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X. SANTESMASSES

El número de Sió que té el lector a les mans és especial.
El que va viure Agramunt el dia 3 de novembre també ho va
ser. La rubinada nocturna d’aquell dia ens va agafar a tots
de sorpresa i quan es va voler reaccionar ja no hi havia res
a fer: cases i baixos inundats; carrers amb l’aigua pujant a
un nivell impossible d’imaginar. En el nostre ideari col·lectiu
prou teníem apuntades algunes dades en
què el Sió s’havia transformat d’un riuet inofensiu en una riuada indomable, però com
que quedaven lluny en el record, fèiem com
si mai haguessin succeït. Ara ho tenim clar:
el riu Sió, com alguns altres de ponent,
té, només de tant en tant, unes crescudes
sobtades que el poden convertir en perillós.
Aquesta veritat, però, havia quedat tant en
la boira del passat que s’havia edificat, com
si res, habitacles i serveis en la zona inundable. I com que es tracta d’una zona propera al nucli antic, a poc a poc els carrers,
els edificis de serveis i les cases particulars
van guanyar espai a la ribera del riu. La naturalesa, obstinada
i indomable, un cop més ha posat la insignificança de l’home
al seu lloc i ens ha recordat que cal respectar-la si volem viure en plena tranquil·litat. A més a més, perquè les desgràcies
mai vénen soles, durant l’adversitat van fallar els avisos, el
protocol que calia seguir en un cas tan dramàtic com aquell;
tothom estava desorientat i va costar de reaccionar davant la
virulència dels fets.
La nostra revista ha volgut dedicar moltes pàgines a dei-

xar constància d’aquella rubinada que va emportar-se quatre
vides, va malmetre moltes llars i molts equipaments deixant-nos amb la pena i la por al cos. Molts agramuntins ens
han fet arribar fotografies que reproduïm en part, encara que
una bona colla ja són de després dels moments més dramàtics. El present número, doncs, vol ser un homenatge-record
a les quatre víctimes i a tots els que van
patir els estralls de la rubinada, amb l’esperança que un fet tan tràgic com aquell
es recordi bé perquè a partir d’ara s’actuï
tenint present que cal estar preparats per
minimitzar al màxim una maltempsada
com aquella.
En aquest número el lector també hi podrà veure un anunci de l’acte d’homenatge
que volem fer al nostre company i director
de la revista, Josep Bertran i Puigpinós, que
ens va deixar fa uns mesos. Està previst pel
vespre del 12 de desembre al Casal. Ens
agradaria que tots els lectors hi assistíssiu,
ja que la feina informativa que va arribar a fer per Agramunt
va ser quantiosa i digna de reconeixement. En el mateix acte
es presentarà el darrer col·leccionable de Sió que ell va escriure, acompanyat d’un DVD, sobre la transformació urbanística de la nostra vila els darrers cinquanta anys. Un volum
que acaba amb un reportatge il·lustrat de la Rubinada de
Santa Tecla i altres revingudes del riu Sió! Tot un pronòstic,
talment el nostre company ens hagués volgut avisar a temps
del perills d’edificar en zones pròximes a la llera del riu. ■
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A C T U ALITAT ESP EC IA L RU BINADA

Part del Passeig Mercè Ros totalment inundat. A baix, la paret impedeix que s’ajunti l’aigua del riu amb la del pàrquing del pont romànic.
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A

gramunt es despertava
el passat dimarts 3 de
novembre amb la pitjor
de les notícies possible: la
mort de quatre àvies de la residència Ribera del Sió a causa
del desbordament del riu Sió,
que va registrar una crescuda
de fins a 2,5 metres al seu
pas per Agramunt. L’afectació
a una cinquantena de cases,
amb grans destrosses en interiors, vehicles i carrers, va ser
l’altre punt d’atenció, que va
posar la nostra vila al centre
de l’actualitat informativa.
Va ser cap a les 4.00 h,
quan l’aigua de la rubinada

7
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▼
Imatges dels carrers Molí Vell i Sud a quarts de cinc de la matinada, quan l’aigua baixava amb la màxima
embranzida, i una altra de primera hora quan començava a clarejar.
No són imatges tècnicament molt bones perquè la majoria estan fetes amb mòbils i amb molt poca llum, però sí
d’un testimoniatge impressionant donat que en aquells moments la rubinada només la van poder immortalitzar
alguns veïns de la zona.
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A baix, vista presa d’un habitatge particular de la casa del CAU amb el Passeig Nou.

va desbordar el riu Sió com
poques vegades s’ha vist. Va
arribar a Agramunt, portant
aigua, fang, herbassars i llot
que va obrir-se pas per ponts,
passeig i domicilis. En el cas
de la residència, l’aigua es va
filtrar primer pel jardí, acumulant-s’hi, fins que la força
de l’aigua i la rapidesa del
seu avanç, va destrossar les
finestres de les habitacions
de la planta baixa, i va entrar
fent un efecte “tsunami”,
tal i com s’ha qualificat. En
un primer moment, els cossos de seguretat van parlar
de nou víctimes, ja que era
el nombre de persones que
dormien en aquella zona de
la residència. Finalment, l’actuació dels Bombers Voluntaris d’Agramunt, tal i com va
explicar l’alcalde de la vila,
Bernat Solé, va permetre treure fins a cinc residents, que
van ser evacuats als centres
d’atenció sanitària. De fet,
Solé va ser un dels primers
que va arribar a la residència, comprovant, cap a les 4 i
pocs minuts, que l’aigua ja
havia negat tots els baixos de
l’edifici. Fins a 11 dotacions
de bombers es van desplaçar
a la residència, així com les
unitats subaquàtiques del
[NOVEMBRE 2015]
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A dalt i a baix, dues imatges de la zona del passeig Mercè Ros.
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Ple extraordinari

H

avent succeït la matinada del 3 de novembre de
2015 unes greus inundacions del riu Sió que
han afectat el municipi d’Agramunt, l’Ajuntament
Ple per unanimitat dels seus membres, acorda aprovar i emetre el següent manifest:
Primer.- La Corporació de l’Ajuntament d’Agramunt en nom propi i en representació de tots els
agramuntins i agramuntines fa pública la més sincera mostra de condol, suport i sentiment vers les famílies de les quatre persones que han mort aquesta
matinada a la residència Ribera del Sió i decreta a
partir d’avui tres dies de dol oficial.
Segon.- La vila d’Agramunt representada aquí pel
consistori municipal expressa:
“Avui Agramunt s’ha despertat amb la tràgica
notícia de la rubinada que ha ocasionat el desbordament del riu Sió i en el qual han perdut la vida
quatre veïnes d’Agramunt i moltes famílies han patit
els estralls d’aquesta riuada des de les seves pròpies cases, fet pel qual tots som portadors d’un gran
sentiment de tristesa i de dolor. Estem colpits per
aquesta tragèdia, una de les més grans que ha viscut
mai Agramunt i de ben segur la portarem tots a dins
nostre per sempre més. En aquest sentit, des del
primer moment ens hem posat a disposició de les famílies afectades per tot allò que puguin necessitar.
El Consistori vol agrair totes les mostres de condol i acompanyament rebudes per part dels propis
agramuntins, de les diferents institucions, Ajuntaments, Govern, Delegació del Govern i Parlament de
Catalunya.
Volem fer un agraïment especial a tots els cossos
efectius que han col·laborat en les tasques de rescat, d’atenció i d’acompanyament. També volem fer
un reconeixement molt especial a totes les persones
d’Agramunt i de poblacions veïnes que han ajudat
de forma voluntària en les tasques de neteja i de suport i especialment a tot el personal i equip directiu
de la residència Ribera del Sió, a qui també volem
transmetre el nostre més sincer condol i suport.
Agramunt sempre ha estat unit en els moments
bons. Avui us demano –us demanem– més que mai
que en aquest moment tan dur com avui romanguem
més units que mai, perquè tots necessitem estar-ho.
Des del Consistori agraïm l’assistència als presents a l’acte i demanem que es faci un minut de
silenci en la seva memòria.
Agramunt, a 3 de novembre de 2015
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Grup d’Actuacions Especials
(GRAE).

Primera valoració
Després d’una primera valoració dels danys, el Conseller
d’Interior, Jordi Jané, i l’alcalde, Bernat Solé, van fer la
primera compareixença pels
mitjans de comunicació, que
ja començaven a ser nombrosos. En aquesta compareixença, es va tenir confirmació oficial de quatre morts, al temps
que es va defensar la feina
dels bombers.
No obstant, no van tardar
a sentir-se les veus de veïns
i afectats en què es corroborava que ningú no els havia
avisat. Es va negar que se’ls
avisés per megafonia, com assegurava el conseller, i es va
negar que s’avisés per tal de
prevenir la tragèdia que avançava lentament des de feia
quilòmetres riu amunt.
Des de l’Ajuntament i la residència també van mantenir
en tot moment la falta d’avís.
De fet, en el cas dels responsables municipals encarregats de gestionar els avisos
de Protecció Civil, només es
té constància d’un avís de

Un dels dormitoris afectats de la residència Ribera del Sió.

Moment en què es desallotja un cadàver en una llitera.

Les autoritats atenent els mitjans de comunicació, que van ser nombrosos.

[NOVEMBRE 2015]
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Diverses dotacions de bombers i unitats subaquàtiques dels GRAE van actuar per socórrer els afectats.
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Ben aviat es va treballar per treure el fang i la brossa.

A quarts de nou del matí el riu encara estava desbordat.

Els baixos de les cases van quedar totalment inundats.
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La rubinada es va emportar contenidors i algun cotxe.

Per creuar els carrers s’havia d’anar amb molt de compte amb l’aigua i el llot acumulat.

Diversos veïns s’ajuden per netejar els garatges.

A la dreta, testimoni de
com van quedar molts dels
garatges afectats. A la part
superior de la foto es veu fins
on va arribar l’aigua.

Els veïns de la zona afectada
es van posar de seguida a
netejar llurs habitatges.

les 15.50 h del dilluns 2 de
novembre, en què es parla de
pluges a les Garrigues i probablement a l’Urgell i Pla d’Urgell durant les dues següents
hores (15.50-17.50 h). Val
a dir que a tot Agramunt van
caure 15 litres, lluny dels
140 que es van registrar a
la capçalera del riu Sió i que
van ser els que van acabar ar-

rasant tot al seu pas pels voltants de les Pallargues, Ossó,
per l’interior d’Agramunt i fins
a Montgai.

Efectes de l’aigua
Durant tot el matí de dimarts es podien veure els
efectes de l’aigua als carrers
Urgell, Piscines, Ensenyament i a tot el recorregut que

segueix el riu Sió. Els carrers
van tenir un pam d’aigua estancada fins ben entrada la
tarda, mentre que els passeig
de Riella, Josep Brufau i Mercè Ros mostraven la vegetació
arrossegada pel riu enclavada
en les lletres de Viladot, en
bancs, en ponts i en qualsevol
lloc que l’aigua superés. El riu
Sió a les 12 del migdia encara baixava força rabiós, però
ja dins del seu cabal. També
va ser durant el matí quan es
va comunicar que tant la Llar
d’Infants Nins com l’Escola
Municipal de Música havien
quedat afectades per l’aigua.
En el primer cas, la Llar d’Infants va ser la més perjudicada, en estar construïda en
una planta baixa. L’Escola de
Música, en estar aixecada uns
60 centímetres, va salvar més
el cop i, de fet, l’endemà ja va
poder reobrir portes.

Expectació
per la residència
També cap a migdia del
mateix dia 3 de novembre
va ser quan va comparèixer
la Consellera de Benestar
[NOVEMBRE 2015]
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Les portes de diversos habitatges van cedir, i s’han hagut
d’arranjar perquè poguessin
tancar correctament.
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Afectació de la Llar d’Infants
Municipal Nins
a Llar d’Infants ha estat un
altre dels equipaments que
va rebre els estralls de la rubinada. Hem parlat amb la seva
directora, Magda Miró, per tal
que ens faci una valoració del
grau d’aquesta afectació, de
com estan vivint els dies posteriors i què els pot deparar el
futur a mitjà o llarg termini.
Ens comenta que la primera notícia de la rubinada la va
rebre a quarts de set del matí,
quan la van avisar dues de les
docents de la Llar que viuen
en la zona afectada. De seguida va contactar amb la resta
de companyes i s’hi van personar tan aviat com van poder.
En arribar i presenciar la catàstrofe, diu que superava tot
el que s’havien imaginat en un
principi. Tot i això, amb la seva
ràpida intervenció i la d’altres
col·laboradors van poder posar
en lloc segur algunes coses
que d’altra manera s’haurien
fet malbé.
Malgrat tot, però, comenta
que l’edifici ha quedat inutilitzat totalment per poder-hi
fer classes, atès que l’aigua i
el fang van inundar tot el recinte. A l’interior les marques
d’aigua van arribar a uns quaranta centímetres, i a l’exterior entre quaranta i seixanta.
Pràcticament tot el material
que estava dins d’aquesta alçada s’ha deteriorat, com per
exemple mobles i gairebé totes
les joguines. També es va haver d’arrancar el parquet del
vestíbul i dels passadissos que
s’haurà de canviar totalment.
Per poder continuar sent
operatives, en pla d’emergència els van habilitar unes sales
al pavelló esportiu. S’hi van
estar tres dies, fins que van
poder passar a l’Escola de Música. Aquí tenen quatre aules.

