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Àmplia informació sobre un dels nous cultius
que aquest any s’ha recol·lectat al nostre municipi. És una de les nombroses possibilitats
que dóna l’aigua del canal Segarra-Garrigues.

LA 3...

JOSEP ROVIRA

En primer lloc voldríem agrair els nombrosos comentaris
gratificants que hem rebut per l’especial del mes passat dedicat al nostre company Josep Bertran. Hem pogut comprovar que el Josep era més conegut del que ens pensàvem
i que la gent amb qui va tractar se l’apreciaven de valent.
Nosaltres, tal com ja vam comentar, creiem que des de
la revista era de justícia fer
aquest petit homenatge a la
persona que més temps hi
va dedicar. Moltes gràcies de
nou per les vostres paraules i
el vostre suport.
Dit això, hem de comentar
que aquest mes obrim els fets
del mes amb un petit reportatge sobre un nou cultiu que
s’ha conreat al nostre terme
aprofitant el reg del SegarraGarrigues. És evident que l’aigua dóna moltes més possibilitats i els més emprenedors ja
les van provant.
Als fets també s’hi comenta
àmpliament la reforma que es fa de l’antiga paret de tàpia
del camp de futbol, atès que actualment estava en molt mal
estat la qual cosa podia comportar bastant perill. Així mateix
s’hi destaca, entre altres, les noves actuacions del Cicle Ra-

cons, les activitats estiuenques i de l’Espai Guinovart.
Cal fer esment dels escrits adreçats al malaurat Ramon
Vicens, la desaparició sobtada del qual va causar gran commoció a la població i en molts altres indrets, tant pel seu
caràcter obert i afable com per la vinculació que tenia en
diverses entitats locals.
I hem de remarcar també
el magnífic reportatge històric
dels alcaldes majors d’Agramunt a càrrec del nostre company de redacció, Ramon Bernaus. Un reportatge en què es
repassa la divisió territorial de
les vegueries i la seva desaparició amb el Decret de Nova
Planta. I s’hi explica la situació de com va quedar la població agramuntina al segle XVIII.
Es complementa amb un llistat de tots els alcaldes majors
que hi va haver a la nostra vila
des del 1720 al 1834.
A més de les col·laboracions
habituals, s’ha de ressenyar
l’apartat de l’Ajuntament informa on s’explica la distribució
de càrrecs dels diversos regidors, les competències que tindran i les remuneracions que rebran per la seva dedicació,
així com altres complements. ■
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A C T U A LITAT FETS D EL M ES

JOSEP BERTRAN MITJAVILA

Nous tipus de cultius

Aspecte que presentava el camp de cebes dels Salats la passada primavera. A baix es pot veure l’indret on es van col·locar les arnes.
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JOSEP BERTRAN MITJAVILA

U

na de les principals
aportacions del nou
canal Segarra-Garrigues és la possibilitat de la
implantació de nous tipus
de cultius. Sobretot en zones
que han estat tradicionalment
de secà. I aquest any n’hem
vist un exemple en els terrenys de l’agramuntí Ramon
Cuñat a la partida dels Salats.
Són nou hectàrees que han
estat utilitzades per plantar
cebes destinades a l’obtenció
de llavor. Se n’ha fet càrrec
l’empresa “Cebes Morano”
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JOSEP ROVIRA

▼
Un grup de temporers s’afanyava
a realitzar la recol·lecció.

JOSEP ROVIRA

Com es pot apreciar, les tiges
s’han de tallar manualment una a
una amb unes tisores de podar.
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de Castellnou de Seana, amb
més de cinquanta anys d’experiència i al servei de la major multinacional holandesa
del sector.
Aquest cultiu té un cicle de
dos anys. Al primer és quan
se sembren les llavors, es fa

el planter, i creixen les cebes
per al consum humà o bé es
deixen per plantar-les per a
noves llavors com és el cas
que comentem. Així doncs,
els bulbs que es van plantar
a finals del 2014 ja eren de
l’any anterior. Prèviament es

fa una selecció i s’escullen
els més idonis perquè donin
un bon fruit. El sistema de
reg és amb tubs soterrats,
d’aquesta manera el terra
està més humit i els cultius
aprofiten millor l’aigua.
Durant l’hivern les plantes
van anar fent el seu curs i a
mitjans d’aquest passat mes
de juny tota la plantació es
convertí en un mantell de
flors blanques gràcies a la floració de les plantes. Llavors
es quan s’ha d’efectuar la
pol·linització. Per tal d’assegurar-la, la mateixa empresa
va situar una vintena d’arnes amb les seves abelles a
tocar de l’entrada del refugi
antiaeri situat enmig de la
plantació. Perquè les abelles
puguin fer bé la seva tasca de
pol·linització i les llavors fructifiquin s’han de plantar cebes mascles i femelles, sinó
només floririen i no granarien.
Un cop granades, han de passar uns mesos abans de re-

JOSEP ROVIRA

Un cop plenes, les grans caixes
de fusta es carregaven amb un
toro a les carrosses dels tractors.

collir-les donat que s’han de
deixar assecar.
La recol·lecció va tenir lloc
a primers d’agost i es va fer
totalment manual, atès que
no hi ha cap màquina que
la pugui fer automàticament
perquè l’alçada de les tiges
no és uniforme i la seva inclinació tampoc. Així doncs, tal
com es pot veure a les fotos
que publiquem, aquestes ti-

ges s’han de tallar d’una en
una amb unes tisores de podar. Com que és una tasca
força laboriosa, es treballen
vuit hores diàries seguides
per aprofitar millor les hores
matinals i evitar la calor de
les tardes estiuenques.
A mesura que es van collint, les flors seques es van
dipositant en uns cabassos de
goma i a continuació s’abo-

quen en unes grans caixes de
fusta. Un cop plenes, amb un
toro es col·loquen al mitjà de
transport que les ha de dur a
un assecador especial. Després s’hauran de destriar les
llavors de les fulles seques.
Aquestes llavors destriades
s’envien a Holanda des d’on
es comercialitzen per fer altra vegada planter de cebes
i tornar a començar el cicle
productiu.
En els camps on es realitzen aquestes plantacions han
de passar almenys quatre
anys per poder-n’hi tornar a
fer, encara que durant aquest
temps s’hi podran realitzar altres tipus de cultius com blat,
ordi, panís, etc. Així, doncs,
l’empresa arrendatària s’haurà de buscar nous terrenys de
cara a la propera temporada.

Vinya dels Artistes
l Celler Mas Blanch i Jové
se celebrà, el dissabte 18
de juliol, la sisena edició de la
Vinya dels Artistes que es va
inaugurar l’any 2010 en homenatge pòstum a Josep Guinovart, ideòleg del projecte.
La peça escollida aquest
any fou “Emmarcant el somni: diàleg”, obra de la pintora, artista visual i doctora en
Belles Arts, Assumpció Mateu. Durant l’acte es va representar l’espectacle de dansa
“Emmarcant el somni”, creació de Lu Arroyo i Sandra Carré, al qual assistiren uns cinccents convidats. En acabar
l’actuació, s’obsequià tothom
amb un sopar de germanor

FONT: CELLER MAS BLANC I JOVÉ

A

acompanyat dels vins Saó.
L’obra d’aquest any ja forma
part del conjunt de les exposades, en què es poden veure
també les de Josep Guinovart, Carles Santos, Gregorio
Iglesias, Esteve Casanovas,
Joan Brossa i Susana Solano,
tal com s’indicava en l’entrevista publicada al Sió del mes
d’abril.
És tot un espectacle realitzar un passeig per les vinyes i
camps d’oliveres on es barreja
l’art i la terra. Per això el celler va ser premiat recentment
en la categoria “Art i Cultura”
en els I Premis d’Enoturisme
de la Generalitat, tal com informàvem el mes passat.
[AGOST 2015]
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JOSEP ROVIRA

Tanca camp de futbol

Enderroc de la paret de tàpia del camp de futbol i les obres de reconstrucció. L’alçada serà molt més baixa, tal com es pot veure en
primer terme, i a sobre s’hi posarà una tanca metàl·lica de tres metres.

A

JOSEP ROVIRA

finals de juliol començaren els treballs d’arranjament del tram de l’antiga tanca perimetral del Camp Municipal d’Esports situada a la
carretera de Cervera. Encara
era la primitiva paret de tàpia
i que ja fa bastants anys havia
estat arrebossada. Com sigui
que aquest tram de paret es
trobava actualment en molt
mal estat i en vista del perill
que això podia comportar,
l’Ajuntament decidí d’adoptar les mesures oportunes. Ha
aprofitat l’aturada d’estiu del
Club de Futbol per dur a terme l’arranjament consistent
en la construcció d’una nova
paret. No es farà a la mateixa
alçada que l’anterior, ja que

8
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ARXIU SIÓ

l’actual només tindrà tot just
1,20 metres. A sobre s’hi posarà una reixa metàl·lica de
tres metres. Les obres d’arranjament compten amb un pressupost de 15.000€. Sembla
ser que hi va haver certes discrepàncies a l’hora d’aprovar
el projecte, donat que amb la
paret més baixa des de fora
es podrà veure l’interior del

camp, cosa que no agradava
a la junta del club de futbol.
Finalment es va arribar a un
acord i l’Ajuntament també
posarà una tanca metàl·lica
de dos metres d’alçada a l’altra paret del fons per on s’embarcaven moltes pilotes.
L’actual Camp Municipal
d’Esports es va construir durant la dècada dels quaranta

Les Terres
del Marquesat
U

FONT: RAMON BERNAUS

Imatge d’una de les activitats
atlètiques que es van realitzar en
els actes d’inauguració del camp
de futbol l’any 1945, publicada en
un diari de l’època.
Al fons es pot veure l’entrada
principal tal com encara està
actualment. A la dreta, la paret
que ara s’ha enderrocat. S’hi
aprecien dues publicitats: “Chocolates Jolonch” i la de la fàbrica
de sacs “Pera”. Van ser visibles
durant molt de temps fins que la
paret es va arrebossar.

del segle passat per iniciativa
de l’Ajuntament i al marge de
Regions Devastades. Es va fer
en terrenys dels hereus de Cal
Siscar representats per Josep
Maria Canals i de Siscar, que
residia a Tarragona. Eren molt
grans i molt a prop del centre
urbà, ideals per a l’objectiu.
La construcció del complex
esportiu la va fer l’empresari local, Ramon Figuera, i
comptà amb un pressupost
de 179.179,23 pessetes que
fou finançat per l’Obra Sindical de Educación y Descanso.
El nou Camp Municipal
d’Esports es va inaugurar per
la Festa Major de 1945, els
dies 10 i 11 de setembre,
amb la celebració de nombroses competicions esportives:
proves atlètiques –el camp
tenia una pista d’atletisme–,
bàsquet i partits de futbol
amb la presència del Barça i
l’Espanyol entre altres equips
de prestigi.

n grup de trenta persones de l’Associació
Cultural “Terres del Marquesat” van realitzar, el dimarts 13 d’agost, una visita guiada de
tota la jornada a Agramunt, amb el nostre company de redacció, Ramon Bernaus, que va fer de
cicerone. Al matí van visitar l’església de Santa
Maria, el refugi de la Guerra Civil, el pou de gel i
la cisterna del convent. Després dinar de germanor al restaurant Blanc i Negre. I a la tarda van
realitzar la visita guiada a Lo Pardal. Van acabar
la jornada a la Xocolateria Jolonch, amb l’explicació de com funciona l’obrador on s’elabora la
xocolata i una degustació de la mateixa.
[AGOST 2015]
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Noves actuacions del Cicle Racons

RICARD BERTRAN

JOSEP ROVIRA

El Cor Jove Nacional de Catalunya
va oferir un espectacular concert
a l’església.
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D

ins el cicle Racons que
organitza
l’Ajuntament
vam tenir el goig de poder escoltar, el dijous 23 de juliol,

el concert que ens va oferir
el Cor Jove Nacional de Catalunya. Un cor format per
32 cantaires d’entre 18 i 28

anys que se seleccionen anualment després de passar per
un procés d’audicions. Cada
any es renoven els seus membres per tal d’oferir igualtat
d’oportunitats als nous talents emergents. Els cantaires es troben a l’estiu durant
una setmana en un campus
de treball, i conviuen i treballen junts el repertori que posteriorment donen a conèixer
en una petita gira de quatre
únics concerts en diversos
punts del territori. El concert
d’Agramunt va ser l’únic que
feien a la província de Lleida.
El concert estava anunciat
de fer-lo a l’aparcament Viladàs –l’Ajuntament pretenia
acostar el públic a espais urbans quotidians que també
es poden destinar a potenciar la cultura– però al final

JOAN PUIG

Concert al carrer Sió a càrrec
del jove músic i compositor
Oriol Barri.

Molta gent va assistir al concert
del Cor Jove Nacional de Catalunya a l’església, que oferia aquest
magnífic aspecte.

es va fer a l’església de Santa
Maria. Estava estructurat en
dues parts. En la primera ens
oferiren un programa de música antiga coral, amb obres
de Rore, Wert, Utendal, Crecquillon, Le Febure i Dering,
de la mà del director flamenc
Erik Van Nevel. La segona

part va estar dirigida per Jordi
Casas i van interpretar obres
de Francesc Civil, de Falla,
Toldrà, Taltabull i Morera. El
concert va ser espectacular i
va agradar al nombrós públic
que omplia el temle. El punt
negatiu va ser la forta xafogor
que feia dins l’església i que
van haver d’aguantar la gent
del públic i sobretot els cantaires.
El Cor Jove Nacional de
Catalunya (CJNC) neix l’any
2013 amb voluntat de dotar
el nostre país d’una eina necessària per a la seva normalització coral, oferir als joves
estudiants de cant i cantaires de cors l’oportunitat de
treballar sota la direcció de
reputats directors nacionals
i internacionals i dotar el
país d’un referent que ajudi
a prestigiar la pràctica coral
tant entre els joves com entre
els grans, que sigui referent
inspirador a les nombroses
corals del país i que contribueixi a posicionar el cant coral
com una manifestació artística de primer ordre.

El CJNC està dirigit per dos
directors de màxim prestigi,
un de català i un d’internacional que també es renoven
cada any per oferir als cantaires propostes diferents i de
màxima qualitat. Ha comptat
amb la direcció de Xavier Puig
i Josep Vila i Casañas com a
directors catalans convidats i
Vytautas Miskinis de Lituània
i Ragnar Rasmussen de Noruega com a directors estrangers. Aquest any està dirigit
pel director flamenc Erik Van
Nevel i Jordi Casas, i la seva
preparació l’han feta en un
campus de treball a Vilafranca del Penedès que ostenta la
Capitalitat de la Cultura Catalana 2015.

Concert al carrer Sió
El remodelat carrer Sió va
ser l’escenari el dimecres
19 d’agost d’un nou concert
d’aquest cicle Racons. Va ser
seguit per una seixantena de
persones, i va anar a càrrec
del jove músic i compositor
del barri d’Horta de Barcelona, Oriol Barri. Acompanyat
per Gemma Baños al piano i
veu i de Tomàs Genís al baix
i violoncel, va fer la presentació del seu primer treball
discogràfic que porta el títol
de “Nosaltres”. El disc, que
va ser finançat gràcies a una
campanya de micromecenatge, està compost per 11
cançons forjades en base a
moltes experiències, etapes i
vivències del cantautor.
Segons el propi Oriol Barri, el títol, Nosaltres, fa referència a la unió, a l’amor, a
la feina col·laborativa en un
món cada cop més individualista: “És l’agraïment a totes
les persones que han format
part de la meva vida”.
[AGOST 2015]
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Jové Balasch
40è aniversari 1975-2015
GRÀCIES A TOTS AQUELLS QUE HO HEU FET POSSIBLE

12

sió 618

[AGOST 2015]

A C T U ALITAT FETS D EL M ES

JOSEP ROVIRA

Activitats estiuenques

Enguany es va apuntar molta gent
a la modalitat d’aquafitness.

FONT: BAR 3 PISCINES

Al bar 3 piscines s’ha anat realitzant els clàssics monòlegs donat
que tenen molta acceptació.
Aquest any s’ha ofert també
un cicle de concerts anomenat
Espai-39.