L
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Al matí estan sols, però a la
tarda ho han de compartir amb
els alumnes d’aquesta escola
i llavors han d’anar a la sala
d’audicions. Vol esmentar que,
tant en un lloc com en l’altre,
s’han sentit molt ben acollides
amb molt bona predisposició
per part de tothom.
Recorda que els primers
dies van ser els més durs. Al
fet de sentir-se desplaçats,
s’hi va ajuntar la sensació de
gran impotència i frustració
de veure com havia quedat la
Llar en poca estona després
d’haver lluitat tant durant molt
de temps per tenir un equipament amb les condicions que
reunia actualment. I han estat molt durs també perquè,
malgrat l’enrenou, les docents
han treballat de valent per poder continuar donant el servei
de la millor manera possible.
Afegeix que el que més els
ha reconfortat ha estat la collaboració i suport dels pares,
de l’Ajuntament i de nombrosos voluntaris que van ajudar a
netejar el més gros.
A hores d’ara encara no saben quan podran tornar a la
normalitat. Han passat els
perits i tècnics municipals, i
estan esperant que ho facin
els d’Ensenyament de la Generalitat. Tots ells hauran de
decidir les accions que caldran
emprendre. De moment, però,
dubten que puguin tornar-hi
abans de les festes nadalenques.
De cara al futur, tampoc no
saben què hauran de fer. Els
agradaria poder continuar al
mateix lloc donat que és un
indret molt acollidor. I confien que així sigui, encara que
s’hagin de prendre les mesures
que calguin per evitar una altra
catàstrofe com aquesta.

Tres imatges de l’afectació de Llar i sala habilitada al pavelló durant tres dies.

A C T U ALITAT ESP EC IA L RU BINADA

La brossa s’estancava en tots els ponts i passarel·les.

Social, Neus Munté, que va
centrar totes les preguntes en
referència a la residència. La
consellera va certificar que la
residència complia amb tots
els requisits legals i administratius fins al punt que la pròpia conselleria hi col·laborava
amb 46 de les 67 places.
Veïns d’Agramunt van anar
desfilant durant tot el dia per
davant de la residència a causa de la gran expectació generada. Passat el matí, ja eren
més d’una vintena de mitjans

de tot el territori espanyol els
que s’havien desplaçat a la
nostra vila per saber què havia passat. Cap a la una del
migdia, els responsables de la
residència van sortir a donar
explicacions als mitjans allí
concentrats. El portaveu de la
junta d’administració, Josep
Esteve, va defensar que la
residència complia amb totes
les normatives i que estava
al dia amb tots els protocols
de seguretat exigits. Això sí,
també va deixar clar que, si

El ressò mediàtic als mitjans
de comunicació del nostre
país, així com als de la resta
de l’Estat, va ser impressionant.

▼

L’aigua agafava tot l’ample de riba a
riba abans de travessar el pont de la
carretera de Cervera.

[NOVEMBRE 2015]
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A quarts de vuit del matí l’aigua encara cobria tota la zona del Passeig Nou, casa del CAU, Escola de Música i Llar d’infants Nins.

Reunió d’afectats per la rubinada

E

l dimecres, 11 de novembre,
a 2/4 de 9 del vespre va tenir
lloc una reunió entre el Consistori i els veïns afectats per la riuada
al gimnàs de les escoles MaciàCompanys. A la reunió, presidida
per l’alcalde, vuit regidors més i
tres tècnics de l’Ajuntament, hi
van assistir unes cent-cinquanta
persones.
Bernat Solé va començar dient
que un objectiu de la reunió era recollir més dades dels propis veïns.
També va explicar que no van rebre
cap avís a temps i que s’està investigant on va fallar. Quant a la recuperació de pèrdues, molts van manifestar
que les companyies asseguradores o el
consorci ja els havien passat a peritar
els danys, si bé alguns encara estaven
a l’espera. Va explicar que es poden demanar ajuts a la Subdelegació del Govern en cas de no cobrar assegurança,
si bé les quantitats a percebre són molt
minses.
L’alcalde va proposar que cada carrer
o sector escollís un representant perquè faci de portaveu de les seves demandes. També va dir que el Consistori

16

sió 621

[NOVEMBRE 2015]

havia aprovat que quedessin exempts
del pagament de l’impost d’obres tots
els afectats que n’hagin de fer a conseqüència de la rubinada. A més, es
demanarà a CASSA que els veïns no
hagin de pagar el plus d’aigua gastada
aquests dies en la neteja dels habitacles inundats. També l’Ajuntament es
va comprometre a ajudar per mitjà de
l’advocat municipal a tots aquells que
l’assegurança taxi els danys a la baixa.
Alguns dels assistents van intervenir
per demanar al Consistori que es millorin les infraestructures de la llera del
riu i dels ponts; també que es faci una

vigilància nocturna, ja que hi va haver
pisos que van quedar amb portes o finestres malmeses que encara no s’han
pogut arreglar.
Finalment, l’alcalde que es va oferir
reiteradament a ajudar a tramitar papers a tots els que ho necessitessin, va
manifestar que les oficines municipals
obririen de 5 a 8 de la tarda fins al 3
de desembre, amb la intenció que hi
poguessin anar els veïns que ho necessitessin. També va dir que la regidora
Montse Canes seria l’encarregada primera a portar el tema de l’afectació de
la rubinada.

dia i durant tota la setmana, a
fer els trasllats d’avis que ho
requerien d’una planta a una
altra, ja que l’ascensor també
havia quedat malmès.

Indignació i tristesa

El pont metàl·lic que dóna al
polígon es va taponar i l’aigua
se n’anava pels costats.

s’hagués avisat amb temps,
s’hagués pogut reaccionar. No
va ser possible. El primer avís
va arribar quan l’aigua ja era
al pati, i la gran virulència del
seu avanç va fer impossible
salvar més vides.
Arribats en aquest punt del
dia, tothom era conscient de
la magnitud de la tragèdia viscuda a la residència. Els familiars de les víctimes, que més
tard van ser concentrats al pavelló municipal, van ser informats pels serveis de Protecció

Civil. A part de les víctimes,
cal recordar que l’aigua va fer
malbé la instal·lació elèctrica
de la residència i que el subministrament d’aigua potable
també s’hagué de recuperar.
Sense llum, a la residència es
va treballar contra rellotge per
tal de poder atendre la resta
d’usuaris que, finalment, no
van haver de ser evacuats ja
que a mitja tarda es va poder restablir el servei elèctric. Personal de la Creu Roja
d’Agramunt va ajudar, aquest

Investigacions
El dia avançava i a la tarda,
el Síndic de Greuges, Rafael
Ribó, va mantenir una reunió
amb responsables municipals
i de la residència, de la qual
es va desprendre que el Sín[NOVEMBRE 2015]
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▼

Els camps de vora el riu també van
quedar inundats.

Fora de la residència, els
veïns afectats es debatien entre la indignació i la tristesa
de veure casa seva inundada. Molts van ser els que el
mateix dimecres, i durant la
resta de la setmana, van reclamar explicacions, sobretot
a la conselleria d’Interior, per
uns avisos que no van arribar
a temps. Però ja era massa
tard. L’aigua va deixar testimoni del seu pas en forma
de línies tèrboles a les parets.
En molts garatges subterranis, l’aigua es va acumular
fent un efecte piscina que va
destrossar cotxes i tot el que
va trobar al seu pas. En els
domicilis amb plantes baixes,
l’afectació fou absoluta: des
de mobles a electrodomèstics, passant per pintures,
terres aixecats, i la destrossa
d’efectes personals. Tota una
vida que s’havia endut el riu
i que en un futur caldrà reconstruir. Durant tota la setmana es va intentar recobrar
la normalitat, bombant aigua
de garatges i plantes subterrànies i intentant restablir els
serveis bàsics. Unes feines en
les quals els veïns van rebre
la solidaritat de voluntaris,
que van ajudar en el que es
va poder.
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Una lluita per seguir endavant

C

ada dia, des de la matinada del 3 de
novembre, ha estat per a la residència Ribera del Sió una lluita per continuar endavant. Estem lluitant contra la
pena que ens ha produït una tragèdia
que s’ha endut la vida de quatre de les
nostres residents, la Salomé, la Maria,
la Bepeta i la Teresa. Estem lluitant
perquè els familiars de les víctimes, a
qui donem tot el nostre condol, tinguin
ajuda per superar aquest mal tràngol i
sàpiguen que en tot moment tenen la
residència al seu costat. Estem lluitant també pels nostres residents, que
també estan sofrint les conseqüències
d’una inundació que ha desbordat tota
la vila d’Agramunt. Estem lluitant perquè entre tots, tant la residència com
els veïns, ens puguem sobreposar a una
situació de la qual ens sentim afectats.
La residència Ribera del Sió ha hagut
de fer front a la pitjor de les crisis: una
inundació que no solament es va endur
vides, sinó que va afectar tota l’organització del centre.
Per la nostra part, volem explicar,
segons van ser viscuts, els fets de la
matinada del 3 de novembre, uns fets,
val a dir, absolutament excepcionals.
L’aigua va arribar al nostre jardí cap a
les quatre de la matinada. El desbordament del riu Sió va avançar implacable, amb una força i una virulència
mai vista, amb un cabal que arribava
a altures de dos metres i mig. El personal de nit de la residència va trucar
als serveis d’emergència tan bon punt
es va detectar el problema, l’aigua que
es filtrava per una de les finestres.
L’acumulació d’aigua al jardí va provocar la ruptura sobtada de la porta de
la planta baixa d’activitats, creant un
efecte de tsunami que en pocs minuts
va inundar la planta. Els Bombers Voluntaris del Parc de Bombers d’Agramunt van rebre l’avís de la inundació
de la residència des del 112 i en arribar a l’edifici, van haver d’activar més
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dotacions de Bombers i la unitat del
GRAE subaquàtic de Cerdanyola, perquè van veure que la magnitud de la
tragèdia els superava.
Així doncs, pel que vam viure nosaltres, vam poder comprovar que la gran
força de la baixada de l’aigua, combinada amb la falta d’avís de la situació
que estava a punt de patir Agramunt,
va fer que el temps de reacció fos insuficient. Insuficient per a tots, per la
residència i pels veïns.
Per la nostra part, hem col·laborat
amb totes les investigacions que des
de diferents institucions i organismes
judicials s’han posat en marxa per esclarir els fets. I ho fem perquè sabem
que qualsevol cosa que puguem fer per
evitar que es torni a repetir aquesta tragèdia, serà una lluita guanyada al futur.
D’ençà d’aquella matinada tots hem estat intentant recuperar la normalitat, en
la mesura del que sigui possible.
Volem donar les gràcies a tots els que
ens han fet possible continuar. A les
treballadores que ens han donat ànims

i que han aportat hores voluntàries
i mans treballadores perquè la resta
de residents no patís les conseqüències de la inundació. A l’Ajuntament
d’Agramunt, pel seu suport en tot moment. Sabem que tot el Consistori en
ple està patint també les conseqüències d’aquesta desgràcia. També als
Bombers Voluntaris d’Agramunt, que
un cop van venir a socórrer la nostra
emergència, van actuar per salvar cinc
de les vides dels residents que restaven a la planta baixa. Agraïm també el
suport de Creu Roja d’Agramunt, que
amb la seva inestimable col·laboració
ha permès gestionar el dia a dia més
immediat de la tragèdia. I en definitiva, ens agradaria donar les gràcies
a administracions i amics, familiars i
residents per tot el suport en aquesta
lluita constant.
Només podem seguir en una direcció: continuar endavant. Per això lluitem cada dia.
Residència Ribera del Sió

A la passarel·la de l’Institut, a part de la brossa, s’hi van entrebancar troncs força
considerables.

dic començaria una investigació per tal d’intentar esclarir
els fets. Poc després també
es va saber que el Jutjat d’Instrucció número 1 de Balaguer,
a petició de la Fiscalia de Lleida, investigaria d’ofici aquests
fets; mentre que la subdelegada del Govern espanyol a Lleida, Imma Manso, també va
assegurar que havia demanat
un informe a la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre, per
tal de determinar si convenia
fer alguna actuació a la residència perquè no es tornés a
repetir una situació semblant.

Així doncs, després de la
pèrdua de quatre vides humanes, de nombroses destrosses materials i de l’angoixa
dels veïns i afectats, faltarà
saber si realment es podia
haver evitat aquella tragèdia.
Si s’hagués activat els cossos
de seguretat a temps, s’haurien pogut salvar vides? Si els
veïns haguessin estat alertats,
s’haurien pogut preparar per
salvar les seves cases de la
riuada?
L’aigua, que normalment és
vida, la matinada del 3 de novembre de 2015, a Agramunt
va ser sinònim de mort i de
destrucció. Que mai més no
torni a passar.
Meritxell B. M.

Fotos: Joana Bernaus, Ramon
Bernaus, Ricard Bertran, Bombers Generalitat, Joan Figuera,
Cristina López, Lídia Martorell,
Gemma Pérez, Joan Pijuan,
Joan Puig, Mònica Ribalta, Josep Rovira, Xavi Santesmasses

Nota de l’Ajuntament

D

es de l’Ajuntament d’Agramunt volem expressar el nostre més sentit
condol als familiars de les quatre persones que el passat dimarts 3 de novembre van morir en les inundacions
que va patir la nostra vila, així com
el nostre suport incondicional tant a
l’equip directiu de la residència Ribera del Sió, als familiars de les cinc
persones residents que es van poder
salvar i a totes les famílies que van
patir en els seus habitatges els estralls
d’aquesta rovinada. Al mateix temps,
volem donar els nostres més sincers
agraïments a totes les persones, enti-

tats i empreses que han col·laborat en
les tasques de neteja i recuperació tant
dels habitatges particulars com dels
equipaments municipals afectats. I
el nostre especial reconeixement a la
tasca realitzada pels equips de rescat
dels bombers i que van permetre salvar
cinc de les nou persones residents a la
planta afectada de la residència Ribera
del Sió.
Des de l’Ajuntament d’Agramunt instarem tots els organismes competents
a reflexionar i prendre les decisions
oportunes perquè mai més no es torni a
produir un fet com aquest. Per aquest

motiu, ja hem posat totes les facilitats
i tota la informació i documentació que
se’ns ha sol·licitat.
Ara ens toca mirar endavant i tornar
a recuperar la confiança i la il·lusió que
s’ha vist estroncada durant aquests
dies i des de l’Ajuntament estem i estarem al costat de tots els agramuntins
i agramuntines per a fer-ho possible.
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La rubinada en imatges

De seguida hi van intervenir camions cisterna per bombar l’aigua dels soterranis.

Fins a les piscines tot semblava el mateix riu.

A la paret del video-club es pot observar fins on va arribar l’aigua.

Un dels nombrosos cotxes que va patir els efectes de l’aigua.

Ben aviat els mitjans es van fer ressò de la notícia i van voler copçar l’opinió de la gent.

L’amo de la furgoneta obre les portes per tal que acabi de marxar l’aigua.

[NOVEMBRE 2015]
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Els bombers van haver de treballar de valent.

A quarts de nou del matí el Sió encara baixava desbordat.

Aparcament de les piscines.
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Tres vistes aèries captades pels bombers de la Generalitat: una de general, una altra a l’entorn de les
piscines i l’Escola de Música i la tercera sobre la residència Ribera del Sió.

L’aigua s’arremolinava a la passarel·la de l’Institut.

Per la del poliesportiu baixava pràcticament a ran.

També es va inundar una part del Parc de Riella.

Pont de la carretera de Cervera.

Passeig Mercè Ros des de la banda del poliesportiu.
A l’esquerra la passarel·la d’aquest indret del Passeig.

[NOVEMBRE 2015]
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Camps negats d’aigua cap a Preixens, a la zona del Sot.

Sobre aquestes línies, dues imatges del Sió al seu pas per Puigverd.
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A dalt i a baix, dues imatges de l’entrada a Castellnou.

A Sisteró també es va entollar i va fer malbé ribes.

A tot l’entorn afectat es podien veure imatges com les dues de dalt. Tothom va treure, tan de pressa com va poder, tot el que s’havia mullat per intentar que s’assequés.

Troncs d’arbres damunt la passarel·la que va cap a la Fondandana.

Ja ben fosc encara es treballava de valent per retirar el fang.

Aquí netejant tota la part de davant del CAU.
A l’esquerra es pot veure com la pressió de l’aigua no deixa obrir les portes dels pàrquings.

[NOVEMBRE 2015]
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El fet més luctuós va ser la mort de quatre veïnes. A l’enterrament hi va assistir molta gent.

Escala d’un habitatge que dóna al garatge. Es pot apreciar fins on va arribar l’aigua.

En aquestes cinc
imatges es pot observar els estralls de
l’aigua als pàrquings
soterrats: cotxes,
electrodomèstics,
llibres, menjar dels
congeladors...
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Dues imatges més de garatges inundats. També es pot apreciar la marca de l’aigua i el fang a la paret. Armaris fets malbé, neveres i tota mena d’estris que s’hi tenia guardats.

Dipòsit de gasoil i bomba d’una calefacció.

L’endemà els efectes de la rubinada eren evidents a tot el llarg de la zona afectada. A dalt i a baix dues instantànies
de la zona del Passeig Mercè Ros.

Els danys materials van ser terribles, però també els morals i sentimentals com els d’aquests
àlbums de fotos que s’exposen al sol per intentar que s’assequin.

[NOVEMBRE 2015]
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L’aigua va anar baixant de cabal, però s’hi va quedar tot el que havia anat arrastrant.

Danys al Parc de Riella.

Tota mena de màquines, grans i petites, treballaven sense parar per netejar els carrers i omplir els contenidors amb les deixalles.

Pati de la Llar d’infants, amb el fang acumulat.
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Al pati de l’Escola de Música encara hi havia aigua entollada.

Els camions cisterna van haver de treure aigua durant un quants dies.

Tanca malmesa a la zona d’esbarjo del Passeig.

S’anaven traient amb grues i es dipositaven a la zona central del Passeig Nou.

Tots els cotxes que hi havia als pàrquings soterrats van resultar afectats.

Molts d’aquests vehicles difícilment tornaran a funcionar.

Tres imatges representatives de l’afectació de tota la llera del riu Sió. L’aigua va formar aragalls i es va endur l’empedrat de moltes zones.

[NOVEMBRE 2015]
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Pont romànic a principis del segle
XX. Es poden veure perfectament
els dos ulls destapats.

ARXIU SIÓ

Pont de les set arcades que es
va endur l’aigua de la rubinada
de Santa Tecla. Al seu lloc es va
construir el Pont de Ferro.

V

ivim en una comarca
amb un clima mediterrani de tendència continental amb una pluviometria
molt justeta, que en circumstàncies normals fa que el

nostre Sió baixi amb un cabal
més que minso. Però quan de
tant en tant li dóna per ploure,
especialment a la tardor, època de màxima pluviometria
del nostre clima, aleshores el

riu Sió surt de mare i es produeix el que la gent anomena
una rubinada. Sovint aquestes
pluges torrencials no es donen
a Agramunt sinó a la capçalera del riu a la zona de Gàver,
Pujalt i la Panadella i agafa algunes vegades desprevinguts
els pobles de la ribera avall.
Aquest fenomen no és nou,
s’ha donat sempre i de forma
periòdica al nostre riu, ja que
al segle XIII quan van construir l’actual pont romànic de
pedra, es van assegurar de ferlo ben ample amb dos grans
ulls apuntats i un gran estrep
al centre del pilar per trencar
les aigües. Fa set-cents anys
que aguanta les rubinades.
La rubinada més antiga i
documentada es va produir el
dia 23 de setembre de 1874,
el dia de Santa Tecla, per això
se la coneix com la “Rubina[NOVEMBRE 2015]
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Les rubinades a Agramunt
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La rubinada de Santa Tecla es va
endur el pont de la carretera de
Tàrrega, que no es va tornar a
construir fins l’any 1929.

ARXIU SIÓ / JOSEP ROVIRA

Pedra original que indicava fins on
havia arribat l’aigua l’any 1874.
Actualment és al museu municipal.
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da de Santa Tecla”. El Sió
no estava canalitzat al seu
pas per Agramunt i la rubinada que baixava de ribera amunt va embussar amb
arbres arrencats, xisques i
tota mena de brossa els set
arcs de l’aqüeducte del canal d’Urgell que l’havien posat en marxa feia dotze anys
(1862), sense preveure un fenomen atmosfèric semblant.
L’obstrucció de l’aqüeducte
va provocar un embassament

d’aigua que pujava per sobre el pont de pedra romànic
(per això el senyal que encara hi ha) i que arribava fins
més enllà del Pou. Però la
pressió de la bassa d’aigua
va esbotzar l’aqüeducte del
Canal d’Urgell i va provocar
un fort corrent que s’ho va
emportar tot. També el pont
de la carretera de Tàrrega que
van estar molt anys sense reconstruir-lo i la gent el coneixia com “el pont espatllat”.
La riuada se’n
va
emportar
també les restes d’una creu
de pedra collocada al damunt de cinc
esglaons, situada a la cruïlla
de l’antic camí
de
Cervera
amb la carretera de Tàrrega, a pocs
metres de l’entrada del pont
romànic. Hom

recordava que a la creu hi
havia gravat l’any 1268, data
en què se suposa que havien
construït el pont. Aquesta
rubinada va fer moltes destrosses, però per sort no va
prendre mal ningú. La Companyia del canal d’Urgell va
fer reconstruir a corre-cuita
l’aqüeducte actual, conegut
com “el Pont de Ferro”, el
1875, a l’empresa La Maquinista Terrestre y Marítima,
que era propietat de la família Girona, màxims accionistes del canal. El disseny del
nou aqüeducte va ser obra
del seu enginyer en cap Josep
M. Cornet i Mas, i es considera una obra cabdal en l’arquitectura del ferro.
Rellegint les actes de
l’Ajuntament podem documentar una altra rubinada
que es va produir el dia 13
de setembre de 1891. Fan
constar que el riu Sió es va
desbordar inundant hortes i
vinyes i calculen uns perjudicis superiors a les quaranta
mil pessetes. L’any 1907,
quan es construïa la carretera
de Balaguer, es van produir unes altres rubinades. La
primera va ser els dies 12 i
13 d’octubre i es va tornar a
repetir els dies 22 i 23 del
mateix mes.
Una altra rubinada documentada per Lluís Pons,
es va produir la nit del 6 al
7 de setembre de 1941 i
era coneguda com “l’aiguat
de 1941”. La particularitat
d’aquesta inundació fou que
va afectar tot el terme i no
només les terrers properes
al riu Sió, ja que aleshores
la pluja fou general i també
va afectar Agramunt i rodalies. L’aigua va pujar aquesta
vegada fins a l’avinguda de

ARXIU SIÓ
RAMON BERNAUS

Zona de la Fondandana inundada en la rubinada de 1941.

El Sió en la passada rubinada del 3 de novembre, a quarts de nou del matí

Catalunya i ho va negar tot
des del pont vell fins a la Fondandana. També va créixer el
torrent del reguer Salat que,
en no poder engolir l’aigua
els desaigües que passen per
sota el canal d’Urgell, es va
produir una bassa immensa
amb la banqueta del canal
que feia de resclosa, des del
camí vell de Mafet fins al
pont del camí de la Donzell.
La rubinada va arribar també fins als “Set Pontets” en
que el reguer Salat passa per
sota de la carretera d’Artesa,
inundant els horts i bancals
fins a desguassar al Sió. Inundacions semblants es van
produir en els barrancs que
baixen de la serra d’Almenara
quan topaven amb la banqueta del canal. Aquests aiguats
van causar grans desperfectes
a l’estructura de la banqueta
del canal d’Urgell, aleshores tota de terra, que en van
produir el trencament per alguns indrets. Es van originar
greus destrosses a les zones
de conreu, però sense danys
personals.
L’última rubinada va ser la
de la nit del 2 al 3 de novembre de 2015.
Ramon Bernaus i Santacreu

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

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

PNEUMÀTICS

AMORTIDORS

ALINEACIÓ

OLI

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

Amics
de
l’Espai
Guinovart
Quan parlen les cendres

20 desembre 2015 / 27 març 2016

Nadal a l’Espai
Desembre 2015

Joana Santamans:
120 x 120
Oli sobre fusta

10 octubre 2015 / 10 gener 2016

FUNERÀRIA i SALES DE VETLLA

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

SERVEI

24h

JOVÉ-BALASCH, S.L.

PERMANENT
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.

A C T U ALITAT FETS D EL M ES

1. Donació de sang

A la dreta, imatge actual d’una
part de la plaça del Mercadal.

Agramunt Hooligans té penjades
les pancartes al pavelló i acudeixen per animar en els partits que
s’hi disputen.

El dilluns 19 d’octubre un
equip d’hematologia del Banc
de Sant i Teixits de Lleida va
realitzar a Cal Mas Vell un nou
acapte de sang. Durant les 4
hores que va durar la jornada
s’hi van presentar 84 persones, de les quals 8 no en van
poder donar.