D

urant les setmanes d’estiu s’han realitzat diverses activitats organitzades per
particulars i l’Ajuntament. El
Bar 3 Piscines organitzà la
tercera edició de Monòlegs
amb Salvi Pérez, El Rony,

Marco Antonio, Carlos del
Pozo i Carlitos, i un cicle de
quatre concerts anomenat Espai-39 amb les actuacions de
Sr. Smizz, Ger & Angie, Gutenplan i Roba Estesa. Lo Xiringuito del Passeig també or-

ganitzà concerts amb Er Tanqueta, Tal com som, Carlitos
Miñarro i Perifèrics. Es van
celebrar les tradicionals ballades de sardanes al Mercadal, organitzades per la Barretina, amb Bellpuig Cobla,
Cobla Jovenívola d’Agramunt,
Cobla Vents de Riella, Cobla
Onze de setembre, Cobla Jovenívola de Sabadell i Cobla
Tàrrega. Es van realitzar dues
sessions de cinema a la fresca
a Mafet i Montclar, cursets de
natació i una nova edició del
servei bibliopiscines. I una
altra de les activitats de les
piscines que té molta acceptació és l’Aquafitness, ja que
cada any compta amb més
inscrits. També es va celebrar
el Dia del Terme que enguany
es va fer a Almenara Alta amb
visita a la necròpolis ibèrica i
al Centre d’Interpretació Lluís
Companys al Tarròs.
[AGOST 2015]
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TAXIS AGRAMUNT
24 hores

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

600 446 600 - 973 390 331
lotaxiagramunt@hotmail.com

Sacs de paper
Làmines de plàstic

Bobines gofrades

Bosses de Paper

Sacs laminats

www.grupoconsist.com

Bosses de plàstic
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Flexible solutions for Flexible Packaging

A C T U ALITAT FETS D EL M ES

JOSEP ROVIRA

JOSEP ROVIRA

JOSEP ROVIRA

Espai Guinovart

Públic assistent a la representació (a dalt).
Txell Bonet i Sergi Felipe en plena actuació.
A la dreta, una noieta s’espanta en
trencar-se les rajoles enmig de les quals hi
havia la targeta amb el nom del poema que
s’havia d’interpretar.

L

’Espai Guinovart va
acollir el diumenge 26
de juliol al migdia la performance poètico-musical,
Blaus i Miracles, de la periodista i artista Txell Bonet
i Sergi Felipe.
L’acte va reunir una trentena de persones. Txell
Bonet va ser l’encarregada

de posar la veu als textos
i Sergi Felipe l’acompanyà amb el saxo i la flauta travessera. El públic va
participar activament en la
performance triant l’ordre
dels catorze poemes que
va recitar a partir d’unes
rajoles que estaven repartides entre les cadires. El

nom dels poemes figurava
imprès enmig de dues rajoles que la gent havia de
trencar per saber quin era.
La parella va començar
a gestar l’espectacle Blaus
i Miracles la primavera de
2014 després de l’èxit del
seu primer treball Detente,
bala!
[AGOST 2015]

sió 618

15

A C T U ALITAT FETS D EL M ES

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

Tempesta

Els efectes de la forta ventada es
van poder veure en alguns arbres
del Passeig i del Mercadal.

A

mitja tarda del dissabte
18 de juliol, algunes comarques lleidatanes es van
veure afectades per una sobtada tempesta d’aigua, pedra,
i fins i tot d’arena, que va provocar el caos. El temporal, que
va durar tan sols uns minuts,
va tallar carreteres i va provo-

car d’anys en camps de cultiu
i edificis. El nostre municipi
també es va veure afectat per
la tempesta que tan sols va ser
de vent. La forta ventada no va
provocar danys de consideració, va fer caure alguna antena
de televisió i rames dels arbres
i va malmetre algun tendal de

jardí. D’aigua, ni una gota.
Dies més tard es van tornar
a produir fortes tempestes
d’aigua i de calamarsa que
van afectar de nou camps fruiters ja prou malmesos. A casa
nostra les tempestes van portar poca precipitació i no van
ocasionar danys.

Donació de sang

JOAN PIJUAN

E

Nova jornada de donació de sang a cal Mas Vell.
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l dilluns 20 de juliol es va realitzar a cal Mas
Vell una nova jornada de donació de sang per
part del Banc de Sang i Teixits. Aquesta vegada
no hi va haver tanta afluència com a l’últim acapte que es va fer al gener. Hi va haver 63 donants
i 4 oferiments que dissortadament no van poder
donar aquest cop. En aquests moments que tanta
falta fa la sang és d’agrair aquesta desinteressada
col·laboració de la gent.
Malauradament malgrat els anuncis i les campanyes que periòdicament es fan en favor de la
donació de sang, el nombre de donants no augmenta en relació a les necessitats que hi ha en
el nostre país.

Radar

perquè, tal com podem veure a la foto, el radar sí que
s’hi posa i els controls es
fan amb regularitat. Segons
ens van indicar els municipals, el van col·locant en
diferents indrets de la vila i
van recollint les dades dels
infractors. Una bona tasca
que hauria de servir perquè
tothom es conscienciés que
és perillós conduir de pressa amb el vehicle i que moderant la velocitat es poden
evitar accidents.

A

JOSEP ROVIRA

les entrades de la vila
hi ha uns senyals indicadors anunciant que la
velocitat urbana està controlada per radar. Hom pot
pensar que això només hi
és per dissuadir els conductors que vagin més de
pressa del compte, però
que en realitat no es fa cap
mena de control. Doncs qui
pensi així està equivocat

Pradell de Sió s’omple de gegants
radell de Sió, nucli agregat de Preixens, va viure
el dissabte 8 d’agost un autèntic esclat de cultura popular amb la celebració de
la 25a edició de la Trobada
Gegantera de la localitat. Hi
van participar un total de 12

colles amb una trentena de
gegants i com a convidat estrella hi havia els Falconers
de Vilafranca del Penedès,
que amb la seva magnífica
actuació van fer les delícies
del nombrós públic. La colla
de Gegants de Pradell es va

LAIA PEDRÓS

P

mostrar molt satisfeta amb
el resultat ja que ni el mal
temps, va ploure durant bona
part de la tarda, va aconseguir
fer la guitza a la trobada.
La festa va començar sobre
les 8 del vespre amb la tradicional plantada de gegants
i la cercavila pels carrers
d’aquest poble de la Ribera
del Sió. A continuació, les 12
colles participants van exhibir
els seus balls de gegants i els
Falconers de Vilafranca també van oferir el seu espectacle. La jornada va continuar
amb batucada, sopar popular
amb uns 400 comensals, havaneres i castell de focs artificials com a fi de festa.
Les colles de gegants participants eren de Ponts, Oliana, Rocafort de Vallbona,
Sanaüja, Bellvís, Cappont,
Garrigues, Solsona, Balaguer,
Fraga, Agramunt i Pradell.
S’ha de destacar que la
colla de Gegants de Pradell
va néixer fa 35 anys i actualment està formada per una
dotzena de persones.
[AGOST 2015]
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E N T ITATS

Novetats i activitats de l’associació
La nostra Associació forma part del
Cens d’Entitats de
Foment de la Llengua Catalana.

U

s fem saber que des de fa ben poc la
nostra Associació forma part del Cens
d’Entitats de Foment de la Llengua Catalana, la qual cosa ens farà promoure actituds
positives envers el català i a incrementar-ne
el coneixement o l’ús. Qualsevol donatiu que
rebem de particulars es deduirà el 15% de la
donació rebuda en la propera declaració de la
renda.
Un petit pas per a nosaltres, però un pas de
gegant per a la nostra llengua i cultura!

Visita
Per altra banda, Varsòvia, Cracòvia, camp de
concentració d’Auschwitz-Birkenau i les mines
de sal de Wieliczka van ser alguns llocs que
vam visitar a finals del mes de juliol.

Concert
La traca final va ser el concert d’AC/DC el
dissabte 25 de juliol a l’estadi nacional de Varsòvia on vam portar una petita representació
d’Agramunt i de Catalunya que podeu veure a
la fotografia. ■
FONT: FESTA, GASTRONOMIA I CULTURA

RECTIFICACIÓ:
En la revista Sió del mes de juny, pàgina 36, hi va sortir equivocat el nom i la categoria del dibuix concursant al premi de
poesia visual del Certamen Literari de Sant Jordi. El nom correcte és Clara Fernàndez Arànega, Premi poesia visual 1r d’ESO

s Poda d’arbrat agrícola
s Col·locació sistemes de reg
s Poda d’arbrat urbà i ornamental
s Manteniment de jardins existents

Jardins de secà
Jordi Lluch Sarnago
jardiner

s Aplicació de tractaments fitosanitaris
s Disseny manual i digital

Tel. 658 921 335 jardinsdesecar@gmail.com
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FRENS

PNEUMÀTICS

AMORTIDORS

ALINEACIÓ

OLI

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

Amics
de
l’Espai
Guinovart
<<3>>

5 setembre / 6 desembre 2015
Inauguració: dissabte dia 5 de setembre, a les 20:00h.

L’art del llibre

28 juny / 20 setembre 2015

FUNERÀRIA i SALES DE VETLLA

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

SERVEI

24h

PERMANENT

JOVÉ-BALASCH, S.L.

HORARI:

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

E N T ITATS

Penya Barcelonista
Grup de persones que van
assistir al partit del Gàmper el
dimecres 5 d’agost.
A baix, l’equip de futbol sala
representant de la Penya.

E

l dimecres 5 d’agost el
Gerard Vicens i Genís
Guixé, com a representants de la junta directiva de
la Penya Barcelonista d’Agra-

Genís Guixé

munt i Comarca, vam assistir
al Congrés de Penyes del Futbol Club Barcelona al Palau
de Congressos de Catalunya.
A la tarda van arribar la qua-

Un any més volem donar
les gràcies a tots els qui hi
vàreu ser, perquè sense vosaltres no hauria estat possible
organitzar la primera activitat
d’aquesta nova temporada.

Futbol sala

FONT: GENÍS GUIXÉ

També volem fer una menció especial a l’equip que ens
va representar al Torneig de
Futbol Sala en categoria Benjamí, Aleví i Infantil durant
aquest juliol. Des de la junta
volem felicitar-los per la merescuda tercera posició, però
sobretot pel seu fair-play en
tots els partits del campionat.

Ramon Vicens

FONT: GENÍS GUIXÉ

rantena de persones acompanyats pel president de la
Penya, Joan Ramon Majoral,
i juntament amb ells vàrem
gaudir del partit entre el FCB
i la Roma de l’ex-barcelonista
Seydou Keita. Durant la tornada a Agramunt el Gerard i
el Genís, els màxims responsables de la sortida, van sortejar diferents obsequis del FCB
per a tots els assistents.

Per últim, tots els membres
de la junta directiva lamentem profundament l’adéu del
nostre estimat Ramon Vicens
Guixé i acompanyem el sentiment al Gerard i a tota la seva
família en aquests moments
tan difícils. Aquí no hi ha
colors que valguin ni tampoc
que estiguin per davant d’uns
altres. Els referents com tu ni
marxen ni s’esborren. Sempre
estaràs als nostres cors! ■

miquel caralps
c/ camí masies, 7
25310 Agramunt (Lleida)
mikel.c@esagramunt.com
tel. 973 39 09 90
mòbil 686 47 29 21

pintors
pintors . sistemes pladur
[AGOST 2015]
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OP IN IÓ LA C LAR A B O IA

per JOAN PUIG i RIBERA

Un estiu calent

L

’estiu passat va ser una estació agradable des
del punt de vista climatològic. Va fer una calor acceptable i va ploure sovint. Aquest estiu ha estat tot el contrari. Les temperatures s’han
enfilat com ningú no recordava des de feia anys,
mentre la sequera ha batut marques extremes.
Des de mitjans juny fins a finals de juliol gairebé
no ha plogut: això és tot un mes i mig! La gent
gran diuen que no recordaven un estiu tan calent
com el present, mentre que a les botigues d’electrodomèstics durant els mesos de juny i juliol han
fet l’agost amb ventiladors i aparells d’aire condicionat. Alguns asseguren que el canvi climàtic,
anunciat des de fa temps, ja el tenim aquí i que
a partir d’ara no gaudirem mai més d’estius com
els d’abans. Nogensmenys, en el moment que escric aquestes ratlles encara queda una bona part
d’agost i potser les coses canviaran per a respir i
bon dormir dels que no posseïm dispositius que
ens refresquin la llar i dels que deixem envà les
finestres de bat a bat a l’espera que corri la tan desitjada marinada, absent durant moltes vesprades.
No solament es pot dir que l’estiu ha estat tòrrid; també es pot dir d’altres fets, com el constant, desesperat i imparable intent de creuar les
fronteres per part
d’immigrants que
s’allunyen d’unes
terres inhòspites
vers un “paradís”
enlluernador, afortunat i ric. Els anglesos que es miraven el problema de
gairell han constatat que els immigrants, per tal de
colar-se al Regne
Unit, són capaços
de jugar-se la vida
arrapats davall dels
camions o estirats
damunt del remolc
de la càrrega quan creuen el Canal de la Mànega.
Mentrestant les costes de la Mediterrània intenten
salvar i acollir els que es presenten en pasteres i
barques atapeïdes d’infants, joves, dones i vells,
malgrat que de tant en tant s’hagi de plorar la pèrJOAN PUIG

Tanta escalfor
estival pot
acabar en
una autèntica
tempesta de
tardor, sobretot en el sentit
polític, ja que
les eleccions
catalanes
segons els
resultats que
es produeixin,
suposaran
una sotragada
en la vida de
tots plegats.

dua irreparable de vides. Tot un gravíssim contratemps que va en augment i al qual no se li veu la
fi, perquè els països rics no l’estan encarant amb
la realitat i l’altruisme que caldria.
També l’estiu és calent en el sentit polític. La
convocatòria de noves eleccions catalanes per part
de Mas, anunciada des de Nadal, ha acabat de
rematar la festa. Els partits s’estan preparant com
mai s’havia fet i les coalicions i trencaments d’algunes sigles és el símptoma innegable que ens
trobem davant d’unes eleccions diferents; es vulguin anunciar com a plebiscitàries o no. Però el
cert és que aquestes eleccions no són com totes
les anteriors, malgrat que el PP, amb Rajoy al capdavant, insisteixi per activa i per passiva que són
unes eleccions autonòmiques més i que la independència de Catalunya ens la podem pintar a l’oli
perquè ni la veurem ni l’ensumarem donat que la
llei de l’estat espanyol no ho permet. En aquest
sentit, doncs, podem dir també que tenim un estiu calent i de ben segur que les pluges no arribaran, ans tot el contrari. La política catalana viurà
possiblement una espiral que anirà in crescendo,
amb declaracions, negacions, amenaces, desqualificacions i tota mena de recursos per anorrear els
contraris. Els partidaris del “no”: PP, PSC, Podemos, C’s i Unió afirmen que no es tracta de cap
plebiscit, però tots han canviat de candidats i no
paren de negar el que pot esdevenir inqüestionable. Àdhuc alguns proposen una aliança entre ells
per tal d’aturar els sobiranistes. Els més exaltats
per la possible separació de Catalunya demanen
que s’apliquin mesures de força i fins i tot parlen
de querellar-se amb el president Mas, convençuts
que ell és l’instigador i el principal problema, sense adonar-se que, si així s’actués, farien un ridícul
espantós difós urbi et orbi que encara ajudaria més
als que somnien amb una Catalunya independent.
Tanta escalfor estival pot acabar en una autèntica tempesta de tardor, sobretot en el sentit polític,
ja que les eleccions catalanes segons els resultats
que es produeixin, suposaran una sotragada en la
vida de tots plegats. Tanmateix, no ens avancem
als esdeveniments. Això ja ho veurem. Passi el
que passi estiguem tranquils i acabem d’aprofitar
l’estiu. Prou sabem que després d’una tempesta
sempre ve la calma i la natura es refà de qualsevol
infortuni que s’hagi produït. ■
[AGOST 2015]
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PRIMER ANIVERSARI

ílvia Balagueró

CENTRE PODOLÒGIC
Podòloga col. 1170

Fes un pas endavant... cuida els teus peus!
Atenció primària dels peus
durícies, ungles, ulls de poll, berrugues
Estudi de la marxa
exploracions biomecàniques
WůĂŶƟůůĞƐƉĞƌƐŽŶĂůŝƚǌĂĚĞƐ͕ĞƐƉŽƌƟǀĞƐŝŝŶĨĂŶƟůƐ
ƚĞŶĐŝſĚĞůƉĞƵĚŝĂďğƟĐ
^ĞƌǀĞŝĚĞEƵƚƌŝĐŝſ;ŶŽǀĞƚĂƚͿ
^ĞƌǀĞŝĂĚŽŵŝĐŝůŝ

u
sulte
Con ŽǀĞƐ ns!
Ŷ cio
o
o
pr m

C/ del Clos, 23 A baixos
Tel. 973 392 704
info@podologosagramunt.com
www.podologosagramunt.com
AGRAMUNT

Xavier Infante Màrquez
PALETA

CONSTRUCCIONS
i REFORMES
Raval de Castellnou, 27
Telèfon 973 392 329
Mòbil 606 314 654
PUIGVERD D’AGRAMUNT
(Lleida)
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PINTURES I DECORACIONS
PINTURES DECORATIVES: ESTUCATS
VENECIANS, VELADURES, CERES
REVESTIMENTS: FUSTA, TÈXTILS, PVC
I PLAQUETES DE PEDRA
INSTAL·LACIÓ DE PARQUETS
PINTURA EN GENERAL

s
n tot
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d
%
25 mater
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JOAN ZURITA ALCALA
AV/ CATALUNYA, 22 2º
AGRAMUNT 25310 (Lleida)

Tel. 973 39 12 53
Mòbil 659 499 485

OP IN IÓ G EN T, FETS, COSES. . .

per A. PONSA

Ocells: bernat pescaire

A Catalunya
una de les
principals colònies se situa
al Segrià, una
colònia comparable amb
les del Delta de
l’Ebre i la de
Barcelona.