2

3. La plaça del Mercadal
bé cultural
El dimarts 27 d’octubre la
Generalitat va declarar la plaça del Mercadal bé cultural
d’interès nacional en la categoria de conjunt històric. La
declaració s’ha fet dos anys
després que l’Ajuntament
aprovés per Ple el 31 de juliol
de 2013 iniciar els tràmits
perquè la declaració fos una
realitat.
El Mercadal va ser la primera plaça que es va aixecar per
mitjà d’un projecte previ, tant
pel que fa al disseny urbanístic com en la normativa que
havien de complir els immobles que s’aixecarien al voltant. Conserva la configuració
original i integral de l’urbanisme i l’arquitectura de les places neoclàssiques del segle
XIX a Catalunya.

▼

Donació de sang a cal Mas Vell.

Agramunt Holligans és un
grup de joves agramuntins
que s’ha format amb l’objectiu de donar suport a les
entitats esportives de la vila.
Segons Marc Puebla, un dels
impulsors, s’identifiquen amb
un camaleó perquè s’adapten a tots els colors. Actualment el grup de supporters ja
compta amb 120 socis. Cada
integrant ha pagat una quota de 10 euros; amb aquests
diners s’ha repartit un carnet
a cada soci i s’han pogut fer
unes pancartes que estan
penjades al pavelló poliesportiu. El grup no té límit d’edat
i tothom hi és benvingut. A
part d’acompanyar els equips
tenen previst realitzar diferents actes durant la temporada: venda de loteria, sopar
de Nadal, autocar per veure
Catalunya-Euskadi i la “I Gala
dels Holi’s”, on es premiaran
els millors jugadors de cada
entitat. Diu que darrerament
s’han plantejat de formar-se
com a associació, però que

estan a l’espera de com evoluciona la idea i la resposta
de la vila en general. Des dels
Agramunt Holligans animen
tothom a fer-se Holi’s!

JOAN PIJUAN

1

JOAN PIJUAN

2. Agramunt Hooligans

RICARD BERTRAN
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▼
JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

4 i 5. Setmana de la mobilitat segura i sostenible
Del 21 al 23 d’octubre, de
dimecres a divendres, es va
celebrar a la Vila la Setmana
de la Mobilitat Sostenible i
Segura. Per tal de conscienciar la població d’emprar
noves formes de mobilitat
per allunyar-nos del domini
del cotxe particular cap a un
transport més sostenible, segur i saludable, es van organitzar un conjunt d’activitats
adreçades als escolars que es
van realitzar durant les tardes
d’aquests tres dies a l’avinguda Agustí Ros, que va restar
tallada al trànsit de vehicles.
El divendres a la tarda s’habilità un circuit de bicicletes i
patins a la plaça Fondandana
i s’organitzà una pedalada popular que va recórrer diferents
carrers.

4

6 i 7. Rafel Nadal
a l’Espai Guinovart
5

JOAN PIJUAN

Dues de les activitats programades en la setmana de la mobilitat segura i sostenible.

6
Els assistents escolten atentament Rafel Nadal durant la presentació del seu darrer llibre.
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El divendres 23 d’octubre
va tenir lloc a l’Espai Guinovart la presentació de la darrera novel·la del periodista
i escriptor Rafel Nadal, La
maledicció dels Palmisano,
en un acte organitzat per l’associació Garba cultural que
comptà amb l’assistència
d’una vuitantena de persones.
La maledicció dels Palmisano (Columna, 2015) fa un
recorregut per la convulsa història d’Itàlia al llarg de la primera meitat del segle XX, observada a través del prisma de
dues famílies del sud del país
de classes socials oposades,
a les quals les circumstàncies
bèl·liques, l’amor, l’atzar i les
supersticions lligaran de formes imprevisibles.
En un poble del sud d’Ità-

A la dreta, el Bus de la Salut
estacionat al costat del CAP.

Aspecte d’una part del cementiri
en la diada de Tots Sants.

8

8. Tots Sants
Com és costum en la festivitat de Tots Sants, l’afluència
d’agramuntins al cementiri a
visitar els seus difunts ha estat nombrosa. Els qui hi van
solament en aquestes dates
han pogut veure les millores
que s’hi ha fet i la pulcritud
en què el mantenen. El dia
va acompanyar, encara que
durant el matí s’aixecà una
mica de vent que molestava.
La diada se celebrà amb els
tradicionals panellets i castanyes, a nivell particular.

Del 2 al 10 de novembre
s’estacionà al costat del CAP
d’Agramunt, el Bus de la Salut, un projecte de la Diputació de Lleida i la Fundació
Renal Jaume Arnó, conjuntament amb el Departament
de Salut de la Generalitat de
Catalunya i la Unitat i Tractament de Malalties Aterotrombòtiques (UDETMA). Es tracta
d’un projecte mèdic que permet conèixer l’estat de salut
de les artèries i la prevalença
de malaltia renal oculta. Un
estudi científic que permetrà
realitzar en tres anys proves
a 12.000 lleidatans amb risc
de patir una malaltia cardiovascular o renal.
El Bus de la Salut s’emmarca en el programa de promoció dels hàbits saludables i
la prevenció de malalties. Un
dels seus objectius és conscienciar la població sobre la importància de la prevenció de
les malalties cardiovasculars i
renals, així com dels seus factors de risc, i fomentar així les
revisions preventives.
Les proves que s’hi han fet

▼

Una vuitantena
de persones
van assistir a la
presentació de la
darrera novel·la
de Rafel Nadal.

lia, el destí de dues famílies,
els Palmisano i els Convertini,
queda lligat per sempre quan
Donata i Francesca, dues vídues de guerra, es conjuren
contra la maledicció que persegueix els homes Palmisano.
Els fills d’aquestes dones,
Vitantonio i Giovanna, creixeran aliens al gran secret familiar que els uneix i viuran
una infància feliç, amb els
vinyers, les oliveres i el singular jardí de flors blanques de
nonna Angela com a teló de
fons. Fins que la proximitat
de la Segona Guerra Mundial
obliga els dos joves a prendre
partit.

9. El Bus de la Salut

JOAN PIJUAN

7
L’acte de presentació de La
maledicció dels Palmisano la va
organitzar l’associació Garba.

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

Rafael Nadal és periodista,
col·labora habitualment en
diverses emissores de ràdio i
canals de televisió catalans.
Va ser director d’El Periódico de Catalunya entre 2006
i 2010, i ha treballat en els
principals diaris del país i ha
ocupat diferents càrrecs de
responsabilitat en empreses
editorials i grups de comunicació. És autor d’Els mandarins (2011), Quan érem feliços (premi Josep Pla 2012)
i Quan en dèiem xampany
(2013).

9
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10
Anna Maluquer va realitzar la dinamització lectora a la Biblioteca
Municipal “Guillem Viladot”.

han estat adreçades a la població que presenta més risc
de patir una malaltia cardiovascular o renal, com són
homes entre 40 i 65 anys,
dones entre 50 i 70 anys o
persones ja diagnosticades
amb una hipertensió arterial,
dislipèmia o obesitat.

10. Dinamització lectora

JOAN PIJUAN

Foto de família dels assistents
a la celebració religiosa de les
Noces d’Or i Argent.
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La Biblioteca Municipal
“Guillem Viladot” organitzà

JOAN PUIG

A C T U ALITAT FETS D EL M ES

el dimarts 3 de novembre una
sessió de dinamització lectora, centrada en ‘La Plaça del
Diamant’ de Mercè Rodoreda.
L’encarregada de realitzar-la
fou la rapsoda Anna Maluquer, enviada per la Fundació Mercè Rodoreda. L’acte,
obert a tothom, va ser poc
concorregut en comparació
amb sessions anteriors –hi assistiren una vintena de persones– possiblement degut a la
rubinada que s’havia produït
aquell mateix dia i que tant
trasbalsà la vila. Abans de començar, els assistents van fer
un minut de silenci en record
de les víctimes de la riuada.

11. Noces d’Or i d’Argent
La Parròquia va celebrar,
el passat diumenge 15 de
novembre, els 25 i 50 anys
de casament d’una colla de
feligresos. La celebració es
va fer en la missa de les 12 i
fou solemnitzada pel Cor Parroquial.
Noces d’Or: Pere Boncompte Alsedà amb Magda Trepat

Daví, Ramon Solà París amb
Teresa Blasi Jové, Antonio
Llanes Jovell amb Mercè Camats Gañet, Ramon Palou Pérez amb Ramona Tugues Cinca, Miquel París Omedes amb
Antonieta Figueres Vilanou,
Rafael Gutiérrez Zurita amb
Manuela Vàzquez Hernàndez
Noces d’Argent: Josep Mª
Llorens Ortiz amb Rosa Maria Sera Granés, Àlex Barroso
Capdevila amb Mª Rosa Gutiérrez Vàzquez.

12 i 13. Biblioteca
El divendres 13 de novembre va tenir lloc a la sala de
conferències del Casal Agramuntí, la presentació del
darrer llibre de l’escriptora
pallaresa Núria Garcia Quera,
Passes de tardor a l’Himàlaia,
una novel·la de viatge que
explica la història d’una jove
atreta pel budisme i el Nepal.
Amenitzat amb l’olor de l’encens i el gust del te massala,
durant una hora l’autora alternà vídeos del Nepal i altres
zones de l’Himàlaia, amb lectures de la novel·la i nocions
del món dels trekkings.
Passes de tardor a l’Himàlaia és el tercer llibre de la
col·lecció Sensus, que amb
un format que recorda els
quaderns de viatge Moleskine
pretén recuperar el plaer de
tenir un llibre a les mans. La
novel·la va rebre el Premi Editorial del Llibre de Muntanya
Jacint Verdaguer 2015. Els
altres llibres que ha publicat
dins aquesta col·lecció són A
dalt de la Duna Roja i Nou viatge al Pirineu.
L’acte va ser organitzat per
la Biblioteca Municipal “Guillem Viladot” i comptà amb
l’assistència d’unes vint-icinc persones.

Àngel Velasco, pare i fill, rebent el
guardó de mans de les autoritats.

JOAN PIJUAN

13

14. Reconeixement
Torrons Vicens
La patronal catalana multisectorial CECOT ha distingit l’empresa Torrons Vicens

14

FONT: TORRONS VICENS

JOAN PIJUAN

12
Durant la presentació, el públic va
poder degustar el te massala típic de
la zona de l’Himàlaia.
A la dreta, Núria Garcia Quera signant
exemplars del llibre.

com la més dinàmica de l’any
2015. Aquest reconeixement,
junt amb els altres premiats,
es va lliurar el dilluns 9 de novembre en el marc de la 21a
edició del sopar de la Nit de
l’Empresari.
Segons Àngel Velasco, president de l’empresa agramuntina, és un premi pel nombre de botigues que s’estan
obrint, per l’expansió que això
representa i per donar dinamisme als torrons, per tal que
no siguin uns postres estacionals (festes nadalenques
essencialment), sinó que el
seu consum esdevingui habitual en totes les èpoques de
l’any.
Torrons Vicens compta actualment amb més de 40
punts de venda, i en els darrers quatre anys ha creat més
de 50 variacions de producte,

destacant la gamma “natura”
de l’Albert Adrià.

Unió de Botiguers
El dia 11 de novembre la
Unió de Botiguers i Industrials d’Agramunt va començar
una nova campanya de Nadal
dins el marc de les accions
“Jo compro al Poble”. En
aquesta ocasió no hi haurà un
sorteig, sinó un premi directe
que consistirà en un pernil.
Els compradors rebran per
les seves compres superiors a
30€ una targeta que hauran
d’omplir amb el segell de 10
comerços associats a la Unió
de Botiguers. Un cop tinguin
la targeta amb tots els segells,
l’últim comerç se la quedarà
i, pels volts de Nadal, es farà
entrega directa de pernils als
qui hagin omplert totes les
targetes. ■

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
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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

Ca La Rosa
L’Estoneta
El Jardí Chill-Out

Calçats Mary
des de l’any 2000

Menjars casolans per emportar
Cafeteria - Bar - Restaurant
Per festes familiars - Catering

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

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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C/ Àngel Guimerà, 5
Agramunt
973 39 20 55 - 686 27 29 27

E N T ITATS

FONT: CENTRE EXCURSIONISTA

Diverses sortides

Aquest mes de
novembre està
prevista la primera
sortida del CEA
Kids, la recent
creada secció
infantil del Centre
Excursionista.

E

l dia 4 d’octubre vam
pujar el cim més alt de
la Serra de Montserrat,
Sant Jeroni, per la canal de
Santa Cecília des del Monestir que li dóna nom. La tornada la vàrem fer en direcció
al Monestir de Montserrat.
Va ser una excursió molt interessant ja que pujàrem per
indrets feréstecs i poc trepit-

jats per l’obaga de la Serra
agafant alçada ràpidament.
Les vistes van ser impressionants sempre i quan la boira
ens ho va permetre. Del cim
fins al Monestir de Montserrat
va ser una baixada tranquil·la
i per un camí a estones massa
arreglat i artificiós que li resta
naturalitat a un entorn original.