D

el bernat pescaire n’hem
de dir primer de tot que
és un senyor ocell alt i esvelt que ateny uns 91 cm, amb
el plomatge combinat entre tons
grisencs i blavosos, però quan es
disposen a prendre el vol amb
les ales mig obertes i estarrufades, per uns moments, tenen un
aspecte molt diferent.
És un ocell aquàtic que s’alimenta preferentment d’allò que
troba dins de l’aigua, com ara
peixos i granotes. No obstant
això, no té gaires problemes per
adaptar-se a altres dietes sempre que li convingui. Així, també
atrapa tota classe d’animalons
encara que s’hagi d’allunyar for-

ça de l’aigua perquè també sap
caçar rates petites i altres cucotes de les quals en vomita el pèl i
els ossos que no ha pogut digerir,
i ho fa en forma de boles compactes anomenades egagròpolis
talment com altres rapinyaires
de nit.
Als bernats pescaires els agrada viure en comunitats, per tant
s’instal·len en colònies que sovint apleguen desenes de parelles i que utilitzen any rere any si
no els molesta ningú; un costum
aquest que també comparteixen
d’altres espècies d’ocells.
A les comarques de l’interior
del nostre país fan el niu localment a les vores dels rius grans
i de pantans, això no vol dir pas
que en la major part del territori sigui un ocell hivernant o de
pas. Tampoc no és estrany veure alguns exemplars aïllats que
visiten esporàdicament algunes
basses de pagès, encara que la
seva estada sigui de curts períodes de temps.
Com es veu a Catalunya és
un ocell poc nidificant i, precisament, la colònia més gran
està implantada al Parc de la
Ciutadella de Barcelona ciutat,
i aquests primers pobladors es
veu que podrien ser uns fugitius

que s’haurien escapat del zoo
per allà als anys setanta. Aquest
fet és rellevant però no és únic
perquè també es dóna el cas que
els bernats s’han instal·lat així
mateix en altres ciutats ben diferents del món.
A Catalunya una de les principals colònies se situa al Segrià,
una colònia comparable amb les
dues ja esmentades, la del Delta
de l’Ebre i la de Barcelona.
Els bernats pescaires solen
situar els seus nius en arbres
grans i la seva posta d’ous varia
entre quatre i cinc, la qual cosa
s’apropa a la mitjana que solen
pondre el total de les espècies
existents i, en cas de perill, recorren a la tàctica esmentada
més amunt de vomitar l’aliment
ingerit mig paït sobre l’intrús, no
se sap ben bé si l’efecte del vòmit és per produir repugnància
amb la massa restituïda o si és
per la mala olor que aquest desprèn, com se sap si els efectes
són prou eficients perquè l’intrús
els deixi en pau i acabi renunciant als seus atacs.
Cal tenir present no confondre
aquests ocells amb els novells de
l’agró roig quan encara no tenen
el plomatge suficientment acolorit propi de la seva espècie. ■
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PINTURA I DECORACIÓ

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

26

sió 618

[AGOST 2015]

OPIN IÓ ELS LEC TO R S ESCRIUEN

El tiet Josep
Amb els anys
vam anar
perdent el
contacte diari, però sabia
que assistir a
qualsevol acte
d’Agramunt era
sinònim de veure el tiet Josep
i la seva inseparable càmera
rodant amunt
i avall. Moltes
vegades ni ens
arribàvem a
veure, però la
seva presència
m’indicava que
tot anava bé,
que tot seguia
igual.

E

ls meus records del tiet
Josep difereixen una mica
dels que, de manera extensa,
s’han anat desgranant a través
dels diferents articles publicats
en el darrer número de Sió. Els
meus són records d’infantesa,
de llargues hores de joc a l’assecador (ara Ferreteria Molinet)
on ell treballava i la canalla del
carrer ens hi arreplegàvem per
anar amb bicicleta, pujar a la
muntanya de pinyes o jugar a
“cuit i amagar”. Hi anàvem
sols, perquè allà sempre hi trobàvem el tiet que ens “vigilava”. Més tard va venir l’Espiga.
Ho recordo com un gran esdeveniment a la família de cal
Biel. En aquell moment va passar a ser “la botiga” (tal com
en dèiem a casa) i on, si la
notícia no el cridava, el trobaves darrere el taulell o dins el
despatx. Precisament una de
les imatges que més recordo
d’aquella època és la de sentir-lo, a través de la porta, gravant les connexions per la ràdio
amb la seva característica veu
imponent. Allò ens indicava
que no hi podíem entrar i, a ser

possible, que féssim el màxim
de silenci.
Amb els anys vam anar perdent el contacte diari, però sabia que assistir a qualsevol acte
d’Agramunt era sinònim de
veure el tiet Josep i la seva inseparable càmera rodant amunt
i avall. Moltes vegades ni ens
arribàvem a veure, però la seva
presència m’indicava que tot
anava bé, que tot seguia igual.
Malauradament, aquest Nadal
no va ser com els altres. En portar el Biel a veure la cavalcada
de Reis el tiet no hi era, no feia
les fotos pel Sió. Aquest any no
hi havia pogut anar, no es trobava bé. Això em va fer adonar
que ja tot era diferent.
A mi m’ha quedat un deute
pendent amb el tiet: una crema catalana. Un dels llegats de
la iaia Sabina va ser la recepta
d’aquestes postres tan nostres,
tan de Sant Josep. Jo n’he estat la benefactora i des de llavors que ha presidit la taula de
tots els dinars familiars. Mentre
unes hores abans la preparava
a la cuina de casa, el meu pensament sempre era el mateix:

- Si al tiet Josep li agrada vol
dir que no n’has de variar res.
Aquest Sant Josep no ens vam
reunir per dinar, però al meu
cap només hi tenia la idea de
portar-li la crema. Finalment,
per diversos motius, no ho vaig
fer. A cal Biel ens retrobarem
per Nadal al voltant de la taula
i, probablement, farem redistribució de cadires per tal que
el cap de taula no quedi buit.
Aquest Nadal saldaré el meu
deute i, com cada any, hi haurà
la crema catalana.
La passió del tiet Josep per
la història el va dur a escriure
molts articles al Sió que posteriorment han estat recopilats
en diversos llibres. Malgrat la
seva prematura mort, el seu
llegat escrit serà consultat i tingut en alta consideració per les
futures generacions. Dir que ja
no hi és seria faltar a la veritat,
car els que deixen empremta
mai no desapareixen; ell ja forma part de la Història del poble
que tant estimava.
Et trobarem a faltar, tiet.
Anna

Recordant el Josep Bertran
Sempre que
preparaves treballs referents
a la Guerra Civil
em demanaves
fotos i detalls
del meu pare.

L

’altre dia vaig anar al cementeri amb la meva filla.
Ens plau anar-hi de tant en tant
a fer una visita a les tombes
dels nostres familiars i amics.
El que no ens podíem imaginar fa tot just un any, que
aquesta vegada també hi hauria la tomba del Josep; i molt a
prop de la placa commemorati-

va del meu pare que tu vas voler venir a retratar i deixar constància a la nostra revista Sió.
Quan et vaig ensenyar el text
de l’esmentada placa em vares
suggerir que després del seu
nom hi afegís: “Fill d’Agramunt”, cosa que vaig fer.
Sempre que preparaves treballs referents a la Guerra Civil

em demanaves fotos i detalls
del meu pare i amb molt de
gust i agraïment ho feia.
Molts escrits t’han dedicat i
més que te’n mereixes. Jo solament puc dir que t’apreciava
de debò i continuaré fent-ho en
el record.
Anna Karenina
[AGOST 2015]
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LLOGUER DE CAMIÓ AMB CISTELLA
C/ Firal, 21

s

25310 Agramunt

s

Tel. 973 39 23 90 - 680 509 600

s

firal@qfplus.com

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

Av. Generalitat, 10 · AGRAMUNT · Tel./Fax 973 392 311 · Mòbil 630 053 450
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Av. dels Esports, 8, 2n, 1a

OP IN IÓ ELS LEC TO R S ESCRIUEN

L’home de l’eterna rialla
amon, fa pocs dies va
ser el teu aniversari.
Asseguts al voltant de
la taula et vaig demanar si estaves lliure per anar a París,
amb el pare i els germans, a
celebrar-ho tots junts amb la
teva germana, que treballa
allà, i feia dies que no vèiem.
Recordo que em vas mirar
amb aquells ulls verds preciosos i molt a poc a poc, per no
ferir-me, em vas contestar:
“mare, potser més endavant...
és que els meus amics em
preparen una festa just aquest
cap de setmana, i jo no els
puc fallar”. Fill, tots aquells
amics, el dia del teu comiat,
tampoc a tu no et van fallar.
Quan els de casa, aquests
dies, em deien que se sentien
cansats després de tant dolor i
hores al tanatori, jo els responia que, egoistament, hagués
volgut que el temps s’hagués
aturat. Perquè m’he sentit feliç rebent la teva presència en
cada abraçada de tantíssimes
persones que han vingut a veure’ns. Mai no havia vist tants
ulls plorar llàgrimes d’amor i
sinceritat. Fill, m’has fet tan

R
Encara que no et
tinguem físicament, et veurem
en cada espiga
dels trossos de
Mafet, et sentirem en cada nota
d’una sardana, et
notarem en cada
glop de vermut,
et celebrarem
en cada gol d’un
partit d’handbol
agramuntí, et
portarem pel món
en cada rialla.

fàcil la teva partença... Segueix
sent generós i reparteix força a
tots els qui t’estimen, especialment al teu pare i germans.
Ramon, eres una persona
sincera i transparent, i suposo
que per això has deixat tanta amistat... Ho hem copsat
aquests dies. Des del senyor
gran que ens va dir que et recordava quan feies de carter,
fins al company que vas fer a
l’estranger i que va venir expressament per a conèixer-nos.
O l’amiga que m’explicava que
des de la mort del seu marit
no havia pogut tornar a entrar
a un tanatori, però que per tu
ho va fer, o la companya que
va deixar les vacances amb els
seus fills per poder venir a tocar-te l’última sardana... O el
teus amics íntims, que davant
meu no podien ni parlar però
que en abraçar-me els sentia
el seu cor bategar fort... I què
dir-te del teu padrí, cosins,
tiets... tots tan units com sempre demostrant el tresor que
significa la família.
En cada ram de flors que ens
arribava hi havia la fragància
de l’amistat, el bé més preuat.

Gràcies de tot cor a les cobles,
Ajuntament, entitats, associacions, empreses i a tothom per
les infinites mostres d’afecte.
Les portes de casa nostra seran sempre obertes per a tots
vosaltres.
Aquesta vida desapareix
molt de pressa, com un escrit
fet damunt l’aigua amb un
bastó. Tu ho sabies i per això
has viscut feliç i intensament.
Forma part de la naturalesa
que el cos se’n vaig i es transformi, que retorni allà d’on ha
vingut. Per això, encara que
no et tinguem físicament, et
veurem en cada espiga dels
trossos de Mafet, et sentirem
en cada nota d’una sardana,
et notarem en cada glop de
vermut, et celebrarem en cada
gol d’un partit d’handbol agramuntí, et portarem pel món en
cada rialla.
Fill, has estat sempre el nostre suport. Et demano que no
deixis mai de brillar, i que la
teva llum ens guiï en el camí.
Fins aviat, home de l’eterna
rialla. Gràcies per haver estimat tant.
La teva mare
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obertura
nova farmàcia
a Agramunt
inauguració: 3 de setembre a les 8 del vespre
A partir del dia 3 de Setembre podreu trobar una nova Oﬁcina de
Farmàcia, amb les seves especialitats en serveis d'ortopèdia, dietètica i
cosmètica entre d'altres: Farmàcia Gilbert Esteve
.
Amb una àmplia experiència i trajectòria en el món de la salut us volem
oferir el nostre més ampli servei a Agramunt.

Així doncs, ens plau convidar-vos en l'acte inaugural del
proper dijous dia 3 de Setembre, a les 8 del vespre al carrer
de l’Institut, núm. 2.
C/ de l’Institut, 2 · Tel. 973 39 06 95 · 25310 AGRAMUNT
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Us hi esperem!!

Aproﬁtem per desitjar-vos una Bona Festa Major

OP IN IÓ ELS LEC TO R S ESCRIUEN

Una sardana massa curta

R

Sovint caiem
en l’error de
dedicar bona part
dels nostres pensaments i energies
en aquells que no
s’ho mereixen, i
altres que, com
tu, són lleials,
nobles i agraïts,
com a premi sovint
s’emporten retrets
i exigències.

ecordes aquella cançó
titulada “Trobarem a
faltar el teu somriure”?
sí, home; és una cançó una
mica Kumbayà que segur alguna vegada has cantat. Sovint, quan la sentia i pensava
en la persona en honor a qui
es cantava, quan aquesta era
més aviat sorruda, em deia
a mi mateix: “home, segurament enyorarem d’ell moltes
coses, però el seu somriure
precisament...”. Ara, després de tants anys, finalment
he entès a qui anava dedicada. Qui la va escriure, ni
que no ho sabés, pensava en
tu. I mira la de vegades que
m’havies fet enfadar quan interrompies constantment els
assajos amb les teves brometes! En deixaves anar alguna
i seguidament et posaves a
riure, amb aquella rialla teva
tan característica que s’encomanava a la resta de companys; llavors jo maldava per
reconduir la situació, i encara
que en el fons també em feies
gràcia, havia de fer esforços
per guardar les formes. Ara sé

que aquelles riallades feien
més pel grup, per fer pinya,
que l’assaig mateix, i no saps
com ho trobarem a faltar.
Però això no és el que et volia dir. El motiu real d’aquesta
carta és el de demanar-te perdó, que em perdonis per no
haver-te dit mai com d’orgullós estic de tu. Sovint caiem
en l’error de dedicar bona
part dels nostres pensaments
i energies en aquells que no
s’ho mereixen, i altres que,
com tu, són lleials, nobles i
agraïts, com a premi sovint
s’emporten retrets i exigències. Quan et vas posar en
la política me’n vaig alegrar,
però sabia que et faltava el
punt de cinisme que, sembla,
és necessari per progressar
en aquest món. Sovint, en
mirar enrere i veure la quantitat ingent de temps dedicat a
crear formacions, d’acompanyar-vos per aquests mons de
Déu durant tants anys, festa i
feina, estiu i hivern, me’n penedeixo i penso que si tornés
enrere dedicaria més temps a
la família i a mi mateix, a la

meva pròpia formació. Però
llavors, ni que sigui de tant en
tant, hi ha algú com tu que
em fa evident que ha pagat la
pena tot l’esforç invertit.
Però ben mirat, tu també
tens coses a fer-te perdonar:
per culpa teva cada vegada
que vegi passar un Seat Leon
platejat, se’m farà un nus a
la gola, i totes les tardes de
diumenge de l’estiu, em tocarà empassar-me la melangia a glops de vermut allà al
Mercadal. Per això crec que
podem considerar que estem
en paus, no trobes?
Per cert: Noi, quina patxoca feia la plaça de l’Església
quan vas arribar, eh? En començar a sonar la música i
veure que no venies a tocar,
em vaig adonar que la cosa
anava de debò.
Va, prou d’aquest color que
se’m remou la tendrella i ja ni
veig les lletres a la pantalla de
l’ordinador. Parlem d’allò que
realment importa. Escolta:
Te’ls fan bé els gintònic aquí
dalt?
Senyor Ricard
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Elaboració artesana de
torrons i massapans

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

TALLERS

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

ARTESA DE SEGRE - TEL
TEL. 973 40 01 48

pintura i decoració

Roman Serra

695 558 383
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T’estimo, Ramon

Q

uan sembla que tens tot el que necessites i amb un obrir i tancar d’ulls se
t’allunya una de les persones més valuoses d’aquesta vida. I no només per mi, sinó
parlo en nom de tota una família que afortunadament hem tingut l’oportunitat de créixer
i fer-nos grans al teu costat. Se’m fa difícil
estar escrivint aquestes ratlles sabent que

possiblement no rebrem la teva contesta, però
em dóna la sensació que fent-ho puc arribar
a connectar amb tu i per tant podràs llegir-ho
de part de tots els de casa.
Tots i cada un de nosaltres ens sentim plenament orgullosos de tu. És cert que la vida,
una vegada més ha estat injusta amb nosaltres, però deixa’m dir-te que ningú no podrà
esborrar les teves petjades. Has viscut, has
estimat i has fet tot allò que t’havies proposat. Els teus reptes, metes, objectius i ganes
de gaudir ens fa pensar que ens dius adéu
somrient, que has aconseguit tot allò que t’havies plantejat i que no serveix preocupar-nos
per tu perquè això no és el que tu hauries
volgut.
Ramon, només una cosa. Et prometo que
cuidaré del Gerard tal i com fins ara he fet,
que faré costat a l’Anna i al Damià, que abraçaré els teus pares i que entre tots, les persones que t’estimem, els teus incondicionals,
els que tinc aquí al meu davant i els de casa
ho tirarem endavant. Tu és el que hauries volgut, oi?
No et fallarem! Et trobarem en falta, però
entre tots seguirem com tu hauries volgut i
creu-me que estarem més units que mai. Tan
de bo puguem tornar a coincidir!
FONT: GENÍS GUIXÉ

Tots i cada un
de nosaltres ens
sentim plenament
orgullosos de tu.