L’última sortida del Centre
Excursionista va ser el 25
d’octubre al Montmagastre.
Ruta circular amb sortida i
arribada de Montargull (municipi d’Artesa de Segre). Ens
vam enfilar fins a les runes
de l’església de Sant Miquel
i, des d’allà, al cim del Montmagastre (762 m sobre el nivell del mar). El Montmagastre, de silueta tan característica perfectament identificable
des de la carretera d’Isona, va
permetre gaudir d’espectaculars vistes dels paisatges de
tardor.
El dissabte 14 de novembre
està prevista la primera sortida del CEA Kids, la recent
creada secció infantil del
Centre Excursionista. Anirem
a buscar bolets a Vilanova de
Meià. L’endemà, el dia 15,
tenim programada una sortida
pels voltants del Port del Cantó (Alt Urgell).
No deixeu de consultar les
novetats del Centre Excursionista i les fotos de les activitats realitzades a la web del
centre
(http://www.ceagramunt.com). ■
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Aula
d’Extensió
Universitària
AGRAMUNT

ANNA MARTÍN

ANNA MARTÍN

Visita guiada i conferència

Els safareigs i el Pont de
Ferro van ser dos dels indrets
que es van visitar en la “ruta
de l’aigua”.

Es tractava de
donar a conèixer la importància que sempre
ha tingut l’aigua
per a la gent
d’Agramunt.

ANNA MARTÍN

Toni Aira en un moment
de la conferència.

L

a visita guiada per Agramunt va anar a càrrec de
Ramon Bernaus, amb el
tema “la ruta de l’aigua”. El
diumenge 25 d’octubre a 2/4
d’11, una vintena d’alumnes de
l’Aula ens vàrem trobar al parc
del Convent per iniciar la ruta.
Es tractava de donar a conèixer la importància que sempre
ha tingut l’aigua per a la gent
d’Agramunt, des de l’època en
què era un bé escàs i molt preuat i l’únic regadiu que hi havia
era la segla Molinal que apro-
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fitava l’escassa aigua del Sió;
fins a l’arribada del canal d’Urgell l’any 1862 en què el país
va canviar del tot de fesomia i
també l’abastiment d’aigua de
la vila. Vam començar entrant
a la Cisterna del Convent que
aprofitava les aigües pluvials
del convent de Sant Francesc,
des del segle XVII, per a ús propi, però també per a la gent
del poble. Vàrem baixar fins
als Safareigs, que a partir de
1882 feien servir l’aigua del
canal per rentar la roba, però
també per beure’n les persones i els animals. Després ens
vam desplaçar caminant per la
banqueta tot recordant la gran
obra del canal d’Urgell, especialment l’espectacular Mina de
Montclar de quasi 5 km, l’obra
més important de l’enginyer
Domènec Cardenal. En arribar
al Pont de Ferro, van recordar
la Rubinada de Santa Tecla del
1874 en què una pluja molt
forta a la capçalera del Sió va
provocar una gran crescuda del
riu que es va emportar el primer aqüeducte del canal d’Urgell. Dissortadament la nit del

2 al 3 de novembre hem tornat
a patir una gran rubinada del
Sió. Aquí vam poder admirar
l’aqüeducte de ferro que el
1875 va dissenyar l’enginyer
de La Maquinista Terrestre y
Marítima, Josep M. Cornet i
Mas. La ruta va continuar riu
amunt seguint la canalització
fins al pont romànic del segle
XIII i va acabar, després de més
de dues hores de recorregut, a
la plaça del Pou, recordant la
importància que aquest havia
tingut en l’abastiment d’aigua
de boca fins fa un segle.

Conferència
Com sempre va tenir lloc al
Foment Parroquial, a càrrec
del Sr. Toni Aira i Foix: “La política cansada en front els partits
emergents. Què els sobra i què
els falta als partits de sempre”.
De forma excepcional, la classe es va realitzar el divendres 6
d’octubre, a les 5 de la tarda,
en comptes del dimecres, per
motius d’agenda del conferenciant.
Toni Aira va néixer al Poble
Nou de Barcelona l’any 1977

ANNA MARTÍN

Una vuitantena de persones
van assistir a escoltar el
conferenciant.

La visió global
de Toni Aira
sobre la situació política del
nostre país,
bàsicament es
fonamenta en
l’observació
i estudi dels
partits de sempre, enfront de
partits nous
que comencen
a despuntar
amb força.

i és doctor en comunicació per
la Universitat Ramon Llull. La
seva tesi doctoral està dedicada a l’anàlisi de la influència
de l’agenda mediàtica sobre
les agendes polítiques i públiques. És professor de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)
i també ho ha estat a la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC). Dirigeix i presenta el
programa “Els Spin Doctors” a
Catalunya Ràdio. Col·labora en
molts mitjans de comunicació,
entre ells: TV3, BTV, Canal Català, TVE-Catalunya, RAC 1, El
Punt Avui, el Períodico de Catalunya...
El parlament de Toni Aira
es desenvolupà amb un ritme
fluid, clar i entenedor; molt
viu. La seva visió global sobre
la situació política del nostre

país, bàsicament es fonamenta en l’observació i estudi dels
partits de sempre, enfront de
partits nous que comencen a
despuntar amb força. Algunes
d’aquestes formacions emergents, amb una empenta ascendent considerable.
Segons el Dr. Aira, els partits
de sempre, no s’han adaptat
als canvis generacionals ni socials, i el seu discurs a la ciutadania resulta monòton, cansat
i poc creïble. Opina que “canvien la forma del discurs, però
l’essència roman inalterable,
només canvien paraules”. Ras
i curt: no han evolucionat al
mateix compàs que evoluciona
la societat. Això ha provocat
que molts dels seus votants,
desencisats, sense conèixer
massa la doctrina dels nous

partits, per rebuig, per càstic,
fastiguejats, hagin canviat la
seva decisió davant les urnes.
També alerta que el programa
regenerador d’aquestes noves
formacions, de moment és purament teòric; ja que, fins ara,
no han ostentat mai el poder
per aconseguir aplicar-lo.
Els assistents escoltaren la
conferència amb molta atenció
i el torn de preguntes s’allargà
a bastament.
Recordem les properes activitats de l’Aula:
- Dijous 26 de novembre. Excursió a Barcelona amb una
“visita guiada per conèixer la
Barcino romana”. I sessió de
teatre al Lliure: “Vilafranca, un
dinar de Festa Major”.
- Dimecres 2 de desembre.
Conferència a càrrec de la Sra.
Mireia Sosa (Professora UDT i
campiona de Catalunya de mitja marató). Tema: “Esport i salut. Com mantenir-se en forma”.
- Divendres 18 de desembre a
les 5 de la tarda al Foment Parroquial: Assemblea General de
l’AEUA. Seguidament, recital
poètic a càrrec de l’escriptora
Isabel Ribera Carné.
La Junta Directiva

[NOVEMBRE 2015]

sió 621

43

C ULTU R A C IN EMA

FONT: FILMOTECA DE CATALUNYA

El misteri del rodatge de La alegría que
pasa a Agramunt

Les dues imatges referenciades
al fons fotogràfic de Popular Film,
fetes en un indret de la plaça del
Mercadal.

A

FONT: FILMOTECA DE CATALUNYA

A la de dalt consta que el grup de
joves són d’Agramunt. De moment
no n’hem pogut identificat cap.

l fons fotogràfic de la
revista Popular Film de
la Filmoteca de Catalunya hi ha dues fotografies
amb els següents textos al revers: “El cameramen Andreu.
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El director Amichatis. El actor
Sierra en Agramunt, donde
han filmado escenas de «La
alegría que pasa»” i “Grupo
de muchachos de Agramunt
que ha tomado parte en la
filmación de «La alegría que
pasa» rodeando al popular
mimo Mr. (?) Argelagués”. El
misteri comença quan els documentalistes de la Filmoteca
de Catalunya cataloguen les
fotografies i comproven que
consultant la fitxa tècnica de
l’esmentada pel·lícula, no hi
participa cap de les persones citades i els seus llocs de
rodatge són Centelles, Sant
Martí de Centelles, Aiguafreda i Seva, que són a més de
130 quilòmetres d’Agramunt.
La primera idea va ser que

es tractés d’un altre film inacabat o que no s’arribés a
estrenar, tot i que una altra
possibilitat seria que fos un
curtmetratge, els quals moltes vegades no apareixen als
catàlegs de cinema o a les bases de dades. La revista Popular Film es va editar entre
1926 i 1937, així que teníem un període molt concret
per fer la recerca, ja que les
fotografies del seu fons gràfic
eren per ser utilitzades a la
revista.
Per poder esbrinar més
coses de les fotografies vam
obrir dos fronts: per una banda ens vam posar en contacte
amb la Biblioteca Municipal
“Guillem Viladot” d’Agramunt, com a font experta en
el territori, i per l’altra vam
començar un procés de recerca històrica. Ja en un primer
moment aquesta col·laboració
amb la biblioteca, la qual va
dur a terme Carme Muntó, va
ser molt profitosa gràcies a
la seva recerca de fonts orals
que confirmaven que el rodatge s’havia produït. A més,
al número 319 de la revista
Sió na Rosa Pasqual i Piera
dóna informació de la seva
participació en el rodatge i de
la data, ja que ella va néixer
l’any 1928 i diu que tenia 6
o 7 anys durant el rodatge,
la qual cosa coincidiria amb
la data de la sonorització del
film.
La recerca històrica va donar algunes referències hemerogràfiques que ens referien a

Pàgina de publicitat de la revista Popular Film a què fa referència l’escrit.

la sonorització d’un film mut
del mateix títol –que va rodar
Sabino Micón el 1930–, a
càrrec de Josep Amich Bert,
anomenat Amichatis. Al número 367 de la revista Popular Film, de l’agost de 1933,
hi ha un anunci de l’estudi de
sonorització Ruta, propietat
del mateix Josep Amich Bert,
que diu que estan acabant La
alegría que pasa. Aprofundint
una mica més ens trobem amb
el fet que Fernández Cuenca,
com esmenta Izaskun Indacoechea en la seva tesi doctoral, diu que Josep Amich
Bert “Amichatis” va espatllar
la pel·lícula muda original de
Sabino Micón quan la va sonoritzar, afegint escenes a les
que ja s’havien rodat.

Totes les peces encaixarien
i ens trobaríem davant el testimoni d’aquest rodatge afegit
al film La alegría que pasa
que es va realitzar a Agramunt. Potser quedaria algun
altre misteri com què hi feia
un mim en les escenes afegides per sonoritzar un film.
Miquel Àngel Pintanel
Àrea de Documentació
Biblioteca del Cinema
Filmoteca de Catalunya

Bibliografia:
- Popular Film, 367
- FERNÁNDEZ CUENCA, Carlos.
Historia del cine (Tomo V): La luz
se hizo verbo. Madrid: Afrodisio
Aguado, 1950, pp. 285-286
- Revista Sió, 319, p. 13
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Dissabte 12 de desembre
7 de la tarda
Casal Agramuntí

AGRAMUNT,
50 anys d’urbanisme
1964-2014
Josep Bertran Puigpinós

HOMENATGE a
JOSEP BERTRAN PUIGPINÓS
Presentació del llibre
Agramunt, 1964-2014. 50 anys d’Urbanisme
La transformació d’un poble

AGRAM
50 anys d’u UNT,
rbanisme
1964

Audiovisual
sobre el

Projecció de l’audiovisual que l’acompanya
Amb la participació de: Grup Escènic Agramuntí
Escola Municipal de Música
Ràdio Sió

Amb la col·laboració de:

107.9
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Guió: Josep
Bertran
Realització:
Ricard Bertra
n
Narració: Alber
t Martín

-2014

15 col·leccion
able de la Revis
ta Sió
Edició: Revis
ta Sió
Amb la col·labo
ració de:
Ajuntament
d’Agramunt

OP IN IÓ LA C LAR A B O IA

per JOAN PUIG i RIBERA

Ser tristament notícia

E

Amb el temps,
el poble tornarà
a la normalitat,
però no a la
normalitat absoluta. Perquè
sempre tindrem
l’ai al cor donat
que una baixada
d’aigua com la
que hi va haver
encara que no
sigui probable,
sabem que és
possible.