T’estimem.
Genís Guixé Eroles

I si ens telefones
t’ho portem a casa
Horari de botiga de 9h a 14h i de 16h a 19h

Es pot pagar amb targeta

973 39 29 10
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www.molinet.cat
Obert 24 hores
Entra, tria, compra
i t’ho portem a casa!
Ctra. d’Artesa, 1
AGRAMUNT

ferreteria@molinet.cat

Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662

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

Productes alimentaris de

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

Agramunt (Lleida):
Ctra. Cervera km.19 (Edifici 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
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C/ Pau Casals, 20 / 973.390.468
calarosajardi@gmail.com
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Cal ser de l’AMPA
El que no té nom
és que un grup de
pares prioritzi un
tall de coca d’una
festa totalment
lúdica a tota una
sèrie d’activitats
i aportacions de
caire cultural i
pedagògic.

S

óc soci de l’AMPA Escola Macià-Companys i de l’Escola de Música i també ho
vaig ser al seu dia de la Llar d’Infants. No
vaig tenir cap dubte en associar-m’hi perquè sabia del cert que les ampes són molt importants
pels centres i com a conseqüència directa per a
TOTS els alumnes.
L’AMPA de l’Escola Macià-Companys és una
ampa activa, només cal veure el seu blog per
ser coneixedors de tot el que gestiona i subvenciona: ajuda econòmicament a la compra de
material, a organitzar activitats per tal que les
famílies puguem conciliar feina i fills, gestionen un menjador amb cuina pròpia, col·laboren
en l’organització de celebracions com pot ser
la Castanyada, Sant Jordi o l’acte d’acomiadament dels alumnes de 6è i... sí, també organitzen i paguen la festa de final curs.

El valor que hauríem de donar a l’educació en
general, als professionals que l’exerceixen i a la
gent que voluntàriament hi treballa hauria de
ser incalculable, els nostres fills/es són el nostre
futur i el de la societat. De l’escala de valors
personals hauria d’ocupar la primera posició.
És per aquest motiu que no entenc l’escrit
publicat a la Revista Sió del mes passat, sota el
nom “No té nom”. El que no té nom és que un
grup de pares prioritzi un tall de coca d’una festa totalment lúdica a tota una sèrie d’activitats i
aportacions de caire cultural i pedagògic de les
quals se n’han beneficiat els seus fills igual que
qualsevol altre alumne, i que per altra banda no
ho entendria de cap altra manera.
Cal ser de l’AMPA.
Un soci de l’AMPA Escola Macià-Companys

Opinió respecte a l’article “No té nom”
Parlant de valors, què més
important per
als nostres fills/
es que l’educació
que reben, i que
ells vegin que la
valorem i prioritzem per davant
d’altres coses,
doncs sent de
l’AMPA ajudem
a contribuir a
aquesta tasca
educativa.

Q

ue jo sàpiga l’AMPA
és una associació, i la
festa de fi de curs del
Macià-Companys, és una festa
que està organitzada i finançada per l’AMPA.
Aleshores penso que si no
sóc soci/a d’una entitat o associació no té sentit que assisteixi als actes que organitza,
i si és el cas, doncs m’atenc
a les conseqüències, o sigui
que hi pugui haver distintius
per als que en són membres,
que per alguna cosa es paga
la quota.
El que per a mi NO TÉ NOM
és que encara hi hagi gent que
no entengui que ser de l’AMPA és molt important i acaba
sent beneficiós per a tots els

alumnes. Sí, sí! per a tots els
alumnes he dit, tant si són de
l’AMPA com si no, ja que moltes de les coses que es fan per
a l’escola se’n gaudeixen tots
els alumnes. Això no seria injust pels qui paguem? Aaaaah!
No! això no es deu voler veure
o no interessa.
I parlant de valors, què més
important per als nostres fills/
es que l’educació que reben, i
que ells vegin que la valorem i
prioritzem per davant d’altres
coses, doncs sent de l’AMPA
ajudem a contribuir a aquesta
tasca educativa.
Llavors jo diria que amb una
cosa tant bàsica i necessària
com és l’educació dels nostres fills/es no s’hi juga i no hi

hauríem d’escatimar esforços.
I no cal la típica història
(que potser podria excusar només algun cas) dels problemes
econòmics, ja que és ben sabut que, des de l’AMPA, ens
donen totes les facilitats del
món per anar pagant els ridículs 30 euros anuals per família.
Penso que, a part d’alguns
que pugui ser per desconeixement, la majoria està vist i
clar que es tracta de prioritats
i voluntat de cadascú a l’hora
de decidir ser o no de l’AMPA.
Tothom és ben lliure de decidir
el que vulgui, però llavors no
ens queixem.
Imma Coberó Tarragona
[AGOST 2015]

sió 618

35

MAS BLANCH I JOVÉ

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

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

IVAN PELLICER

FISCAL
LABORAL
COMPTABLE
JURÍDIC
GESTORIA

REFORMES EN GENERAL
D’ A G R A M U N T

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

Associació
Gimnàstica
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

C/ Orient, 14
25318 LES PUELLES
Lleida
TEL. 600 850 533
ivanramonpr@hotmail.com

Casal Agramuntí
em
nalitz
Perso lebracions
e
tres c
les vos b preus
am
ida!
stra m
o
v
la
a

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
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FONT: AJUNTAMENT D’OSSÓ

Festa Major de Bellver d’Ossó

l primer cap de setmana d’agost va tenir lloc
la Festa Major de Bell-

FONT: AJUNTAMENT D’OSSÓ

E

ver d’Ossó. Vam encetar-la
el divendres a la nit amb la
cantada d’havaneres amb el
grup “Les Veus de Sió” acompanyada de rom cremat.
Dissabte de bon matí van
sortir els cucuts més menuts
per despertar tothom. A la tarda hi va haver berenar popular
i, posteriorment, una gimcana
pel poble apta per totes les
edats. Enguany va haver-hi
empat, que vam desfer amb
una moneda i els afortunats
van ser els de l’equip de les
gallines. A la nit vam fer el
sopar de gala per a tot el poble, vam entregar la panera a
l’equip guanyador de la gimcana i, posteriorment, vam ballar
fins ben entrada la nit amb
l’orquestra “Crystal” i el grup
de versions “The Concats”.

L’endemà al matí va haver-hi Missa cantada a l’església de Sant Pere i també
inflables d’aigua per a tota la
mainada. A la tarda vam fer
cercavila pel poble a càrrec
dels Tabalers de l’Espetec
d’Agramunt, dels Capgrossos
de l’Ajuntament d’Agramunt
i dels Bastoners de Sedó. A
continuació, i per posar fi a
la Festa Major, vam poder
ballar amb l’orquestra “Stres
Band”.
Per acabar, volia donar les
gràcies a totes aquelles persones que m’han animat, donat
idees i suport per dur a terme la Festa Major de Bellver.
Dono les gràcies també als
veïns i veïnes voluntaris per
l’esforç i treball realitzat durant els dies de Festa Major,
així com en els dies previs
de muntatge i preparació. Al
jovent de pobles veïns per la
seva ajuda de monitoratge
als jocs de carrer que es
van realitzar. A l’Ajuntament
d’Agramunt per la seva collaboració amb els Capgrossos
i als Tabalers de l’Espetec i
als Bastoners de Sedó per la
seva participació a la cercavila.
La vostra tasca ha fet que
aquest any poguéssim gaudir d’una lluïda Festa Major,
plena i renovada, amb molta
il·lusió. Junts hem de continuar treballant perquè la Festa Major de l’any que ve sigui
encara millor. Moltes gràcies
a tots i totes!!
Jordi Fernández Tarragona,
alcalde pedani de Bellver
[AGOST 2015]
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H I STÒR IA H ISTÒ R IA A G RAMUNTINA

per RAMON BERNAUS SANTACREU

Els alcaldes majors
Les vegueries

A Agramunt la vegueria fou
vigent fins el 1720 en què
el corregidor de Cervera va
abolir el càrrec que regentava
el veguer pro-borbònic Jaume
Ferrer.

La divisió administrativa
bàsica de Catalunya abans de
la Nova Planta era la vegueria.
Era una demarcació territorial
que havia nascut al segle XIII
i ja estava plenament definida
i sistematitzada cap al 1300,
en temps del rei Jaume II. El
veguer era el representant del
rei al territori i alhora el jutge
que administrava la justícia
en nom seu.

A l’actual Catalunya autònoma hi havia quinze vegueries, nou sotsvegueries i el
districte singular de la Vall
d’Aran; a més de les dues vegueries i les dues sotsvegueries de la Catalunya del Nord
(fins al Tractat dels Pirineus).
La varietat de dimensions de
les vegueries estava relacionada bàsicament a la diferent
presència de jurisdiccions
senyorials en cada territori.

Una vegueria amb pocs pobles de jurisdicció reial podia
tenir una extensió molt gran;
mentre que una vegueria de
reduïdes dimensions mostrava l’existència de moltes poblacions de jurisdicció reial.
Per aquesta raó el paper del
veguer en poblacions i territoris senyorials era molt
reduït. Històricament, Agramunt sempre havia estat cap
de vegueria i el seu territori
abastava des del pre-Pirineu
(Oliana, Peramola, Bassella,
Baronia de Rialb, Baronia de
la Vansa...) fins a les terres
del Mig Segre i del pla (Ponts,
Oliola, Puigverd, Agramunt,
Tornabous, la Sentiu de Sió,
Vallfogona de Balaguer...).
L’últim veguer ordinari que
va tenir Agramunt fou Antoni Pastor i Ferrer que havia
estat designat per l’arxiduc
Carles l’any 1709. Però com
que Felip V va tardar dos anys
després de la Nova Planta a
nomenar el corregidor de Cervera (1718) i, per tant, també
l’alcalde major d’Agramunt,
aquí va continuar la figura del
veguer que omplia el buit de
poder al territori; això sí, prèviament depurat el seu titular
per les autoritats filipistes en
funció de la seva vinculació
directa al Borbó durant la
Guerra de Successió. Per això,
el dia 6 d’octubre de 1714, el
duc de Berwick escollí com a
veguer d’Agramunt el català
Jaume Ferrer, del qual no es
coneixen els seus mèrits jurídics i professionals, si bé sa[AGOST 2015]
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Quan Agramunt tenia jutjat de primera instància
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L’intendent de
Catalunya, José
Patiño, per fer
costat al veguer
interí en assumptes fiscals, a finals
de 1714 nomenà
Felipe Vilapana
com a subdelegat
de la Intendència
a Agramunt.

El lletrat Francesc Boxalleu
fou el primer alcalde major
d’Agramunt i el seu districte
(23-05-1720).

40

sió 618

[AGOST 2015]

bem que el seu nomenament
estava directament lligat a la
més estricta fidelitat al Borbó. Com que era un càrrec
interí només necessità la confirmació del capità general,
marquès de Castelrodrigo, el
qual el tornà a ratificar el setembre de 1715. L’intendent
de Catalunya, José Patiño,
per fer costat al veguer interí
en assumptes fiscals, a finals
de 1714 nomenà Felipe Vilaplana com a subdelegat de la
Intendència a Agramunt.

Els alcaldes majors o
tinents de corregidor
Una de les repercussions
administratives més impor-

tants que va tenir el Decret
de Nova Planta (1716) sobre la vila d’Agramunt fou la
seva reducció de vegueria a
alcaldia major. Tot semblava
indicar que aquesta històrica
unitat territorial catalana seria diluïda dintre de la nova
demarcació castellana anomenada corregiment i la vila
del Sió es quedaria sense res,
però no va ser així ni de bon
tros.
Són coneguts els informes
escrits a la primavera de
1715, pel conseller de Castella d’origen català, l’il·lustre
botifler Francesc Ametller i
Perer, i l’intendent borbònic a
Catalunya, José Patinyo, quan
estaven redactant per encàr-

rec del Consejo de Castilla el
decret de Nova Planta. Tots
dos estigueren d’acord a incloure el districte d’Agramunt
dintre de la xarxa corregimental del Principat, però perdent categoria. El dubte era
si adscriure l’antiga vegueria
d’Agramunt a les vegueries de
Lleida i Balaguer per fer “otro
corregimiento grande” (proposta d’Ametller); o bé adscriure la població i el districte
d’Agramunt al corregiment
de Cervera juntament amb la
sotsvegueria de Prats de Rei.
Al final va prevaldre la segona
proposta.
Allò que realment volien fer
Ametller i Patiño era dissoldre
les quinze vegueries i les nou
sotsvegueries del Principat
per crear els dotze corregiments: Barcelona, Mataró, Girona, Vic, Puigcerdà, Talarn,
Lleida, Tortosa, Tarragona, Vilafranca del Penedès, Cervera
i Manresa. Quedava al marge
el districte de la Vall d’Aran.
Complementant una estructura annexa als corregiments,
els dos ministres van proposar al rei la creació de nou
capitals d’alcaldia major. Una
d’elles havia de ser Agramunt.
A part de la nostra vila, també eren considerades capitals
d’alcaldia major les següents
poblacions: Balaguer, Berga,
Besalú, Camprodon, Granollers, Igualada, Montblanc i
Tàrrega. En realitat a tot Catalunya el nombre d’alcaldes
majors fou més nombrós i mai
baixà de vint, ja que molts
corregiments de poblacions
grans tenien un alcalde major
per complementar la tasca jurídica, especialment quan el
corregidor no era home lletrat
o advocat, sinó un militar de
capa i espasa. No fou el cas
de Cervera ni el nostre.

ARXIU SIÓ

Imatge antiga de la Sala de Plens
de l’ajuntament, que també feia la
funció de la Sala d’Audiències del
veguer i després de l’alcalde major.

El càrrec de corregidor sovint era ocupat per militars i
gairebé sempre forasters. Les
seves funcions eren judicials,
administratives i també policíaques; a més sempre presidien els ajuntaments dels
caps de partit. A Catalunya,
a més, els foren lliurades

instruccions secretes en el
sentit de vetllar per la prohibició d’armes, la prohibició
de qualsevol tipus de reunió
que no fos la repartició veïnal
del cadastre, de fer practicables els camins i d’introduir
discretament la llengua castellana.

El fet singular de l’alcaldia
major d’Agramunt
Quan es llegeix l’article
30 del Decret de Nova Planta, recollit per la “Novísima
Recopilación de las Leyes
de España” (Madrid BOE,
1805-1807), queda clar que
s’establia que a la “fidelísima
Cervera (...) tenia que residir
su corregidor con un teniente en Cervera y otro en Agramunt”. Però tot i el decret,
Talarn i Cervera van ser el
únics corregiments catalans
del segle XVIII que mai no
tingueren alcaldes majors a la
seva població i el corregidor
era complementat per assessors lletrats. Es dóna el cas
irònic que els corregidors de
Cervera van tenir la facultat
fins l’any 1749 de nomenar
el seu alcalde major a Agramunt, mentre que ell (tant si
era lletrat com militar) a la
capital del districte s’havia de
conformar amb un simple assessor lletrat, considerat d’inferior categoria jeràrquica que
[AGOST 2015]
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Plaça de l’Església i, al fons, el
palau del veguer i més tard de
l’alcalde major d’Agramunt, que
també feia les funcions de Casa de
la Vila. Un magnífic edifici barroc
amb elements encara de tradició
renaixentista. Els calabossos que hi
ha a la planta baixa denoten la seva
funció judicial.

L’alcalde major és el nom
amb què també fou designat
el tinent de corregidor. A Catalunya les alcaldies majors
generalment coincidien amb
les capitals de les vegueries o
de les sotsvegueries suprimides, com va ser el cas d’Agramunt. Els alcaldes majors
sempre eren lletrats i molt sovint ocupaven el càrrec gent
del país. Les seves funcions
eren sobretot jurídiques i les
seves sentències només podien ser anul·lades per cassació de la Reial Audiència de
Catalunya, independentment
del corregidor respectiu. Per
això Agramunt durant aquesta època que esmentem tenia
una categoria jurídica superior als actuals partits judicials.
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Artessonat barroc del sostre i la làmpada de l’antiga Sala d’Audiències.

Pintura amb el Sant Crist que presidia la Sala d’Audiències. Era la donació d’un paer
de la Universitat d’Agramunt, de l’any 1691. Cal fer notar que, al fons i en primer terme,
apareix la vila emmurallada d’Agramunt, al seu darrere la serra de Montclar i, al fons de
l’horitzó, queden ben marcades les ondulacions de les cingleres del Montsec de Meià.
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l’alcalde major. Per arrodonir
la ironia, les sentències de
l’alcaldia major d’Agramunt
depassaven el corregidor i
només es podien recórrer a la
Reial Audiència de Catalunya,
el tribunal superior de justícia
del Principat.
Pel que fa a l’extensió, el
corregiment de Cervera tenia
una superfície de 3.431 km2,
essent el tercer més gran de
Catalunya, només superat pels
de Girona i Lleida. Tanmateix
als corregiments hi havia un
important desequilibri entre
poblacions sotmeses a la jurisdicció del rei i les que ho estaven a la dels barons. Cervera
acollia al seu districte 249 poblacions, de les quals 11 eren
del rei, 200 de barons i 38 de
mixtes. El districte de l’alcaldia
major d’Agramunt es corresponia gairebé amb les localitats
que formaven part de l’antiga
vegueria i tenia 62 poblacions,
de les quals 9 pertanyien directament al rei, mentre que
les 53 restants tenien la jurisdicció compartida entre el baró
i la corona. Segurament que
aquesta gran quantitat de poblacions amb jurisdicció reial
al districte d’Agramunt, va fer
que des de les altes instàncies
de l’estat es potenciés més la
seva alcaldia major. Agramunt
representà el complement territorial d’un corregiment com
era Cervera, mitificat per les
autoritats reials de Barcelona
per la seva fidelitat borbònica
durant la Guerra de Successió. A més cal no oblidar que a
Cervera ja se li havia adjudicat
també l’única universitat de
Catalunya.