l dia 3 de novembre de
2015 quedarà gravat a
la història d’Agramunt. I
hi quedarà com una data trista, de mort i de destrucció, que
marcarà un abans i un després.
Alguns agramuntins en despertar-nos al matí vam sentir
astorats per la ràdio que a la
residència geriàtrica Ribera del
Sió havia passat una tragèdia:
hi havia uns avis desapareguts
sota l’aigua del Sió que, en sortir de mare, havia inundat la
planta baixa. Altres agramuntins, els més pròxims a la llera
del riu, ja feia hores que s’havien alçat del llit i maldaven
per sobreviure i salvar el que es
podia davant la rubinada que
envaïa en un tres i no res baixos
i garatges sense pietat. Els que
havíem passat una nit tranquilla ens semblava que el que repetien per la ràdio i la televisió
no podia haver succeït al nostre
poble on en les últimes hores
ben just havia plogut una vintena de litres per metre quadrat.
El nostre riu, gairebé sec durant
tot l’any, com havia pogut augmentar de nivell fins arribar a la
residència dels avis? Semblava
una fantasia.
Tanmateix, la fantasia fou
realitat. Tots coneixíem prou
bé la història de la rubinada
de Santa Tecla que afectà moltes poblacions, encara que a
Agramunt no va provocar cap
víctima. Però ningú, ni el més
eixerit, no es podia imaginar
que una cosa com aquella es
tornaria a repetir. Prou diuen
que l’home és l’únic animal
que ensopega dues vegades en
la mateixa pedra. I així ha estat.
Potser la rubinada d’ara no va
assolir el nivell en què arribà la

del segle XIX, no obstant això el
mal causat aquest cop ha estat
molt superior.
A mesura que tots plegats vam
començar a conèixer l’abast de
la tragèdia, l’estupor, la tristesa i la desesperació continguda
van ser els sentiments que ens
van acompanyar. I llavors Agramunt es va convertir en primera
notícia a tots els informatius de
ràdio i televisió, així com a les
portades dels rotatius. Vam ser
notícia, trista notícia, durant
tres dies. Vam ser una notícia
que ningú no hauria volgut ser.
I alguns dels mitjans de comunicació no sols informaven,
sinó que es rabejaven buscant
culpables i mirant d’esbrinar
perquès de difícil desllorigador.
Feia poc les autoritats i tots
els agramuntins havien treballat per organitzar la fira anual
dels torrons i la xocolata. Amb
esforç s’havia aconseguit ser
notícia pels nostres dolços. Una
notícia positiva que servia per
estimular i difondre no només
els productes propis, sinó la
imatge de tot un poble. Pocs
dies després, amb la rubinada,
va aparèixer l’altra cara d’un
Agramunt que no volem i que
ningú no havia buscat, simplement la imprevisible i atzarosa
naturalesa s’havia rebel·lat en
front de la tranquil·litat quotidiana.
Les conseqüències es podran
avaluar d’aquí a un temps. De
moment sabem que hi ha hagut
quatre víctimes i moltes famílies i entitats afectades ja que, en
inundar-se garatges i baixos, en
mesura diferent, els cotxes, les
calderes de calefacció, els electrodomèstics, el mobiliari, etc.
s’han hagut de netejar i arreglar

–en el millor dels casos– o simplement portar a la deixalleria
com a inservibles. Potser les assegurances a alguns els retornaran una part del cost, però ja se
sap que una asseguradora mai
no t’ho acaba de cobrir del tot.
La residència geriàtrica Ribera
del Sió, la Llar d’Infants Nins,
l’Escola de Música, el Cau dels
Escoltes i el propi Ajuntament
de la vila –pels parcs, carrers i
jardins– també han estat altres
perjudicats per la rubinada.
Amb el temps, el poble tornarà a la normalitat, però no a
la normalitat absoluta. Perquè
sempre tindrem l’ai al cor donat
que una baixada d’aigua com la
que hi va haver encara que no
sigui probable, sabem que és
possible. Que l’anterior gran rubinada fes més d’un segle que
s’havia produït, no vol dir que
ara hagi de passar-ne un altre,
sinó que es pot repetir i nosaltres tornar-ho a veure amb els
nostres ulls.
El poble ha pagat l’especulació d’alguns que anys enrere
van construir en un indret proper al Sió ignorant el consell
dels avis que recomanaven no
fer el niu a la vora del riu. Ara
ho sabem més que mai. Però
ja està fet i els edificis i equipaments que s’hi han bastit no
es poden pas enderrocar. Per
tant, caldrà estar a l’aguait i
preparar-se, en tot allò que es
pugui, per minimitzar els danys
d’una futura rubinada. Suposo,
doncs, que les autoritats competents hauran d’elaborar un
projecte, que contempli l’ampliació i millora de la canalització del riu, i un pla d’evacuació
dels agramuntins que viuen en
la zona inundable. ■
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OP IN IÓ G EN T, FETS, COSES. . .

per A. PONSA

Ocells: cames llargues i bec d’alena
Els dos ocells
viuen als aiguamolls. Al nostre
país, bàsicament
al Delta de l’Ebre.

Imatges del cames llargues i
del bec d’alena respectivament.

E

l cames llargues fa uns
30 centímetres i és un
ocell del qual se n’admira la seva esveltesa que
sembla ser que no té un competidor capaç de poder-li fer
una competència efectiva.
Llueix un plomatge blanquíssim que contrasta fermament
amb el de les ales que són
completament negres. El bec
el té llarg i fi, i quan vola ho
fa amb les potes i el coll estirats. Diríem que té les potes
excessivament llargues com-

parades amb el cos, ja que
aquest no sobrepassa el d’una
tórtora, elements que ens recorden una cigonya en versió
reduïda.
Els cames llargues viuen als
aiguamolls i altres zones amb
presència d’aigua. Al delta
de l’Ebre i l’albufera de València hi són presents, i no
només presents sinó que es
pot dir que hi abunden notòriament.
La seva dieta es basa en cuques que cacen a l’aigua però
quasi sense mullar-se la resta del cos, ja que la llargada
de les cames els protegeixen
igual com si portessin unes
xanques. A l’hora de fer el
niu el construeixen utilitzant
restes de vegetals per habilitar una plataforma en aigües
de poca fondària i, si és el
cas que pugi el nivell de l’aigua, reaccionen ràpidament
entaforant material per sota
dels ous per aconseguir aixecar el niu, i així evitar el risc
d’una possible inundació, la
qual cosa comportaria conseqüències
catastròfiques.
Els novells són molt llestos i
ja tenen les cames una mica
llargues per seguir en tot moment els pares i, un cop són
prou competents per fer-ho,
tots plegats desapareixen en
pocs dies i els llocs de cria
resten buits i silenciosos
sense la cridòria i el voleiar
d’aquests camallargs perquè,
normalment, tots els cames
llargues passen l’hivern fora,
cap al sud, i no tornen fins a
principis de la primavera.
Els cames llargues nien sovint en petites agrupacions o

colònies juntament amb altres
espècies d’aiguamoll, i en cas
que detectin algun perill, ells
són els primers en comunicar
l’alerta amb estridències i tot
voleiant neguitosament, per
això, a les illes els anomenen
avisadors.
El bec d’alena també és un
ocell d’aiguamoll de la mida
d’un colom, encara que com
que té les cames i el bec molt
llargs dóna la impressió que
és més gros. Aquest ocell és
fàcil de reconèixer pel seu color blanc i negre, i si tenim la
sort de poder-lo veure de prop
ens hem de fixar sobretot en
el seu bec llarg, prim i tort,
un bec únic d’entre tots els
ocells del nostre país.
El podrem trobar al delta de
l’Ebre, ja que és aquí on els
becs d’alena troben l’ambient
ideal que s’avé al seu estil
de vida amb aigües salabroses poc profundes i terrenys
erms o fangosos amb poca
vegetació. Per tant, el delta
de l’Ebre compleix aquests
requisits, i és un dels llocs
ideals per poder-los observar,
això sí, sense que ens hi acostem massa perquè són ocells
desconfiats que tendeixen a
escapolir-se en percebre que
se’ls acosta algú.
Mengen tota mena de cuques que suren en la superfície de l’aigua, atrapant-les
amb el seu bec especial que
és fet a mida per a desenvolupar aquesta tasca. El niu el
fan al terra, i no és altra cosa
que un clotet petit que ells
mateixos es preparen sense
folrar-lo amb cap altra matèria
que el faci més acollidor. ■
[NOVEMBRE 2015]

sió 621

49

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

OPIN IÓ ELS LEC TO R S ESCRIUEN

Un espectacle lamentable
L

a tragèdia de la residència
d’Agramunt ha posat en evidència la part fosca de la naturalesa
humana. M’explicaré, i ho faré des
de la distància, vull dir d’un que
rep la informació a través de la ràdio, la TV i la premsa.
La primera foscor va ser el matí
de la tragèdia, quan, baixant a Barcelona pel Túnel de Vallvidrera, escolto per la ràdio la roda de premsa
de la Vicepresidenta del Govern de
la Generalitat. Era una connexió en
directe i la distingida senyora no
va dir absolutament res. No tenia
cap mena d’informació per donar,
ni tan sols sabia quants residents
hi ha al centre. Això sí, tot eren explicacions de l’efectivitat de l’operatiu davant la tragèdia.
Passen les hores i les preguntes
comencen a sorgir, preguntes que
comporten la segona foscor: 1) Tenia tots els papers, la residència?
2) Es va avisar a temps de la rovinada que s’acostava a Agramunt?
3) L’Ajuntament va actuar correctament? Etc.
A partir d’aquí, tot eren justificacions: 1) Sí, la residència complia
tots els requisits segons la normativa del 2002 ja que es va construir
el 2006. 2) El Conseller d’Interior
assevera per activa i per passiva
que els bombers d’Agramunt van
avisar per megafonia i, àdhuc, por-

ta a porta. 3) L’Ajuntament diu que
no va ser advertit en cap moment
de possibles efectes d’inundació.
Etc.
I ara vénen les meves preguntes
que, segur, també seran les de molta gent.
Com és possible que una residència que, tot i ser construïda
sota l’empara d’una normativa, no
modifica el que cal modificar quan
canvia dita normativa?
Com, l’administració no fa un
seguiment quan modifica una normativa?
Com, la Generalitat contracta
places en una residència que no
compleix la normativa vigent?
Com, el Conseller d’Interior proclama l’avís dels bombers d’Agramunt quan la direcció de la residència diu que van ser avisats quan
la tragèdia era consumada i, a més,
els veïns de les cases de la vora del
riu Sió declaren que ningú no els va
avisar a temps?
Com, l’Ajuntament no té dissenyat un pla propi d’emergències,
independentment dels avisos generals?
Com, no es pot preveure i prevenir els efectes d’una rovinada que,
segons el meteoròleg de torn de
TV3, diu que avança a 2 o 3 quilòmetres per hora?
I enmig de tot aquest maremàg-

num de declaracions, justificacions
i excuses, ningú no parla de les víctimes, les mortes i les que han salvat la pell gràcies al sortilegi dels
matalassos flotants, i per estar lligats a ells o perquè no es van moure del llit. Aquesta darrera informació em fa suposar que les quatre
dones ofegades van lluitar per sortir
de la trampa mortal de les aigües, i
que la seva lluita per sobreviure les
va dur a la mort. Quina paradoxa.
Tot plegat massa preguntes i poques respostes. Potser caldria imposar un temps de silenci, de recolliment per les víctimes i de reflexió
sobre tot el que ha passat. Res no
tornarà a ser igual..., o sí, si no es
reconeixen i corregeixen els errors
comesos. Hi ha, això sí, la pregunta definitiva: S’hauria pogut evitar
aquesta tragèdia?
La vila d’Agramunt s’ha situat al
centre de la informació i d’ella se
n’ha parlat a bastament, molt més
que no pas per moltes altres coses
bones i magnífiques que fan i passen aquí. Com diu en Joan Manuel
Treserras, professor del Departament de Mitjans de Comunicació
i Cultura de la UAB: Que un gos
mossegui una persona no és notícia, però que una persona mossegui un gos sí que ho és.
Ignasi Roda

Condol de l’Esbarjo
L

’Associacio de Dones l’Esbarjo volem transmetre el
nostre més sentit condol a les famílies de les quatre padrines que han perdut la vida en la rubinada del
passat dia tres de novembre.
També sentim molt tot el trasbals patit per les nom-

broses famílies afectades per aquesta maleïda rubinada.
Ànims i força per vèncer aquest tràngol tan esgarrifós que us ha tocat patir.
La Junta
[NOVEMBRE 2015]
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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

PINTURA I DECORACIÓ

JAUME VILLALTA
Avinguda dels Esports, 6, 2n, 2a
Tel. 973 39 08 10 - Mòbil 626 92 97 51
25310 AGRAMUNT (Lleida)
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OPIN IÓ ELS LEC TO R S ESCRIUEN

RICARD BERTRAN

Les flors marcides

Em costa
imaginar que
ja no et veuré
més regant
les flors del
teu balcó... les
flors, Bepeta,
les flors s’han
marcit, i fa
una tristesa
infinita.

P

er les dramàtiques circumstàncies en les quals s’ha
produït, el teu comiat ens
ha deixat una ferida que estarà
molt de temps a guarir-se, si és
que algun dia ho fa. Al nostre
barri, però, ja fa temps que notàvem la teva progressiva absència,
impregnant l’aire d’una certa malenconia. La riuada, aquí al Control, no ha vingut de sobte, sinó
que ha anat fent estralls durant
molt de temps, enduent-se per
davant, amb una calmada deter-

minació, el paisatge, les persones i fins i tot la manera de relacionar-nos, d’entendre la vida.
Recordes, Bepeta, quan veníem a casa teva els divendres al
vespre per veure “Un, dos, tres...
responda otra vez”, perquè a casa
no teníem televisor? I és que llavors les cases, totes les cases,
eren nostres. Els nens anàvem
de l’una a l’altra sense cap restricció, anàvem a cal Cabana a
jugar a cartes amb la Ramona,
o a cal Serentill, on l’avi Ramon
ens explicava que si els mosquits
volaven baix volia dir que plouria
aviat, amarant-nos de la saviesa
popular acumulada durant tant
de temps, o seguíem el vell Burgos, riallers, escoltant els seus
renecs mentre es passejava el
caliquenyo d’un costat a l’altre
dels llavis. Ara, Bepeta, som molta més gent que abans vivint en
aquest espai, però les cases estan tancades, fins i tot als jardins
hi posen tanques, allà on abans
hi havia els refugis de la guerra
que havien esdevingut escenaris
ideals per als nostres jocs. La canalla, ara, et passen per la vora
llambregant-te amb desconfiança, sempre seguits de ben a prop

pels pares. Pobres nens, mai no
sabran quin gust té el “pa de pardal”, ni podran viure l’aventura
d’anar a caçar crancs al canal o
serps al Sió. Mai no podran competir a veure qui té les crostes
més grosses als genolls (crec que
les mares porten el Betadine sempre a la butxaca). Penso que tu,
Bepeta, també enyoraves aquells
temps en què ens podíem veure
d’una casa a l’altra sopant els
vespres d’estiu, o en els que quan
anàvem a comprar dèiem “anem
a Agramunt”, com si fóssim d’un
poble diferent... i ben mirat, segurament sí que ho érem.
Potser per tot això, vas decidir
anar-te’n pausadament i discretament, tal i com havies viscut.
Em costa imaginar que ja no et
veuré més regant les flors del teu
balcó... les flors, Bepeta, les flors
s’han marcit, i fa una tristesa infinita. Una evidència més que
la riuada, lenta i inexorable, no
s’atura.
Però fins el seu proper embat,
et prometo que sempre, sempre,
al meu jardí hi haurà un gerani
vermell, per tu, Bepeta.
Ricard Bertran
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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

OPIN IÓ ELS LEC TO R S ESCRIUEN

22/09/1874, Santa Tecla
03/11/2015, Sant Ermengol
La quietud del Sió
és enganyosa.
Sobtadament i talment com si despertés de la seva
letargia, es rebella amb fúria potser
com a protesta per
haver-li usurpat
els seus dominis i
es manifesta amb
rotunda ferocitat.

D

’entrada pot semblar
que no tenen res a veure aquests dates així com
tampoc ambdues festivitats,
i malgrat això tenen un nexe
d’unió ben significatiu: EL
RIU SIÓ, aquest rierol anodí i
gairebé ignorat que tan plàcidament discorre per la nostra
comarca. Però la seva quietud
és enganyosa. Sobtadament i
talment com si despertés de
la seva letargia, es rebel·la
amb fúria potser com a protesta per haver-li usurpat els
seus dominis i es manifesta
amb rotunda ferocitat. Així va
passar 141 anys enrere i així
es va repetir la nit del dimarts
3 de novembre.
Segons Google, en la rovinada de Santa Tecla es comptabilitzaren 500 defuncions a

la comarca (a Tàrrega 150),
però cap desgràcia personal
es registrà a la vila que sofrí,
això sí, abundosos danys materials. Malauradament enguany no ha estat així: ultra
les costoses destrosses que
causaren les aigües enfurismades, quatre convilatanes
que estaven ingressades en
la residència Geriàtrica Ribera del Sió, de casa nostra,
moriren ofegades per l’aigua
que inundà les estances on
dormien. Aquest luctuós succés va despertar el sentiment
de condolença de tot el veïnat
manifestat en la multitudinària cerimònia del seu enterrament –oficiada pel bisbe de la
Seu– al qual assistiren, a més
del nostre batlle i regidors,
autoritats de la Generalitat,

Diputació i alcaldes de la rodalia.
El que subscriu també vol
manifestar la seva condolença als familiars de les víctimes que han perdut la vida, a
l’ensems que es pregunta: per
què es produeixen aquests fenòmens de la naturalesa? Si
és veritat que no es mou ni
una fulla de cap arbre que no
sigui per voluntat divina, per
què s’esdevenen tals estralls?
De veritat no ho entenc, però
malgrat tot demano amb fervor que la Divina Providència
ens protegeixi a tots i que
doni a les famílies afectades
la fortalesa necessària pe suportar la seva aflicció. Que
descansin en pau els difunts.
Pasqual Castellà

Reunió Plataforma de la Ctra. L-303
Volem conèixer
quines mesures es
prendran pel control de la velocitat
i una resposta a la
petició d’impulsar
la construcció de
la variant.

E

l dijous 29 d’octubre es
va reunir novament la
plataforma d’indignats de la
L-303. Els representants que
varen tenir una entrevista amb
l’alcalde el dia 5 del mateix
mes, van informar i valorar el
resultat de la trobada. En la
reunió l’alcalde va llegir una
carta signada pel secretari del
Departament d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, en la qual s’informa que
s’està tramitant el traspàs a
l’Ajuntament de la titularitat

de la L-303 en el tram que
transcorre per la vila. El senyor Bernat Solé també es va
comprometre, mentre no es
faci efectiu aquest canvi, a
tenir més cura del control de
la velocitat dels vehicles. Els
assistents vam valorar positivament el document perquè
sembla obrir la solució a un
dels problemes que tenim
plantejats.
Cal, però, conèixer els terminis per a l’aprovació, també si és prevista la partida

pressupostària corresponent
i el termini de finalització de
les obres. Igualment volem
conèixer quines mesures es
prendran pel control de la velocitat i una resposta a la petició d’impulsar la construcció
de la variant. Els veïns i veïnes vam acordar que abans
d’iniciar mesures de força
calia consultar novament el
consistori. En aquest sentit,
vam lliurar a l’alcalde una
carta amb tota una sèrie de
reivindicacions. ■
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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

Glops & Tape
Tapes "
" Glop
especialitats de la casa
Caragols a la llauna
Tapes casolanes
Esmorzars
Plats combinats

Plaça Mercadal,19 - 25310Agramunt
600 700 202
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Carta a la residència Cal Mas Vell
D

esprés de 10 anys com a Director
Tècnic de la residència Cas Mas
Vell d’Agramunt, vull acomiadar-me
i agrair a tot el personal la seva professionalitat, el seu saber fer, la seva
humanitat i tot el que m’han aportat
com a persona. Junts n’hem passat
de tots colors i ens n’hem sortit treballant en equip.
Vull acomiadar-me dels avis i àvies,
que són el principal de la residència.
Amb alguns hem passat molts anys
junts, amb altres no tants, però han
estat especials per a mi, han estat
els meus padrins i padrines.
He intentat estar a l’alçada en
tot moment i trobar sempre la solució més adient als seus problemes.
D’ells me n’enduc l’estima, les anècdotes, les rialles, un gran farcell de
bons consells i el coratge per afrontar les pèrdues i les noves situacions.
Serveixi aquesta carta per acomiadar-me dels familiars de tots els
avis i àvies que han passat per la
residència durant aquests 10 anys.
Gràcies a tots per la comprensió, el
compromís, per la participació en
les activitats de la residència i per
estar sempre a punt per ajudar-nos
en la tasca diària. M’hagués agradat
poder-me acomiadar personalment
de tots vosaltres i fer-vos l’agraïment

personalment, però no ha estat possible.
Aprofito per acomiadar-me, també,
dels membres del Patronat que sempre han estat al meu costat: la Sra.
Dolors Enrich, el Sr. Cinto Mitjavila,
el Sr. Miquel Valls, la Sra. Aranxa de
Jolonch, el Sr. Eduardo López, i de la
millor regidora que he tingut mai, la
Sra. Dolors Valls; va la meva estima,
afecte i admiració per a tots ells.
Avui és un dia trist per a mi. No
marxo per decisió pròpia, sinó per decisió de la junta de govern de l’Ajuntament d’Agramunt. Estan en el seu
dret, sens dubte, però crec que les
coses es poden fer d’una altra manera. Segons el meu punt de vista, han
manifestat un menyspreu i una manca d’educació total vers els avis, les
famílies, el personal i cap a mi.
Tant als avis/es i familiars, com
al personal no se’ls ha donat cap
informació ni explicació des de
l’Ajuntament. Els treballadors es van
assabentar que hi havia una convocatòria de concurs públic per cobrir
la plaça de director pel Facebook de
l’Ajuntament, al mateix temps que la
resta de població i a l’igual que jo
mateixa. Varen donar cinc dies per
presentar-se a la convocatòria, però
calia adjuntar un “projecte d’ajut a

domicili” i un power point per ser
acceptat. He lluitat fins al final per
la residència. Vaig fer el projecte, el
power point i el que varen demanar
en cinc dies! És clar que no queda
igual que un treball de final de carrera que tens mesos per fer.
Finalment, avui 5 de novembre,
m’han enviat un correu per dir-me
que no havia estat elegida. Ni la
regidora, Sra. Sílvia Fernández, ni
l’alcalde, Sr. Bernat Solé (els meus
superiors fins al moment) han agafat
el telèfon per dir-m’ho personalment.
Em sento decebuda i maltractada
per ells. Després de 10 anys sembla
que vulguin que marxi com un lladre: en silenci i pel darrere. Doncs
em sento molt orgullosa de la tasca
feta durant aquests anys, juntament
amb l’equip, i de les millores físiques, d’activitats i econòmiques que
entre tots hem aconseguit per la residència.
Gràcies a tot el personal. Sou uns
professionals de l’alçada d’un campanar i unes grans persones. Us
desitjo tota la sort i èxit en la nova
etapa que heu començat avui.
La meva, comença demà.
Fins sempre,
Àfrica Boncompte i Balagué

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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ílvia Balagueró

CENTRE PODOLÒGIC
Podòloga col. 1170

Fes un pas end
endavant...
t... cuida els teus peus!
Atenció primària dels peus
durícies, ungles, ulls de poll, berrugues
Estudi de la marxa
exploracions biomecàniques
PlanƟlles personalitzades, esporƟves i infanƟls
Atenció del peu diabèƟc
Servei a domicili
Servei de Nutrició (novetat)
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
te. e ials
d
%
25 mater
ra
els
intu
de p

JOAN ZURITA ALCALA
AV/ CATALUNYA, 22 2º
AGRAMUNT 25310 (Lleida)

Tel. 973 39 12 53
Mòbil 659 499 485

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

J. PIJUAN

Un destí agredolç

R

Quan les distingeix
bé s’adona que duen
a les mans unes
llargues canyes
que el fan estremir.
Llavors en veure que
s’atansen en la seva
direcció no dubta
en fer mitja volta i
apressar-se a entrar
a la casa. Sense
encantar-se fa pujar
tothom a la golfa i
els fa amagar-se en
un racó sense fer
soroll.

esten tancats a casa.
A fora fa molt de sol i
el pare no els permet
sortir perquè no vol que agafin una insolació. A pesar de
les precaucions que han pres,
la xafogor els està embolcallant igualment dins la casa
i els fa difícil de respirar. Davant d’aquesta situació desitjarien poder sortir a l’exterior.
Estan convençuts que si són
fora, en un moment o altre
alguna alenada d’aire fresc
els podria acaronar i reconfortar ni que fos uns instants.
Malauradament veuen que el
pare s’ha entossudit en no
deixar-los sortir, així que no
tenen altre remei que obeir i
restar reclosos a casa.
La reclusió fa molt de
temps que dura. El sol no
els ha donat ni un minut de
treva. Des del primer moment la seva presència s’ha
fet ben palesa i reforçada per
l’absència de núvols. Ni un
trist núvol fugisser aparegué
en la immensitat del cel per
ofuscar la seva brillantor,

així que sense cap obstacle
al davant els seus raigs de
llum pogueren escampar-se
lliurement per tota la contrada provocant que la terra
es marcís lentament amb la
seva escalfor. Malauradament per a tots ells l’escalf
que irradiava el sol era tan
intens que també traspassà
el llindar de casa seva i els
va atrapar a tots dins. De seguida se’ls va enganxar ben
fort al cos que no van poder
desempallegar-se’n i des
d’aquell precís instant van
veure com els seus cossos
s’afeblien irremeiablement
per la deshidratació que els
ocasionava tal efecte. No
obstant, a pesar de les adversitats han fet tot el possible
per mantenir-se ferms, però
ara ja estan cansats d’estar
tancats. Volen sortir de la reclusió.
El pare ha sortit a fora. Camina amb tant d’esforç que
sols pot fer unes poques passes, el cansament l’obliga a
deixar-se caure allà mateix i
a continuació es posa a observar els camps que l’envolten que es troben rostits pel
sol. Al cap de poc es fixa en
unes fesomies que treuen el
cap en la llunyania i les va
seguint. Quan les distingeix
bé s’adona que duen a les
mans unes llargues canyes
que el fan estremir. Llavors
en veure que s’atansen en
la seva direcció no dubta en
fer mitja volta i apressar-se a
entrar a la casa. Sense encantar-se fa pujar tothom a
la golfa i els fa amagar en un

racó sense fer soroll. No tarden en sentir davant de casa
les passes dels desconeguts.
El pare confia que passaran
de llarg, però s’equivoca. Entren dins la casa i comencen
a andarejar per les habitacions. Mentrestant ells segueixen ocults en silenci. El soroll de les seves passes van
ressonant per tota la casa i al
final s’aturen davant la seva
porta. Durant uns instants
la casa resta en un profund
silenci. Però tot d’una, una
forta patacada esbotza la
porta i un dels desconeguts
entra a la golfa i la comença
a regirar. Transcorreguts uns
minuts els troba tots arraulits en un racó i llavors sense
vacil·lar els comença a fer
sortir a cops de canya.
Tan bon punt surten de la
casa són agafats per un altre còmplice que els va engarjolant. Un cop veuen que
els tenen tots dins, tanquen
la porta i se’ls emporten. El
recinte és tan petit que han
de romandre amuntegats.
Transcorreguda una eternitat la porta s’obre de nou. La
claror que els il·lumina els fa
creure en la prompta llibertat. Però aleshores una mà
desconeguda els treu d’allà
dins i els comença a colpejar amb força despullant-los
de les seves vestidures, i no
en té prou amb humiliar-los
així, que tot seguit els esmicola a pols i sense deixar-los
descansar en pau els posa
en un mateix recipient per
començar a amassar-los amb
les seves pròpies mans. ■
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www.cfagramunt.cat

Classificacions, torneig i presentació

R. Mendoza

Segona Catalana

Juvenil

Pla d’Urgell

6

Aleví-A

Classificació

Les victòries amb el
Bellpuig i el Tàrrega ens
col·loquen a la zona mitjana de la classificació.