Francesc Boxalleu, primer
alcalde major d’Agramunt
Com ja hem comentat, hi

va haver quatre anys llargs de
transició des del Decret de
Nova Planta (1716) fins a la
designació del primer alcalde
major d’Agramunt (1720).
Francisco de Haro Agüero era
el corregidor de Cervera que
havia de triar l’alcalde major
agramuntí, i no va prendre
possessió del seu càrrec fins
el 16 d’agost de 1718.
Se suposava que el corregidor cerverí per escollir el
seu alcalde major d’Agramunt
havia de triar entre l’últim
veguer ja borbònic, Jaume
Ferrer i el subdelegat de la
Intendència Felipe Vilaplana, els dos catalans. Però el
corregidor tenia molt clar que
havia de nomenar un lletrat
foraster per fer aplicar les
lleis de Castella, ja que no es
refiava dels catalans, ni que
fossin proborbons. En un informe enviat a Madrid on exposava aquests raonaments,
de Haro també es lamentava
del poc interès dels jutges
castellans a ocupar les alcaldies majors de Catalunya. La
causa era econòmica sobretot
per l’escàs pressupost assignat a les places creades aquí,
ja que les nostres alcaldies
majors només tenien assignat
un salari anual de 300 escuts i demanava a la corona
que el passessin a 500, com
se suposa que estaven dotats
aquests tribunals a Castella.
El Consejo de Castilla i el
seu ministre català, Francesc
Ametller, no li’n va fer cap
cas. Ve de lluny la manca de
finançament de la justícia,
especialment a Catalunya.
Com que no volia venir cap
lletrat castellà a ocupar la
plaça d’Agramunt, el corregidor cerverí va acabar claudicant i nomenà alcalde major
un lletrat del país, però no en

ARXIU SIÓ / JOSEP BERTRAN

Detall de la façana de l’actual Ajuntament amb l’escut i les tres balconades amb decoració de tradició renaixentista. Les pintures del 1834 són un al·legat d’Agramunt en favor de la causa
d’Isabel II perquè el govern liberal mantingués el jutjat de primera instància a Agramunt. No ho van fer.

Boxadell, el 23 de maig de
1720. El corregidor no va tenir en compte, però, que era
fill del cirurgià barceloní Pau
Boxadell i familiar proper del
militar austriacista, el capità
Jerònim Boxadell que havia
mort en el setge de Barcelona de 1714. L’Audiència
borbònica de Barcelona no
es refiava de l’alcalde major
d’Agramunt i inicià una exhaustiva investigació sobre
la seva conducta durant la
guerra. Finalment la Sala del
Criminal va manifestar la seva
disconformitat per l’elecció
de Boxadell i el 1723, a punt
de concloure el seu trienni, va
recomanar la seva destitució
i escollir “(...) otro theniente
de corregidor letrado y afecto
vasallo de Su Magestad respecto de hallarse sin estas
tan esenciales circunstancias el citado Boxadell y haber
sido escandalosos su nombramiento”. Francisco de Haro
va cessar Francesc Boxadell
un any després (1724), però
continuà confiant en ell donant-li el càrrec d’assessor de

lletrat en la cúria reial ordinària de Cervera. Els corregidors
de Cervera van continuar nomenant els alcaldes majors
d’Agramunt fins que l’Ordenança d’Intendents-Corregidors de 1749 feta per Ferran
VI, transferia aquesta facultat
al rei i van passar a ser nomenats directament pel Consell
de Castella.

Ramon de Siscar i de
Fivaller, alcalde major
d’Agramunt
(1743-1752)
La majoria dels vint alcaldes
majors i tinents de corregidor
d’Agramunt, des del 1720
que es dóna el primer nomenament fins al 1834 en què
es va abolir la institució, van
ser catalans, però evidentment
partidaris del règim borbònic.
Allò que no és tan normal era
que un d’ells, Ramon de Siscar, fos fill del poble, cosa que
les lleis castellanes prohibien.
Cal, però, no oblidar que la família Siscar eren proborbònics,
coneguts com botiflers durant
[AGOST 2015]
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JOSEP ROVIRA

Magnífic escut barroc de la vila
d’Agramunt que decora la clau de la
llinda del balcó principal del palau
del veguer, amb la data de 1703,
anterior a la Guerra de Successió.

va escollir cap dels dos previstos i que ja residien a la
vila i coneixien el districte.
Va triar finalment com primer
alcalde major d’Agramunt
el doctor en dret Francesc
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ven emparentats amb importants llinatges catalans com
els Bru, els Rocabruna i els
Pons. També n’estaven amb
el comte de Darnius, marquès
de Villel i duc d’Almenara
Alta. El seu pare era Ramon
de Siscar i Solanés, senyor
de Valldellou i carlà d’Os de
Balaguer, que va participar
com a membre del braç nobiliari a les Corts Catalanes
que Felip V va convocar el
1701, abans de començar
la guerra. Durant el conflicte
bèl·lic va viure al seu castell
d’Os de Balaguer. La seva
mare, Maria Rosa de Fivaller,
tenia nombrosos familiars
membres de l’ordre de Sant
Joan. Un germà seu i oncle
del nostre Ramon de Siscar
va arribar a ser regidor degà
d’Agramunt (l’actual figura
d’alcalde).

Llistat de tots els alcaldes majors d’Agramunt,
segons Rafael Cerro
Porta d’entrada al Palau de
l’alcalde major, datat el 1761.
El pica-porta duu la data de 1806.

Ramon de Siscar
i de Fivaller era
natural d’Agramunt i fill d’una
destacada família
de cavallers de
l’ordre de Sant
Joan. Els Siscar
i Fivaller estaven
emparentats amb
importants llinatges catalans com
els Bru, els Rocabruna i els Pons.
44

Ramon de Siscar i de Fivaller va estudiar durant nou
anys filosofia, lleis i cànons a
la Universitat de Cervera, on
es va llicenciar l’any 1739 i
tot seguit va obtenir el títol de
doctor en dret civil i canònic.
El 1740, tot i formar part de
la terna, no va ser escollit com
a catedràtic de lleis de la citada universitat. El 1742 fou
admès com a advocat de la
Reial Audiència de Catalunya.
El 19 de novembre del mateix
any, el corregidor de Cervera,
el també català Joan Miquel
de Portell, el nomenava el seu
alcalde major a Agramunt. El
Consell de Castella, pel decret
datat el 2 de març de 1743,
aprovava la seva designació i
prenia possessió del càrrec el
16 d’abril del mateix any.
Segons Rafael Cerro, el seu
mandat no fou gaire tranquil
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la Guerra de Successió, ja que
el 1708, Ramon de Siscar i de
Gravalosa ja no va voler acceptar el càrrec de síndic municipal de la Paeria d’Agramunt
encara fidel a l’Arxiduc Carles.
Però un cop acabada la guerra, el 8 de setembre de 1715,
la Junta Superior de Justicia y
Gobierno de Catalunya, creada
per Patiño i que ara presidia
el capità general, marqués
de Castelrodrigo, el nomenà
com paer primer d’Agramunt i
aquest cop sí que va acceptar
el càrrec.
Ramon de Siscar i de Fivaller era natural d’Agramunt i
fill d’una destacada família
de cavallers de l’orde de Sant
Joan. Els Siscar i Fivaller esta-

Francesc Boxadell (1720-1724)
Francesc Tarragona i Finestres (1725-1736)
Jaume Cerdà i Aguilera (1736-1738)
Francesc Garceran (1738 -1743)
Ramon de Siscar i de Fivaller (1743-1752)
Josep Bru i Descatllar (1752-1756)
Miguel Ruíz Heredia (1757-1762)
Gaspar Jover i Terés (1762-1766)
Antoni Macià d’Areny (1767-1770)
José Bibiano y Puga (1770-1774)
Antoni Quer i Villaró d’Anglada (1774-1779)
Vicente Rovira i Martí (1779-1783)
Alonso Valenzuela y Covaleda (1784-1790)
Ignacio Noriega y Robredo (1790-1796)
José Arrón y Vidal (1796-1803)
Antoni Madollel i Castillo (1803-1808)
Antoni Seguí i Sastre (1816-1820)
Manuel Abad Escudero (1824-1825)
Nicolás Malatesta y Mayor (1825-1828)
Rafael Larraz (1828-1834)

Ramon de Siscar
i de Fivaller va
estudiar durant
nou anys filosofia,
lleis i cànons a
la Universitat de
Cervera, on es va
llicenciar l’any
1739 i tot seguit va
obtenir el títol de
doctor en dret civil
i canònic.

trat també català Josep Bru
i Descatllar, assessor jurídic
del cos d’artilleria i cosí del
mateix Ramon de Siscar.
Pel seu interès, transcrivim
un fragment del nomenament
d’alcalde major de la vila
d’Agramunt a favor del doctor Ramon de Siscar, efectuat
per Joan Miquel de Portell,
corregidor de Cervera: En la
ciudad de Cervera, obispado
de Solsona, en el principado
de Cataluña, a diez y nueve
días del mes de noviembre
del año de mil setecientos
quarenta y dos. (…) deseando
nombrar persona de su satisfacción y confianza que sirva
el oficio de theniente y alcalde mayor de la villa de Agramunt y su tierra annexa y perteneciente a aquel, y siéndolo
el doctor en derechos Ramón
de Ciscar en quien concurren
las calidades de nobleza, prudencia, ciencia, conciencia,

Alcaldes majors i tinents
de corregidor d’Agramunt
(1720-1834)
Malgrat l’animadversió que
les autoritats borbòniques de
la cort de Madrid tenien pels
jutges catalans que havien
de portar a terme la política
uniformitzadora i castellanit[AGOST 2015]
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Mapa dels districtes dels oficis
d’hipoteques (semblat a l’actual
registre de la propietat), creat
pel rei borbó Carles III el 1780.
Agramunt mantenia i fins i tot
augmentava el seu districte.

i l’any 1750, les seves intromissions en les jurisdiccions
dels batlles del partit li va valdre una dura advertència de
l’Audiència, la qual l’amenaçava amb “Aplicar contra él la
providencia que corresponda
a la calidad de sus excesos”.
Va acabar el seu govern a
Agramunt l’any 1752, essent
l’últim alcalde major nomenat directament pel corregidor. Havia canviat el context
polític ja que regnava Ferran
VI i feia tres anys que l’Ordenança de 1749 havia privat
els corregidors de les seves
facultats per nomenar lletrats
i les havia transferides directament al rei.
El seu successor com a alcalde major d’Agramunt ja va
ser escollit directament pel
rei a partir d’una terna que
li proposava la Cambra de
Castella. Aquests li van aconsellar el nomenament del lle-

rectitud y demás partes, con
las quales y su celo, cuydado
y aplicación sabrá y procurará
cumplir al real servicio de Su
Majestad y ministrar justicia.
Por tanto (…) por el presente
nombro, al citado Ramón de
Ciscar, por theniente y alcalde mayor de la expresada villa
de Agramunt y su tierra, para
que les sirva con el ejercicio
de toda jurisdicción ordinaria, civil y criminal, y demás
a dichos oficios de thenencia
y alcaldía de la citada villa
de Agramunt annexo y perteneciente, oyga, libre y determine los pleytos, negocios
y causas civiles i criminales
que en aquella villa y su tierra estuvieren pendientes y
ocurrieren todo el tiempo que
tuviere este oficio, y puede
llevar i lleve los derechos y
salarios que le correspondan.
Y para que pueda exercerlo
assí, manda su merced a los
regidores de la referida villa y
a todos y cualesquiera otras
personas de cualquier grado,
calidad, condición, estado y
preheminencia que sean, que
el presente vieren, leyeren,
oyeren o entendieren, sujetas
a su jurisdicción y a las que
no lo son, de parte de Su Majestad, exhorta y requiere se
conformen todos con él y le
den el favor y auxilio que pidiere y huviere menester (…)
Signa el document: Don
Juan Miguel de Portell y Font
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per ascendir a altres tribunals
reials ordinaris de primera
instància més importants.
L’alcaldia major i el jutjat de
primera instància d’Agramunt
va desaparèixer el 1834 amb
l’abolició de l’Antic Règim, i
el seu districte va ser agregat
al jutjat de primera instància
de Balaguer.

Fonts:
- Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA).
Reial Audiència.
- Arxiu Històric Municipal d’Agramunt (AHMA). Capses de l’Arxiu
Siscar.

ARXIU SIÓ

Bibliografia:

Plaça de l’Església quan el
noble edifici ja només era
la Casa de la Vila.

L’alcaldia major i
el jutjat de primera
instància d’Agramunt va desaparèixer el 1834 amb
l’abolició de l’Antic
Règim.
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zadora del Principat; es dóna
el cas que durant el regnat
de Felip V, els cinc alcaldes
majors i tinents de corregidor
d’Agramunt, van ser catalans,
fins i tot un era nadiu de la
població, malgrat que les lleis
castellanes ho prohibien. Dissuadiren a molts lletrats castellans ocupar els jutjats catalans: la distància del país, el
desconeixement de la llengua
i el dret civil català no abolit,
l’escàs salari i les poques possibilitats de promoció a les

Reials Audiències. De fet no
fou fins que Ferran VI publicà l’Ordenança d’IntendentsCorregidors de 1749, que no
van començar a ser nomenats
jutges castellans per ocupar
la plaça d’Agramunt ja que
el seu nomenament va passar a dependre directament
de la Cambra de Castella. De
fet Agramunt era considerada
una plaça ideal per a lletrats
de poca experiència en la
judicatura que necessitaven
adquirir experiència prèvia

- Burgueño, Jesús.
. De la vegueria a la província.
La formació de la divisió territorial
contemporània als països catalans.
Rafael Dalmau, 1995.
. Història de la divisió comarcal.
Edita Rafael Dalmau, 2003.
- Cerro Nargánez, Rafael. “La llei
del rei a Catalunya: els alcaldes majors d’Agramunt durant el regnat de
Felip V”, a Estudis històrics i documentals dels arxius de Protocols,
editat pel Col·legi de Notaris de Catalunya, 2011.
- Hurtado, Víctor; Mestre i Campí,
Jesús; Miserachs, Toni. Atles d’Història de Catalunya. Edicions 62. Barcelona 1995.
- Llobet i Portella, Josep Maria.
“Cervera durant el segle XVIII, un període de canvis substancials”, Ius Fugit. Revista Interdisciplinar de Estudios Jurídicos. 13-14 (2004-2006).

INSTITUT

E N S E N YAMEN T FIN ESTR A ED UCATIVA

Jubilacions
d’anglès), Josefina Verni (professora de matemàtiques),
Jaume Vilaltella (professor
d’història), Mª Teresa Huguet
(professora de gimnàstica i
llar) i Tomàs Àvila (professor
d’educació física). Fa tres
cursos van ser Mª Pilar Ribalta (professora de castellà)
i Josep Mª Font (professor de
física i química) els qui ens
van deixar.

Adéus recents

En Manel Martínez acompanyat d’antics companys del departament de
Socials: Ramon Bernaus Santacreu,
Paquita Sànchez i Jaume Vilaltella
en l’acte d’homenatge per la seva
jubilació (29 de juny. Foto J. Puig)

Algunes “velles glòries” de l’institut
en el dinar d’homenatge de la
jubilació de Manel Martínez: Andreu
Sangenís, Manel Martínez, Joan Puig,
Josep Mª Font, Carles Folguera i Robert Sirat. (29 de juny. Foto J. Puig)

D

urant una pila d’anys
a l’Institut d’Agramunt
no es va jubilar ningú.
Al principi era un institut jove
en tots els sentits. Però el
pas inevitable dels anys han
fet arribar les jubilacions dels
més veterans. Al principi van
ser Maurici Cirera (professor

Els adéus més recents han
arribat els dos darrers cursos,
ja que alguns professors s’han
acollit a la jubilació anticipada en complir els seixanta
anys tal i com la llei preveu
per a les persones que es dediquen a l’educació.
En Ramon Bernaus i Santacreu, fill de Vilanova i installat a Agramunt des de fa
anys, es va jubilar el febrer de
2014. Es mestre i professor
d’història, matèria que ha impartit durant molts cursos així

com l’assignatura d’història
de l’art a segon de batxillerat.
Amb anterioritat havia estat
exercint de mestre al centre
Macià-Companys. Havia tingut els càrrecs de director,
sotsdirector, coordinador d’activitats i secretari, el darrer
dels quals va exercir durant
més de quinze cursos amb diferents directives. A l’institut
s’hi va incorporar l’octubre de
1986 i hi va donar classes durant vint-i-vuit cursos.
En Ramon Bernaus Vila, fill
de Montclar i instal·lat també
a Agramunt. Es va jubilar el
setembre de 2014, un cop
iniciat el curs. Era mestre
i exercia al col·legi MaciàCompanys. Es va incorporar
a l’Institut quan es va començar l’ESO. Impartia, entre altres matèries, matemàtiques
i ciències naturals. Feia de
coordinador informàtic del
centre i els darrers anys era
el secretari de l’equip directiu
d’Àngels Escolà. A l’institut
s’hi va incorporar l’octubre de
1998 i hi va donar classes durant setze anys.
Manel Martínez Gómez,
de Tàrrega, és la darrera jubilació anticipada que s’ha
produït i que serà efectiva a
partit d’aquest setembre. És
professor llicenciat en Història, matèria que impartia
principalment. Durant deu
anys va exercir de director del
centre, essent el qui va afrontar el canvi del BUP a l’ESO.
També va fer un any de cap
d’estudis. A l’institut s’hi va
incorporar el curs 1985/86
i hi ha donat classes durant
trenta cursos. ■
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PINTORS GERMANS CAPITAN
Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo

SERVEI I LLOGUER DE PLATAFORMES
TRACTAMENT DE FAÇANES · COL·LOCACIÓ DE PLADUR
REVESTIMENTS DE FUSTA · ESTUCS D’ALTA DECORACIÓ
INSTAL·LACIÓ DE PARQUET · PINTURES INDUSTRIALS
C. Fontanilles, 17 - AGRAMUNT
Tel. 973 390 403 - Mòb. 667 639 258 - Fax 973 391 124
Mòb. Josep M. 605 851 798
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C O L · L A B O R AC IO N S
L I T E R À R IES EL C O N TE

per J. PIJUAN

Dia de descans

Quan accedeix
a l’interior de la
terminal es queda
ben sorprès del
que veu. El recinte
és un veritable
caos. Hi ha tanta
de gent que es fa
difícil avançar.

E

l Robert està frisós per començar les anhelades vacances d’aquí pocs dies i per
no descuidar-se de res ja ha deixat les
maletes preparades per endavant, no obstant
l’envaeix el temor que es produeixi algun desafortunat contratemps, ja que no seria la primera vegada que li passa: un cop es va trobar que
s’havia deixat els llums encesos; en una altra
ocasió es deixà l’aixeta del safareig oberta i un
drap va obturar el sobreeixidor, quan va tornar
es va trobar que el pis semblava una piscina;
les passades vacances s’oblidà una de les maletes a casa i no se’n va adonar fins al moment
de recollir-les. Tement que aquest any li pugui
tornar a succeir el mateix, les ha deixades ben
a la vista al passadís.
A mesura que es va apropant el dia es mostra un pèl neguitós. Per enèsima vegada s’ha
aturat davant les maletes que ha preparat per
al viatge i les contempla fixament amb un cert
nerviosisme car l’envaeix la sospita que alguna
cosa no va bé i vol saber què el neguiteja. Tot
seguit agafa les maletes i les entra de nou a
l’habitació. Obre una de les maletes i comença
a treure totes les coses que deixa arrenglerades sobre el llit. Un cop buida les torna a encabir a dins tot confirmant cada un dels objectes
en una llista que ha preparat d’antuvi. Després
de cerciorar-se que tot és correcte, la tanca i es

posa a realitzar la mateixa operació amb l’altra
maleta. Un cop s’ha assegurat que no es deixa
res l’envaeix un cert alleujament però el pressentiment que alguna cosa li passa per alt el
continua capficant. Potser no serà res.
Sobre la calaixera de l’habitació té el resguard de la reserva del vol. El té ben a la vista
per no oblidar-se’l. Fa uns quants mesos que
va fer la reserva aprofitant una bona oferta de
l’agència de viatges. Cada dia se’l guaita sense
més ni més.
El dia ha arribat. S’aixeca del llit de bon
matí per deixar la casa endreçada. Avui comença les anhelades vacances. Es mostra
content que per fi hagi arribat el dia. El soroll
d’un cotxe s’atura davant la casa. El Robert es
troba dret a la finestra i veu que és el taxi que
ha demanat per dur-lo a l’aeroport. Dóna l’últim cop d’ull a la casa. S’assegura que tots els
llums estan apagats –per més seguretat treu
els ploms– i també tanca l’aixeta de pas de
l’aigua. Tot està en ordre. Comprova que té el
resguard de la reserva del vol a la butxaca i
agafa les maletes. Tanca la porta i puja al taxi
ben content.
El trajecte a l’aeroport el fan molt de pressa.
Gairebé no troben trànsit i s’estranya molt, ja
que normalment les retencions en aquella via
són el pa de cada dia. Quan arriben a l’aeroport ja no es recorda de l’angoixa de dies passats, ans al contrari, té la sensació que seran
unes bones vacances. Però quan accedeix a
l’interior de la terminal es queda ben sorprès
del que veu. El recinte és un veritable caos. Hi
ha tanta gent que es fa difícil avançar. No s’ho
pensava. Amb penes i treballs arriba al taulell
de facturació de la companyia aèria. Hi ha una
cua molt llarga. Pels altaveus anuncien retards
en els vols. Sols faltava això. L’espera el neguiteja. Paciència. Al cap d’una bona estona la
cua comença a moure’s molt lentament. Quan
arriba al mostrador el neguit ha passat. Es treu
el resguard de la butxaca i el dóna a l’hostessa amb un gran somriure. Però a l’instant es
queda glaçat quan l’hostessa li comunica que
s’ha equivocat de taulell de facturació. I aleshores pels altaveus anunciaren l’enlairament
del seu vol. ■
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>amm.cat

Bar - Restaurant

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

restaurant@atipic.me
Elaboració Artesanal

Formatges Monber
Agramunt
Esmorzars, menú diari, tapes d’autor i menú degustació

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

perruqueria unisex - estètica
Anna Eroles
Veterinària

centre veterinari d’Agramunt

CARME i MAITE
fotodepilacio´ 29’50€ per zona

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

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

Tel. 973 39 27 17
AGRAMUNT

Av. Marià Jolonch, 4 baixos

www.cfagramunt.cat

L’entrevista de l’estiu

G. GATELL
LA

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

AGRAMU
C.F.

ES
NT CO

R. Mendoza

FONT: R. MENDOZA

Xavier Pedrol a l’Escola Gerard
Gatell.

FONT: R. MENDOZA

Equip cadet campió 2010.

– Quan vas començar?
– Vaig començar jugant a
la Penya Barcelonista que
entrenava el Jaume Brils
(Anyego) i després en l’Escola Gerard Gatell.
– I d’entrenador?
– L’any 2008, començant
amb els petits, després els
cadets 2010 que van ser
campions en la seva categoria, després vaig entrenar els
juvenils que van pujar a primera i actualment els infantils que han estat campions
en la seva categoria.
– Quina és la clau per ser
campió?
Treball, esforç i competitivitat. Treballar dia a dia, cada
partit, esforçar-se en millorar
els errors i competitivitat, no
baixar el nivell.
– I la clau per ser campió
dues vegades?
– A la pretemporada li
vaig proposar al coordinador que em deixés entrenar

FONT: R. MENDOZA

L’entrevista d’aquest estiu és per a Xavier Pedrol, l’entrenador que més
èxits està portant en els darrers anys

Nit dels campions: Ferran Isla, Aleix Miró i Xavier Pedrol.

un equip que no tingués la
pressió d’estar damunt de la
classificació. Em van donar
l’infantil, que la temporada
passada va acabar al mig de
la classificació. En iniciar la
temporada vaig parlar amb
els jugadors i els vaig dir que
volia divertir-me veient-los
jugar, i a les poques setmanes d’iniciar el campionat
vam veure que teníem possibilitats de lluitar per una
cosa més important. Fent-

los jugar on ho feien millor i
amb la sort de fer gols quan
ho necessitàvem vam arribar
al final de temporada sent
campions.
– Quin és el millor moment
viscut sent entrenador?
– Veure la cara de satisfacció dels jugadors després
d’un partit difícil i sobretot
quan han guanyat un campionat.
– Tens algú a qui agrair-li
tot el que saps?
– Des que vaig començar
de delegat i després d’entrenador, hi han hagut moltes
persones que m’han ensenyat alguna cosa. Segur que
se m’oblida algú, però em recordo del Joan Franqué, Narcís Repilado, Aleix Miró i el
Carles Escolà perquè sempre
ha comptat amb mi.
– Tens alguna cosa més a
dir?
– Que la gent faci esport,
sigui el que sigui, però que
sigui competitiu. L’esforç
serà més gran i gratificant. ■
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Glops & Tape
Tapes "
" Glop
especialitats de la casa
Caragols a la llauna
Tapes casolanes
Esmorzars
Plats combinats

Plaça Mercadal,19 - 25310Agramunt
600 700 202
Assessorament

Manteniment de Jardins

Jardineria d’interior
Educació ambiental
Construcció de jardins

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

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

Electromecànica
cà ca

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

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

El Club Handbol Agramunt està de dol

FONT: CLUB HANDBOL

FONT: CLUB HANDBOL

E

l dissabte 25 de juliol ens vàrem llevar
amb una notícia inesperada: el nostre
més que company, amic, Ramon Vicens,
ens deixava per sempre.
La mort d’algú jove sempre és colpidora,
però en aquest cas ens afecta de forma directa. Dins de les moltes activitats que feia, hi havia la de practicar l’handbol des de ben jove en
el nostre club. Alguns l’hem vist créixer, com
a persona i jugador, d’altres han estat companys seus en equips, i els/les més joves l’han
conegut en la seva nova faceta d’entrenador.
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El Ramon era algú
que es feia estimar.
Ho demostra el fet
que ex-companys
seus, d’altres poblacions, volguessin estar el dia del
seu adéu.

A tots aconseguia transmetre la seva alegria
per fer allò que li agradava. Primer jugant en
el nostre club fins arribar a categoria sènior;
llavors, buscant objectius més ambiciosos va
fer el salt, primer a l’equip de Pardinyes de
Lleida i, més tard, a la Canonja (Tarragona), on
va arribar a jugar en categoria nacional. L’any
2012, sabedors que havia deixat de competir,
li vàrem proposar de retornar al CHA, amb un
repte nou per a ell: entrenar un equip. El cuquet de jugar, però, i demostrar que encara li
quedava molt handbol a les mans, va fer que a
finals d’aquella temporada, ja donés un cop de
mà a l’equip sènior masculí.
El Ramon era algú que es feia estimar. Ho
demostra el fet que ex-companys seus, d’altres poblacions, volguessin ser-hi el dia del seu
adéu. Era el primer a apuntar-se a fer sopars,
però el primer també a complir a la pista, tot
i ser un any complicat, tant en l’equip sènior
–on les coses no varen rutllar com estava previst–, com en l’equip que entrenava, sempre
amb un somriure tot i les dificultats.
Per tot plegat, des del Club Handbol Agramunt ja estem pensant en com poder fer-li el
millor homenatge. Hi ha un seguit d’idees que
esperem poder materialitzar un cop comenci
la temporada, fent allò que ell estimava: jugar
a handbol.
El nostre més sentit condol a la família; i
serveixin el petit recull d’imatges, com el primer dels nostres humils homenatges. ■
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Ramon Vicens i Guixé
Regidor estat de l’Ajuntament d’Agramunt

Ajuntament d’Agramunt

L’Alcalde i tota la corporació expressen el seu condol.

Agramunt, 25 de juliol de 2015
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E S P O RTS CLUB H A N D B OL AGRAMUNT

Secció XR Dinojets
Èxit al XX Raid Las Merindades
El primer cap de setmana d’agost es va
disputar a Loma de Montija (Burgos) el mític
XXIIè Raid Las Merindades amb més de 500
participants. Els XR Dinojets-Parcerisas Team,
organitzat per Ramon Sangrà i l’assistència de
Marta Farreny, van participar-hi i es van emportar tres copes cap a casa. D’altra banda, el
Francesc Sangrà va acabar segon en “Veteranísimos”, en Sergi Sangrà va estar lluitant a les
posicions del capdavant i va aconseguir una

FONT: XR DINOJETS

Els XR DinojetsParcerisas Team
es van emportar
tres copes cap a
casa.

Sergi Sangrà

tercera posició en “Enduro 2” i un excel·lent
sisè lloc a la general. També va participar-hi el
Josep Lluís Costafreda i, finalment, un nou integrant del Parcerisas Team, Gerard Bellmunt,
va guanyar la categoria infantil.

FONT: XR DINOJETS

Bon resultat al Dirt Track d’Alcarràs
La 3a prova de la Copa Rodi Michelin de Dirt
Track es va disputar el diumenge 26 de juliol a
Alcarràs. Després de dues curses sense aconseguir classificar-se per a la Superfinal, el pilot
Sergi Sangrà Lluch, del Parcerisas Team, ho va
aconseguir en aquesta prova; i va aprofitar-ho,
acabant la cursa en quarta posició per davant
de pilots molt experimentats en aquesta modalitat. La propera cita serà el 22 d’agost a la
localitat de l’Albi. ■
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Com una flor, sempre més
el teu record en nostra vida
hi ha deixat una fragància
que ja no en serà esvaïda.
(Joan Maragall)

Ha pujat a la casa del Pare

Jaume Querol Boncompte
que morí cristianament el dia 29 de juliol de 2015,
a l’edat de 94 anys, havent rebut els S. S. i la B. A.
A.C.S.

Els qui l’estimen: esposa, Cecília Bertran Torné; fills, Josep i M. Rosa; néts
Gemma i Joan; neboda, Rosa; cosins i família tota, us preguen una oració
per l’etern descans de la seva ànima.

La família us agraïm les mostres de condol rebudes i la vostra pregària.
Agramunt, juliol de 2015

Domènec Vilalta i Tallaví
(Pol)
que morí cristianament el dia 12 de juliol de 2015, a l’edat de 90 anys.
Sempre viuràs en el nostre cor.
La família agraeix les mostres de condol rebudes.
Un agraïment molt especial a tot l’equip de professionals de Cal Mas Vell.
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G R U P S P O LÍTIC S
M U N I CIPALS A C O R D D ’ESQ UERRA

Junts pel sí

D

esprés de mesos d’estira i arronsa entre
les diferents formacions polítiques i les
entitats sobiranistes que donen suport
al SÍ, finalment, el passat dilluns 20 de juliol
es tancava un acord per a concórrer unitàriament a les eleccions del proper 27 de setembre. Un acord basat en una llista unitària, encapçalada per personalitats independents i de
les mateixes entitats sobiranistes, seguits de
membres actius dels dos partits que van signar

l’acord, Esquerra Republicana de Catalunya i
Convergència Democràtica de Catalunya.
És evident que ambdues formacions han
posat per davant dels seus projectes polítics
i ideològics la voluntat d’unir-se per a l’assoliment de la independència de Catalunya. I en
aquest sentit, lamentem que la CUP no s’hagi
volgut sumar a l’acord. En tot cas, el més important és que el proper 27 de setembre el SÍ
sumi el màxim de vots possibles per tal d’iniciar un procés que a hores d’ara i després de
les contínues ofenses i despropòsits per part
del govern espanyol, ja no té retorn.
El nou Parlament determinarà el futur del
nostre país i és per aquest motiu que des
d’Acord d’Esquerra us animem a omplir la Meridiana de Barcelona el proper 11 de setembre
i a donar suport a la llista Junts pel Sí el proper
diumenge 27 de setembre.

AL COMPANY RAMON VICENS

FONT: ACORD D’ESQUERRA

El més important
és que el proper
27 de setembre el
SÍ sumi el màxim
de vots possibles.

Es fa molt difícil entendre que la vida es pot
estroncar d’un moment a l’altre. El Ramon ens
ha deixat i no hi trobem resposta. Des d’Acord
d’Esquerra volem transmetre la nostra tristesa
i el suport a la família, amics i entitats de les
quals formava part i a tots els membres de la
secció local de Convergència Democràtica de
Catalunya. Per ell, encara més avui hem de seguir treballant per assolir la llibertat del país
que tant va defensar com a regidor de l’Ajuntament d’Agramunt. ■

ACTE DE PRECAMPANYA 27S2015

ELECCIONS AL PARLAMENT
Dimarts 8 de setembre, a les 21.00h al Casal Agramuntí
MURIEL CASALS
JOSEP M FORNÉ (Cap de llista per Lleida)
ALBERT BATALLA (Candidat i alcalde de la Seu d’Urgell)
BERNAT SOLÉ (Candidat i alcalde d’Agramunt)
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Xavier Sangrà Plaza
Dos anys sense tu
Dos anys sense tu,
Dos anys sense les teves rialles,
Dos anys sense els teus petons,
Dos anys sense les teves abraçades,
Dos anys sense el nostre dia a dia,
Dos anys sense la nostra major alegria,
T’hem estimat sempre i sempre ho farem, perquè has
estat una persona gegant en les nostres vides, sense tu
ja no som el que érem. Les coses han canviat molt, però
tu segueixes present en els nostres cors. Una part de
nosaltres ha marxat amb tu.
T’estimava,
T’estimo
I t’estimaré
Ester Sangrà
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Agramunt, agost de 2015

G R U P S P O LÍTIC S
M U N I CIPALS SEC C IÓ LOC A L DE CONVERGÈNCIA

Un adéu inesperat

Q

ue dura ha estat la teva mort,
Ramon! Encara ara, que han
passat uns dies, sembla impossible que no hi siguis. Una immensa
buidor acompanya el teu record. No
era hora de marxar, ho diu tothom.
Mai no acabem d’aprendre que la
mort és un fet de tots els dies. Ho
sabem, encara que normalment d’altres. Quan ens toca a prop ve el desconcert, el refús; quedem com aturats
sense poder dir ni un mot. I si, com
ara, és una persona estimada, amiga, plena de simpatia, de saviesa i de
vida, un dolor molt profund ens envaeix i posa un mur a qualsevol paraula
de consol.
La mort fa la seva i no deixa res a

canvi, sinó un buit enorme i un munt
de preguntes i, de vegades, com ara,
cap resposta.
Per això malgrat que totes les absències són igualment sentides, ens
produeixen un major impacte aquelles
que suposen un estroncament de la
joventut.
Si a més es tracta d’un jove compromès en la vida social, esportiva i
cultural, encara colpeix amb més força el col·lectiu. Amb el Ramon es podia veure reflectit bona part del jovent
d’Agramunt. Com un de tants joves
actius, participava en distintes iniciatives que es belluguen al nostre poble.
Avui nosaltres, com a grup de CDC,
també sentim la teva absència i pre-

sència a la vegada. Has deixat un solc
molt profund i llarg en tots nosaltres.
No solament pels projectes compartits, sinó per tantes estones d’amistat viscudes al voltant de la taula, en
les moltes reunions que hem fet per
parlar d’allò que també t’apassionava,
Agramunt i la política municipal.
Ens queda el buit de l’absent, la
perplexitat davant l’incomprensible, el
dolor de veure’ns privats de l’amic, del
company. No ens caldrà esforçar-nos
massa per recordar la teva bondat, el
teu tarannà distès, la teva generositat.
Enyorarem els moments viscuts i
encara que te n’has anat, ens has deixat la teva empremta.
■
Descansa en pau.

" No tornaràs mai més, però en les coses
i en mi mateix hi hauràs deixat l'empremta
de la vida que visc, no solitari
sinó amb el món i tu per companyia "
- Miquel Martí Pol -

Ramon Vicens Guixé
Secció Local d'Agramunt

Agramunt, juliol 2015
[AGOST 2015]
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PROSSEGUEIXEN ELS TREBALLS AL CARRER SANT JOAN
D’AGRAMUNT

Les obres d’arranjament del carrer Sant Joan segueixen a
bon ritme. Després de fer les corresponents prospeccions arqueològiques de les quals únicament s’ha trobat una antiga
claveguera, en aquests moments s’estan instal·lant totes les
canalitzacions de serveis.
AGRAMUNT FINALITZA L’AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL

L’Ajuntament finalitzarà aquesta mateixa setmana les
obres d’ampliació del cementiri municipal, iniciades a prin-

cipis d’any. La primera fase de l’actuació
va consistir en la construcció d’un mòdul
de 72 nínxols a tres alçades. En aquests
moments, s’està acabant d’instal·lar un porxo a cadascun
dels tres mòduls que es van construir amb anterioritat davant les queixes dels titulars d’aquests nínxols. Finalment,
a la zona enjardinada de l’ampliació s’hi ha ubicat un antic
carro de pagès i una màquina de segar així com una font feta
pel picapedrer agramuntí Jordi Martí.
ALMENARA ACULL LA QUARTA EDICIÓ DEL DIA DEL TERME

Un centenar de persones van participar el dia 8 d’agost a
la quarta edició del Dia del Terme. Aquest any el nucli agregat que va acollir aquesta iniciativa va ser Almenara Alta. Tot
i que la caminada no es va poder fer tal com estava previst a
causa del mal temps, tots els participants es van desplaçar
amb autocar fins a Almenara. Un cop allí, l’historiador Gabriel Balcells va fer una explicació històrica a la necròpolis
ibèrica. Balcells va explicar que s’hi troben uns túmuls funeraris preibèrics datats del 600-700 aC. La jornada va cloure
amb un sopar popular.
NOU TRAM DE PASSEIG

FONT: AJUNTAMENT

FONT: AJUNTAMENT

Els treballs d’enjardinament i la col·locació de mobiliari urbà del nou tram de passeig ja han finalitzat i per tant
el parc ja està obert perquè tothom en pugui gaudir. L’acte
d’inauguració d’aquesta zona es durà a terme el proper diumenge 6 de setembre a les 11h en el marc de la Festa Major
d’Agramunt, moment en què s’anunciarà el nom del parc.
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SUBVENCIONS
S’acordà concedir els següents ajuts econòmics a:
-ASSOCIACIÓ FESTA, GASTRONOMIA I CULTURA D’AGRAMUNT I COMARCA per un import de 881,45€ per fer front a les
despeses ocasionades pel subministrament de llum pels actes de la
celebració la 3a edició de la Mostra de Vins i Caves de Proximitat.
- MOTO CLUB LLEIDA per un import de 3.000€ per fer front
a les despeses de la celebració del 2a DIRT TRACK d’Agramunt.
- A l’Associació de Jovent de Montclar per un import econòmic
1.500€ per fer front a les despeses de les activitats dins els actes
de la Festa Major.
SISTEMA DE REG DE LA ZONA DEL PASSEIG OEST
S’acordà aprovar els treballs d’obra per la 2a i 3a fase per la
instal·lació d’un sistema de reg dins l’actuació d’adequar la zona
del Passeig Oest d’Agramunt que s’adjudicà a l’empresa EXCAVACIONS I SERVEIS HUGUET MONZÓN, SL, per la quantitat de
5.722,09€ i 5.575,689€ respectivament, inclòs IVA.
CARRER NTRA. SRA. DE LA MERCÈ
S’acordà deixar sense efecte l’acord del Decret núm. 184/15 de
data 23 de juny de 2015 referent als treballs de renovació de la
xarxa d’aigua i de les connexions pertinents al tram central del C.
Ntra. Sra. de la Mercè i s’aprovà aquest treball i la seva adjudicació
a l’empresa CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL, per la quantitat de
879,92€, inclòs IVA.
S’aprovà els treballs de pavimentació en el tram central del C.
Ntra. Sra. de la Mercè i s’adjudicà a l’empresa OBRES I ASFALTATGES TARRACO, SAU, per la quantitat de 8.470€, inclòs IVA.
Amb motiu de les obres que s’han dut a terme per a la rehabilitació i adequació del museu etnològic s’ha vist necessari i urgent
procedir a la reparació del carrer que limita amb aquest museu.
El mal estat de les clavegueres i canonada de l’aigua del carrer de
la Mercè provocaven filtracions i humitat permanent al Museu, el
que fa necessari la seva reurbanització i asfaltat. S’acordà declarar
vàlida la licitació mitjançant el procediment de contracte menor de
les obres de reurbanització del tram central del carrer Nostra Sra.
de la Mercè i s’adjudicà a l’empresa CONSTRUCCIONS BLANCOROVIRA, SA en la quantitat de 16.808,98€ més IVA.
PORTALADA OCCIDENTAL DE L’ESGLÈSIA
S’aprovà inicialment el Projecte per a la intervenció de conservació-restauració de la portalada occidental de l’Església Santa Maria
d’Agramunt, així com una valoració econòmica dels treballs a rea-

litzar amb un pressupost de 105.797,56€ redactat per l’empresa
ARCOVALENO RESTAURO SL.
OBRES COMPLEMENTÀRIES DEL MUSEU ETNÒLOGIC
S’acordà adjudicar a l’empresa CONSTRUCCIONS BLANCO-ROVIRA, SA el contracte d’obres complementàries per canviar el terra
de l’edifici del museu Etnològic d’Agramunt, i per tant de les obres
de “CONDICIONAMENT I DINAMITZACIÓ DEL MUSEU ETNOLÒGIC D’AGRAMUNT”, per procediment negociat sense publicitat i
tramitació ordinària per un import de 18.102,65€.
FIRA DEL TORRÓ I LA XOCOLATA A LA PEDRA
S’aprovà la contractació dels serveis com un contracte menor
la direcció, coordinació i producció de l’Aula del Gust amb motiu
de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra de l’any 2015 per
un import de 19.360€, i s’adjudicà a l’empresa Pep Palau, von
Arend&Associats, SCP. Aquests serveis es faran efectius amb caràcter mensual per poder determinar i treballar en la contractació
dels conferenciants i l’adquisició dels materials.
FESTES LOCALS 2016
S’acordà fixar els dos dies de Festes Locals per a l’any 2016,
pels nuclis de població que s’indiquen amb les dates següents:
Agramunt ....................... 2 i 5 de setembre
Almenara Alta ................. 5 i 6 d’agost
Donzell d’Urgell .............. 12 i 13 d’agost
Mafet ............................. 2 de setembre i 1 d’octubre
Montclar......................... 25 i 26 de juliol
Les Puelles ..................... 1 d’agost i 5 de setembre
BAR DEL PAVELLÓ D’ESPORTS
S’aprovà els treballs annexos pel canvi de lluminàries del bar
del Pavelló d’Esports Municipal per millorar la lluminària existent i
s’adjudicà a l’empresa CEDEL INSTAL·LACIONS, SL per la quantitat de 2.098,26€, inclòs IVA.
CONTROL DE COLOMS
S’aprovà el contracte de manteniment de control de coloms residuals per efectuar a la plaça del Pou (tres cases abandonades), la plaça
de l’Amball, C. Carabassa (casa en construcció), a l’església (gàbia
al campanar), a l’antic escorxador (gàbia) i en determinats indrets de
Mafet (granja) i s’adjudicà a l’empresa SERVEIS CARANYUT, SCP
per la quantitat de 2.178€, inclòs IVA, per l’anualitat 2015.
PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL D’INUNDACIONS
S’aprovà els treballs per a la revisió del Pla d’Actuació Municipal
per Inundacions d’Agramunt amb data d’homologació 20/10/2011
[AGOST 2015]
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ACTES

Un nom que sorgirà dels resultats de la consulta popular que
s’està duent a terme des de l’Ajuntament d’Agramunt.
Recordeu que podeu fer les vostres propostes a través
d’unes butlletes que podeu trobar a l’Ajuntament d’Agramunt, a l’Oficina de Turisme i a les Piscines Municipals i
des d’aquest enllaç https://goo.gl/83Qpzv. Des de l’Ajuntament d’Agramunt es valora l’esforç fet tant per tot l’equip de
serveis municipals com pels operaris que han intervingut en
l’obra per tenir el parc acabat el més aviat possible, al mateix temps que es demana que se’n faci un ús responsable.
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i s’adjudicà a l’empresa ARUM SERVEIS AMBIENTALS, SCP, per
un import de 1.500€, exclòs IVA.
NOMENAMENTS I DELEGACIONS
Es dóna compte de les resolucions i decrets dictats per l’Alcaldia
en matèria de nomenament de tinents d’alcalde, delegacions de
competències a favor de la Junta de Govern Local i Àrees de responsabilitat i facultats, següents:
CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DELEGACIÓ
DE COMPETÈNCIES
S’aprovà constituir la Junta de Govern Local de l’Ajuntament com
a òrgan necessari i col·legiat de preceptiva existència de caràcter
resolutori, que s’integrarà per l’Alcalde i quatre Regidors/es equivalents al terç del nombre legal de membres d’aquesta corporació:
President: Bernat Solé Barril
Vocals: Xavier Secanell Castellà, Fàtima Puig Castellà, Montserrat Canes Niubó i Oriol Puebla Miralles
Es nomenà tinents d’alcalde els regidors membres de la Junta
de Govern Local que tot seguit es relacionen: Xavier Secanell Castellà, Fàtima Puig Castellà, Montserrat Canes Niubó, Oriol Puebla
Miralles.
NOMENAMENT I DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES I ÀREES DE
RESPONSABILITAT
S’estableixen les següents àrees de responsabilitat de gestió i
planificació municipal:
S’assumeix directament per l’Alcaldia: ÀREA D’URBANISME,
GOVERNACIÓ, ECONOMIA, NUCLIS AGREGATS I RELACIONS
INSTITUCIONALS i la coordinació de totes les àrees.
Es designen com a responsables de les distintes àrees i regidors
delegats amb les competències següents:
- ÀREA DE SERVEIS MUNICIPALS I VIA PÚBLICA.- PRIMER
TINENT D’ALCALDE: XAVIER SECANELL I CASTELLÀ
- ÀREA DE FIRES, COMERÇ I TURISME: SEGONA TINENT
D’ALCALDE, FÀTIMA PUIG I CASTELLÀ
- ÀREA DE FESTES, ESPORTS I COMUNICACIÓ: TERCERA TINENT D’ALCALDE: MONTSE CANES I NIUBÓ
- ÀREA DE SERVEIS SOCIALS, SALUT, DIVERSITAT I IGUALTAT;
REGIDORA: SÍLVIA FERNÀNDEZ I TARRAGONA
- ÀREA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I RAMADERIA I ZONES VERDES: REGIDOR: RAMON BONCOMPTE I VILALTA
- ÀREA D’EDUCACIÓ: REGIDORA MERCÈ CASES I FARRÉ
- ÀREA D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS I PATRIMONI: REGIDOR: JOSEP MARIA CARRERA
- ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES I FOMENT DE L’OCUPACIÓ;
REGIDOR: JOAN PIJUAN I CINCA
- ÀREA DE CULTURA; REGIDORA: DOLORS RICART I AMANÓS
SESSIONS ORDINÀRIES I PLENÀRIES
El Ple ordinari se celebrarà el primer mes de cada bimestre natural, és a dir, els mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i
novembre. El dia de celebració coincidirà amb el darrer dijous hàbil
del mes corresponent i l’hora fixada serà les 20.30 hores.
DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES
S’acordà que la Junta de Govern Local, restarà integrada per l’alcalde i quatre regidors, amb la competència d’assistir permanent
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a l’Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions i les resolutòries
en funció de les delegacions que li siguin atribuïdes per decret de
l’Alcaldia o per acord del Ple.
Delegacions de competències del Ple, a favor de la Junta de Govern Local, següents:
a) L’exercici de les accions judicials i administratives
b) CONTRACTACIÓ:
- Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi el
10% dels recursos ordinaris del pressupost i fins al límit màxim
del 25%.
- Aprovar els estudis de seguretat i Salut en tots els expedients
d’obres de competència del Ple.
- Aprovar les recepcions i les devolucions de garanties.
- Declarar les resolucions dels contractes o concessions quan no
es formuli oposició per part del contractista.
-La imposició de sancions als contractistes i concessionaris que
no impliquin la resolució del contracte o concessió.
- Autoritzar la transmissió a tercers dels contractes i concessions.
C) PROJECTES
L’aprovació dels projectes d’obres i serveis els quals excedeixin
del 10% dels recursos ordinaris del pressupost i fins al límit màxim
del 25% i sempre i quan estiguin previstos en el pressupost.
D) PATRIMONI:
- Adquirir i alienar patrimoni la quantia dels quals excedeixi el
10% dels recursos ordinaris del pressupost i fins al límit màxim
del 20%.
E) Expedients de declaració de ruïna.
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Es constitueix la Comissió Especial de Comptes, com a òrgan collegiat complementari amb facultats d’estudi, consulta i assistència
dels òrgans de gestió municipal.
Quedarà constituïda amb els membres següents:
En representació del Grup Ad’E: Bernat Solé Barril, Ramon Boncompte Vilalta, Montserrat Canes Niubó, Mercè Cases Farré.
En representació del Grup CiU: Antonio Farré Riba.
COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT
Es constitueix com a òrgan col·legiat complementari amb facultats d’estudi, consulta i assistència dels òrgans de gestió municipal, únicament i exclusivament per a assumptes que hagin de ser
sotmesos a la decisió de l’Ajuntament Ple.
En representació del Grup Ad’E: Bernat Solé Barril, Sílvia Fernández Tarragona, Joan Pijuan Cinca, Josep Maria Carrera Roig.
En representació del Grup CiU: Elisabeth Vicens Corts.
COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME
Es constitueix com a òrgan col·legiat complementari amb facultats d’estudi, consulta i assistència dels òrgans de gestió municipal, únicament i exclusivament per a assumptes relacionats amb el
planejament urbanístic del terme municipal d’Agramunt.
En representació del Grup Ad’E: Bernat Solé Barril, Xavier Secanell Castellà, Fàtima Puig Castellà, Oriol Puebla Miralles.
En representació del Grup CiU: Elisabeth Vicens Corts.
NOMENAMENT REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT A LES
ENTITATS O ÒRGANS COL·LEGIATS
Es designà representants de l’Excm. Ajuntament d’Agramunt,
els/les regidors/es que seguidament s’indiquen en les entitats i òrgans col·legiats següents:

- Consell Esportiu de l’Urgell: Montserrat Canes Niubó
- Assemblea Local de la Creu Roja: Sílvia Fernández Tarragona
- Fundació Privada Espai Guinovart: Dolors Ricart Amanós
- Fundació Privada “ Lo Pardal”: Dolors Ricart Amanós
- Urgell Net: Xavier Secanell Castellà
- Consells escolars centres ensenyament: Mercè Cases Farré
- Patronat Residència Geriàtrica Mas-Vell: Sílvia Fernández Tarragona, Montserrat Canes Niubó, Mercè Cases Farré, Josep Maria
Carrera Roig, Dolors Ricart Amanós, Joan Pijuan Cinca, Elisabeth
Vicens Corts.
- Junta del Patronat: Sílvia Fernández Tarragona, Mercè Cases Farré, Montserrat Canes Niubó
- Entitat Pública Empresarial “Agramunt Serveis”:
- Consell d’Administració: Montserrat Canes Niubó, Xavier
Secanell Castellà, Oriol Puebla Miralles, Josep Maria Carrera
Roig, Sílvia Fernández Tarragona, Joan Pijuan Cinca, Antonio
Farré Riba.
- Comissió Executiva: Montserrat Canes Niubó
- Consell Escolar Municipal: Mercè Cases Farré, Xavier Secanell
Castellà, Sílvia Fernández Tarragona, Dolors Ricart Amanós.
- Comissió Permanent Consell Escolar Municipal: Mercè Cases Farré.
- Comitè Organitzador Fira del Torró: Fàtima Puig Castellà, Montserrat Canes Niubó, Xavier Secanell Castellà, Oriol Puebla Miralles,
Ramon Boncompte Vilalta, Josep Maria Carrera Roig, Joan Pijuan
Cinca, Elisabeth Vicens Corts.
- Comissió Municipal de Delimitació: Ramon Boncompte Vilalta,
Josep Maria Carrera Roig
- Junta Local de Seguretat: Xavier Secanell Castellà.
- Membres mesa de Contractació: Josep Maria Carrera Roig, Fàtima Puig Castellà.
Directora de la Fira del Torró: Fàtima Puig Castellà
RETRIBUCIONS DELS MEMBRES POLÍTICS
S’aprovà la modificació de les bases d’execució del pressupost
municipal de 2015 per a determinar els membres de la Corporació que tenen dret a rebre la retribució que acordi el Ple quan
exerceixin el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial,
així com la quantia a percebre en concepte d’assistències per la
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la
Corporació i les indemnitzacions per les despeses ocasionades en
exercici del seu càrrec.
Es liquidaran les despeses per dedicació exclusiva, per dedicació
parcial, assistència a sessions i les indemnitzacions per dedicació
següents:
Dedicació exclusiva:
1.- Alcalde de l’Ajuntament. Jornada del 100%.
S’estableix una retribució mensual bruta de 2.850 €/mes per
catorze pagues. Aquesta serà efectiva a partir del dia 13 de juny
de 2015.
2.- 3a Tinent d’Alcalde i regidora delegada del Àrea de festes,
esports i comunicació, la Montserrat Canes Niubó. Jornada del
100%. S’estableix una retribució mensual bruta de 1.600 €/mes
per catorze pagues. Aquesta serà efectiva a partir del dia 13 de
juny de 2015.
Dedicació Parcial:
1.- Dedicació parcial de la 2a Tinent d’Alcalde i regidora dele-

gada de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme, la Fàtima Puig
Castellà. Jornada al 50%. S’estableix una retribució mensual bruta
de 800 €/mes per catorze pagues. Aquesta serà efectiva a partir
del dia 13 de juny de 2015.
Dietes per assistències:
Únicament i exclusivament com a representació del seu càrrec,
els regidors que no exerceixen els càrrecs en règim de dedicació
exclusiva o parcial, règim de dietes per assistències següents:
- Per dietes d’assistència efectiva a cada sessió de l’Ajuntament
Ple i de la Junta de Govern Local: 93,50€.
- Per dietes d’assistència efectiva a cada sessió de la Comissió
Informativa Permanent, Comissió Especial de Comptes i de la Comissió Informativa d’Urbanisme: 62,30€.
Indemnitzacions per dedicació:
S’assigna una indemnització per hora de treball completa a
l’Ajuntament d’Agramunt de 10,83 €/hora, per la dedicació a l’activitat duta a terme a l’Ajuntament per part dels Tinents d’Alcalde i
els Regidors amb Regidories delegades.
Xavier Secanell Castellà, com a 1r Tinent Alcalde; Oriol Puebla
Miralles, com a 4rt Tinent Alcalde; Sílvia Fernández Tarragona,
regidora delegada de l’Àrea de Serveis Socials, Salut, Diversitat
i Igualtat; Ramon Boncompte Vilalta, regidor delegat de l’Àrea de
Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i Zones Verdes; Mercè Cases Farré, regidora delegada d’Educació; Josep Maria Carrera Roig,
regidor delegat de l’Àrea d’Equipaments Municipals i Patrimoni;
Joan Pijuan Cinca, regidor delegat de l’Àrea de Noves Tecnologies i
Foment de l’Ocupació; Dolors Ricart Amanós, regidora delegada de
l’Àrea de Cultura; tots amb un màxim mensual de 30 hores, amb
un total màxim de 360 hores a l’any.
Indemnitzacions per desplaçament en vehicle propi: (0,25 €/km.)
MENCIÓ DE RECONEIXEMENT REGIDORS
A Josep Bertran i Puigpinós com a regidor de l’Ajuntament
d’Agramunt des del dia 19 d’abril de 1979 fins al dia 22 de maig
de 1983, el Ple municipal acorda reconèixer el seu compromís i
transmetre a la família l’agraïment per la seva dedicació al servei
del municipi d’Agramunt.
A Ramon Vicens i Guixé com a Regidor de l’Ajuntament d’Agramunt des del dia 11 de juny de 2011 fins al dia 13 de juny de
2015, el Ple Municipal acorda reconèixer el seu compromís no
solament en l’àmbit municipal sinó com a membre actiu en el món
esportiu i musical que ha portat el nom d’Agramunt arreu. També
transmetre a la família l’agraïment per la seva dedicació al servei
del municipi d’Agramunt.
APROVACIÓ INICIAL POUM ZONA ESPORTIVA D’AGRAMUNT
S’acordà aprovar inicialment el POUM juntament amb l’informe
de sostenibilitat mediambiental que en forma part pel que fa a
l’emplaçament de la zona esportiva i respecte al canvi proposat.
Obrir un període d’informació pública pel que fa a l’emplaçament de la zona esportiva i per tant només en aquests àmbits modificats respecte a l’aprovació inicial del dia 31 de juliol de 2014.
Mantenir la suspensió de llicències acordada pel Ple de la Corporació en data 31 de juliol de 2014 en els termes acordats per
l’esmentat plenari pel termini màxim de DOS ANYS improrrogables,
introduint el canvi d’àmbit identificat al plànol de delimitació que
s’incorpora present acord, el qual resta a disposició del públic a les
oficines de l’Ajuntament durant de tot el termini de la suspensió. ■
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A L MAN A C

Les fases de la lluna:

Mes de 30 dies, novè de l’any segons el nostre calendari i setè del primitiu calendari romà,
anomenat September.
El dia 1 el sol surt a les 5h 17m, i es pon
a les 18h 25m. El dia 30 el sol surt a les 5h
46m, i es pon a les 17h 35m.
El dia 23 el sol entra a la constel·lació de
BALANÇA. A les 8h 21m entrem a la TARDOR. És l’equinocci, en què el dia i la nit
tenen la mateixa durada.
El dia 28 de setembre: Eclipsi total de
Lluna, visible a Catalunya. Començament
de l’eclipsi, 1h 6m. Màxim de l’eclipsi, 2h
47m. Fi de l’eclipsi, 5h 23m
Totes les hores indicades són de Temps Universal seguint
el fus horari del meridià de Greenwich. Per això s’ha d’afegir una hora perquè es correspongui amb l’horari oficial.
Esperem tornar aviat a l’hora del meridià o solar (“hora
vella”), de la qual mai no ens n’haurien d’haver tret.

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI
El setembre era el mes tradicional de la
verema. En èpoques antigues les dones agafaven el most per tal de fer arrop i mostillo,
tots dos productes de la dolceria casolana.
L’arrop s’obtenia bullint most, barrejat amb
figues, codonys i altres fruites, amb una
quantitat de sucre, fins a arribar a un fort
grau d’espessor. El mostillo també es feia
bullint most espessit amb farina, a la qual
es barrejaven gallons de nou. Es bullia fins
que agafava consistència, es feia eixugar i
es tallava a llenques.

Demografia

Quart minvant

el dia 5, a les 9:54 h

Lluna nova

el dia 13, a les 6:41 h

Quart creixent

el dia 21, a les 8:59 h

Lluna plena

el dia 28, a les 2:51 h

(Mes de juliol de 2015)
NAIXEMENTS
Neus Pellicer Torrescasana
Iker Antich Esteban
Iris Pallàs Rovira
MATRIMONIS
Vidal Ortega Jiménez, i
Rosa Castañeda Marina
Manuel Borrego Fernández, i
Maria Teresa Ruiz Serrano

Bona gallina serà,
la que pongui pel veremar.
Dies 5 i 6: Festa Major d’Agramunt.
Dia 8: Naixement de la Mare de Déu.
L’Església celebra avui el naixement de la
Verge i com que moltes imatges marianes
són trobades i s’ignora el dia que ho van ser,
es va escollir el dia d’avui per celebrar la
seva festa. És el cas de la Mare de Déu del
Socors d’Agramunt. Antigament tal dia com
avui la vila del Sió celebrava la Festa Major.

DEFUNCIONS
Josefina Sans Boncompte
Francisca Closa Coma
Domènec Vilalta Tallaví
Magí Miralles Guasch
Maria Cercós Solanelles
Ramon Vicens Guixé
Berta Batalla Cercós
Antònia Rius Torreguitar
Jaume Querol Boncompte
Emília Cercós Cusola

EFEMÈRIDES DEL MES
11 de setembre de 2015. Aquest serà
el quart any consecutiu que se celebren a
Catalunya multitudinàries manifestacions
cíviques demanant la independència. Molts
ens trobarem a l’avinguda Meridiana de Barcelona. Esperem que sigui l’últim, i que el
2016 ja puguem celebrar el primer any del
nou estat català. No tot són desgràcies en la
història del nostre país, cal que fem memòria també de les jornades glorioses ara que
estem en camí des ser un estat lliure.

Sol setembrer
madura el codonyer.

dia 7
dia 21
dia 21

Ramon Bernaus i Santacreu

dia 18
dia 25
87 anys, dia 1
90 anys, dia 10
90 anys, dia 12
81 anys, dia 18
86 anys, dia 22
34 anys, dia 25
53 anys, dia 27
73 anys, dia 27
94 anys, dia 29
94 anys, dia 30

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades convenientment autoritzades.

JOSEP ROVIRA

SETEMBRE 2015

Temps

GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE JULIOL
°C
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TEMPERATURES EXTREMES DEL JULIOL
Màxima del mes .............................. 42°, dia 7
Mínima del mes ...................... 15°, dies 9 i 26
Oscil·lació extrema mensual ....................... 27°
Mitja de les màximes .......................... 35,870°
Mitja de les mínimes .......................... 20,225°
Mitja de les mitjanes .......................... 28,048°

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

Temperatura màxima:

Temperatura mínima:

Precipitacions:

L’observador: Deudat Pont
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CANT DE L’ENYOR
Ni que només fos
per veure’t la claror dels ulls mirant el mar.
Ni que només fos
per sentir el frec d’una presència.
Ni que només fos
poder-nos dir un altre adéu serenament.
Ni que només fos
pel suau lliscar d’un temps perdut al teu costat.
Ni que només fos
recórrer junts el bell jardí del teu passat.
Ni que només fos
perquè sentissis com t’enyoro.
Ni que només fos
per riure junts la mort.

El Senyor

Magí Miralles Guasch
Ha mort el 18 de juliol de 2015, a l’edat de 80 anys.

E. P. R.

Els qui t’estimem: esposa, Ramona Pons Marquilles; fills, fills polítics, néts, cunyats,
nebots, cosins i família tota, us demanem una oració pel seu record.

Agramunt, juliol de 2015
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L LEU R E A MEN ITATS

Muntatge en homenatge a Ramon Vicens que ens va abandonar prematurament a finals
de juliol. El Ramon va deixar una empremta inesborrable per tot arreu on va passar.
I sempre el recordarem vinculat amb les cobles agramuntines fent tocar el seu inseparable fiscorn.

Les 7
diferències

La imatge de l’esquerra és l’original, mentre que a la de la dreta s’han fet set modificacions.
per Ricard Bertran

A veure si les trobeu!

❚ Coordina Rosa Maria Sera

Trobeu el nom de sis ciutats espanyoles,
de sis lletres cadascuna.

Solució a la
Sopa de Lletres:
Bilbao, Burgos,
Girona, Huelva,
Lleida, Madrid,
Málaga, Múrcia,
Toledo, Zamora

SOPA DE LLETRES

SUDOKU
Ompliu les caselles buides dels requadres de 9x9
quadrats, amb xifres de l’1 al 9, sense repetir cap
número en una mateixa fila, en una mateixa columna, ni en una subquadrícula de 3x3.

4
M O O L M R I O O D A O D
A O I R A D O G L G B E U
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7 diferències:
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Desè Aniversari

Josep Mª Novell Boncompte
Que morí cristianament el 26 d’agost de 2005.

Vuitè Aniversari

Maria Engràcia Novell Muixí
Que morí cristianament el 5 de març de 2007.

A.C.S.

La família Novell-Boncompte i família Muixí-Freixes,
els tenen en el seu record i mai no els oblidaran.
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L A FO TO

A

L A C A L AISERA

JOSEP ROVIRA

l pàrquing de cal Viladàs tot estava preparat
per acollir el concert del
Cor Jove Nacional de Catalunya, dins el Cicle Racons
que organitza l’Ajuntament
durant l’estiu. Malgrat que
feia dies que s’havia anunciat solemnement de fer-ho
en aquest indret perquè es
considerava molt escaient,
finalment no va poder ser.
Només arribar i comprovar
l’espai, els directors del Cor
el van refusar perquè, segons el seu parer, no reunia
les condicions necessàries
per poder-hi celebrar aquest
concert. L’escenari haurà
d’esperar una millor ocasió.

per SERAFINA BALASCH
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En record del nostre company

Ramon Vicens Guixé
que ens va deixar sobtadament el 25 de juliol,
a l’edat de 34 anys.

Tots els components de la cobla “Vents de Riella”
mai no t’oblidarem.
Descansa en pau, amic.

Agramunt, agost de 2015
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a foto de l’Àlbum correspon a una confirmació de l’any 1971. En aquella època eren multitudinàries i la visita del bisbe
despertava encara força expectació entre la població.
Les autoritats locals hi eren presents encapçalades per l’alcalde de l’època i el sergent de la guàrdia civil, tot i que aquí
no surt a la foto. Així mateix hi assistien els tres sacerdots que hi havia a la vila, i cal destacar la munió d’escolanets –vuit
en total. La celebració es feia en dia feiner i els padrins i padrines dels joves confirmants eren els seus professors dels respectius centres escolars.
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1) Xavier Cots
2) Joaquim Bàrrios
3) Pepe Esteve
4) Josep Ortiz
5) Joan Rovira
6) Salvador Villalta
7) Ramon Eroles
8) Josep M. Giménez
9) Joan Morente
10) Antonio García
11) Joan Bellmunt
12) Joan Rodríguez
13) Angelina Puigpinós
14) Alfons Amigó
15) Jordi Poch
16) F. Xavier Torres
17) Joan Ribalta

18) Fernando Farré
19) Jaume Valls
20) Francesc Clotet
21) Prudencio García
22) Josep M. Figuera
23) Josep M. Inglés
24) Ramona Solé
25) Antònia Verdejo
26) Inocencio Villegas
27) Mn. Manel Galceran
28) Mn. Francesc Sabaté
29) Mons. Joan Martí
30) Concepció Infante
31) Marilà Penella
32) Maribel Pérez
33) Ramona Soldevila
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I M AT G E S D ’ A H I R i D ’ AV U I

FOTO: RICARD BERTRAN

L’Antic Camí de Tàrrega va acollir el primer polígon industrial
que es gestionà a partir de la
iniciativa privada. L’any 1976
l’única indústria que s’hi construïa era Gruconsa, que un any
abans havia comprat un total
de 25.000 m2 per aplegar-hi les
dues fàbriques i magatzems
que tenia dispersos per l’interior de la població. Anys més
tard, es van promoure nous
polígons públics i privats que
s’han anat omplint d’empreses
tal com es pot veure a la foto
d’avui, feta també amb un drone. La imatge es complementa
amb la del mes passat, vista
en direcció contrària. A més
de les naus esmentades de
Gruconsa, a dalt a l’esquerra
es veu l’Institut i, una mica per
sota, els Xalets. El que no ha
canviat encara és el turó amb
els arbres, encerclat amb l’antiga tanca del Clos.
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