Hem començat amb
bones sensacions.

Bellpuig

5

Linyola

10

Linyola

4

Aquest equip apunta
alt.

Tremp

4

Classificació

Punts

Classificació

Punts

Artesa

9

Tàrrega

Agramunt G. Gatell

7

Classificació

Punts

Ivars d’Urgell

10

Punts

Tremp

9
9

3

FIF Lleida

13

Cervera

Agramunt G. Gatell

3

At. Segre

12

Nollerussa

7

AEM

3

Bordeta

12

Bellpuig

7

12

Tàrrega

6

Almacelles

22

Mollerussa

6

Alpicat

22

Tremp

6

Cervera

1

Borges Blanques

20

Pla d’Urgell

6

Urgell

1

Agramunt G. Gatell

11

Baix Segrià

6

Mollerussa

19

Tàrrega

6

0

Balàfia “B”

10

Ponts

5

16

Mig Segrià

4

8

Balaguer

4

Guissona

3

Infantil

Bellpuig

7

Fondarella

4

Bellpuig

3

7

Guissona

3

3

Aquest mes només
una victòria.

Artesa

Linyola

Tàrrega

6

FIF Lleida

3

Cervera

3

Classificació

Pla d’Urgell

6

Agramunt G. Gatell

0

Oliana

0

Oliana

9

Orgel·lia

3

Segre

0

Bellpuig

9

Pinyana

0

Fondarella

6

Urgell

0

Benjamí

Tàrrega

6

Mig Segrià

0

Agramunt G. Gatell

3

Punts

Alcoletge

0

Seguim el ritme del
primer.

AEM

3

Classificació
Tàrrega

12

Balaguer

9

L’Albi
Solsona

15

Balàfia

13

Organyà

11

Bellpuig

11

Agramunt G. Gatell
Cervera

10
9

Cadet

Artesa

Punts

7

Alcoletge

6

Tàrrega

5

Classificació

Artesa de Segre

4

Rialp

12

Tremp

3

Guissona

4

At. Segre

10

Cervera

3

Torrefarrera

3

Mollerussa

9

Urgell

0

Mangraners

2

Guissona

9

Artesa

0

R. MENDOZA

Estem abonats a l’empat.
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AEM

Lleida Esportiu

Linyola

Tots els integrants del club el dia de la presentació.

60

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

Aleví-B
A pesar de les dificultats, confiem que aquest
equip anirà millorant.

Punts

Agramunt G. Gatell

9

At. Segre

7

Mig Segrià

7

Pardinyes

3

Bordeta

2

Lleida Esportiu

6

0

6

Orgel·lia

4

Balàfia

4

3
3
0
0

Bellpuig

Baix Segrià

Agramunt G. Gatell
Mig Segrià
Almacelles
Bordeta

Cervera

3

Alcoletge

0

AEM

0

Prebenjamí B
Primera victòria dels
més petits.
Classificació

Prebenjamí A

Punts

Linyola

12

Alcoletge

12

Punts

Artesa

9

Alpicat

12

Tàrrega

9

Balàfia

12

Miralcamp

6

Cervera

6

At. Segre

4

Mollerussa

6

La Noguera

4

AEM

6

Agramunt G. Gatell

3

Baix Segrià

6

Cervera

3

Tàrrega

6

At. Segre

3

FIF Lleida

4

Pla d’Urgell

3

Tres punts importants.
Classificació

Torneig Jaume Brils
(Anyego)
El 12 d’octubre es va
disputar la quarta edició
del torneig Jaume Brils.
Un torneig que any rere
any va guanyant participació i sobretot qualitat.
Hi participa un total de
16 equips de la categoria benjamí. Els equips
juguen una lligueta al
matí i eliminatòries a la
tarda, jugant cinc partits
cada equip. L’Agramunt
G. Gatell va acabar en
una discreta dotzena posició.
Pel que fa a la final, la
van disputar el Manresa

i el Lleida en un emocionant partit que va guanyar el Manresa per 2-0.
Cal destacar l’organització del torneig, per
l’àmplia resposta dels
equips convidats i per
l’atenció que van tenir
amb els jugadors i acompanyants.
Classificació final: 1)
Manresa. 2) Lleida. 3)
Balaguer. 4) Reus. 5)
Tàrrega. 6) At. Segre.
7) AEM. 8) Bordeta.
9) Solsona. 10) Cervera. 11) Mollerussa. 12)
Agramunt G. Gatell. 13)
FIF Lleida. 14) Guissona. 15) Baix Segrià. 16)
Urgell.

Presentació 2015
El dia 18 d’octubre

es van presentar als familiars i aficionats els
equips que jugaran la
temporada 2015-2016
i que ho faran en les
següents categories i
grups:
Amateur: Segona catalana - Grup 5
Juvenil: Segona divisió - Grup 8
Cadet: Segona divisió
- Grup 7
Infantil: Segona divisió - Grup 3
Aleví-A: Primera divisió - Grup 8
Aleví-B: Segona divisió - Grup 23
Benjamí: Primera divisió - Grup 9
Prebenjamí-A: Grup 2
Prebenjamí-B: Grup 5
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PINTORS GERMANS CAPITAN
Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo
SERVEI I LLOGUER DE PLATAFORMES

Els desitgen unes bones Festes
de Nadal i pròsper Any Nou!
C/. Fontanilles, 17 - 25310 AGRAMUNT (Lleida)
Tel.: 973 390 403 - Fax: 973 391 124
Tels. Mòbils: 667 639 258 - Antoni
605 851 798 - Josep Mª.
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E S PO RTS C LUB H A N D B OL AGRAMUNT

Tot en marxa

Jaume Espinal

H

em passat la Fira del Torró, i això marca
el punt de partida per a les competicions
que encara no s’havien iniciat. Torna la normalitat al pavelló i, de retruc, tots els equips
estan ja a ple rendiment.

No acaben de rutllar les coses al Sènior
Masculí. Els bons entrenaments de moment
no estan donant els resultats esperats. Contra
el líder de la competició es va donar la cara,
en els dos següents hi va haver una davallada de joc, però sembla que s’ha recuperat en
els dos últims malgrat les derrotes per petits
detalls, cosa que fa preveure que els resultats
aviat arribaran.

JAUME ESPINAL

Sènior Masculí 3ª
Catalana preferent - Grup A

10/10/2015 CH MARTORELL 33 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 25
18/10/2015 SANT ESTEVE PALUTORDERA, CLUB D’HANDBOL 37
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
22
24/10/2015 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
23 CH EL PAPIOL
30
31/10/2015 MOLINS DE REI, CLUB ESPORTIU 32 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 28
07/11/2015 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
22 HANDBOL CLARET
25

Sènior Femení 1ª Catalana
Bon inici per al Sènior Femení. Victòria a Guissona, derrota per la mínima en el clàssic de cada temporada contra
Santpedor, valuós empat en la visita a Tarragona, i tot i perdre contra el líder de la categoria es donà bona imatge, cosa
que fa esperar millors coses encara d’aquest equip.
11/10/2015
17/10/2015
25/10/2015
07/11/2015

CH GUISSONA
20 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 21 SANPEDOR, CLUB D’HANDBOL
TARRAGONA HANDBOL CLUB 26 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 23 HANDBOL CLUB PERELLÓ

29
22
26
27

Juvenil Femení 1ª Catalana
Es preveia un any complicat per a l’equip Juvenil. Primer
any de la majoria de noies a la categoria i un equip curt
d’efectius, que les lesions han acabat de complicar. Tot i
això, només contra el líder de la categoria no hi ha hagut
opcions; en els dos altres partits es va demostrar que malgrat
les circumstàncies hi ha nivell, i algun punt s’aconseguirà.

10/10/2015
17/10/2015
24/10/2015
31/10/2015
07/11/2015

TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
11 HANDBOL SANT JOAN DESPÍ B
ASC. LLEIDATANA D’HANDBOL 18 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
9 H.C. VILANOVA DEL CAMÍ
CEACA TÀRREGA
34 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 13 HANDBOL COOOPERATIVA SANT BOI

22
11
31
7
43

Alevins/nes
Ja està a punt el debut per als equips alevins del club.
Serà a Guissona el 15 de novembre en la trobada que s’hi
organitza. Per altra part, la lliga escolar també té data ja pel
seu inici, per tant comença l’aventura de l’handbol per als
menuts del club.

Nit tràgica
I per acabar, no podíem tancar la crònica sense esmentar
els fets tràgics del passat dia 3. Volem donar el nostre més
sentit condol a tots els familiars i amics que han perdut
algun ésser estimat, i també donar tot el nostre suport a les
famílies que han patit destrosses i pèrdues de béns materials a causa de la rubinada.

Cadet Femení 1ª Catalana

Fins aquí la crònica d’aquest mes. Si tens ganes de provar
què és això de l’handbol, no ho dubtis, passa’t pel pavelló
qualsevol dia que segur que ens trobaràs, o si no envia’ns
un email a cha@handbolagramunt.org i t’informarem. Segur
que trobem el teu lloc en algun dels equips del club.

Continua la temporada d’aprenentatge per a les Cadets del
club. El handicap de ser de primer any s’està notant; tot i
que en defensa s’està treballant bé, falta que en atac posin
en pràctica el que aprenen als entrenaments i segur que els
resultats arribaran.

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

10/10/2015 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
18/10/2015 HANDBOL RIBES B
07/11/2015 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

21 CARDEDEU, HANDBOL
22
24 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
20
15 HANDBOL SANT JOAN DESPÍ A 47
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E S P O RTS BÀ SQ U ET A G R AMUNT CL UB

Competint amb ànim de millora
No hem de
caure en el
relaxament
ni pensar
que tot el
treball ja
està fet,
ans al contrari hem
de seguir
i hem de
perseverar.

A

mb la incorporació a
la competició dels dos
equips pre-minis (masculí
i femení) el BAC ja té el complet
d’equips participant en les respectives lligues en un tram de
temporada que s’està caracteritzant per la progressió agegantada
dels equips de base així com la
consolidació del Sènior Masculí,
que es manté líder de la lliga territorial B amb un bagatge de vuit
victòries sobre partits disputats.
Ara bé, no hem de caure en el
relaxament ni pensar que tot el
treball ja està fet, ans al contrari
només estem al mes de novembre i per tant no hem arribat ni

tan sols a l’equador de la temporada. Hem de seguir, hem de
perseverar i sobretot fer palès el
treball diari en els entrenaments
i el progrés en els fonaments del
basquetbol: bot-passada i tir.
I de ben segur que quan no poguem arribar amb el joc en algun
moment, tant la grada d’animació jove, els Hooligans Agramunt
així com la resta de públic que ja
venia a veure’ls darrerament ens
brindaran l’oportunitat d’arribar a
fites altes... per nosaltres no quedarà amb esforç, lluita i sacrifici.
Anem a repassar l’evolució dels
equips en els darrer mes de competició:

Rubén Añé

Sènior Masculí
Quatre victòries en els quatre
partits disputats i sobretot una
sensació de solvència en atac i en
defensa, essent els millors en els
dos vessants. L’equip continua
amb una gran tensió competitiva dins la pista i el gran moment
pel que passa tant el joc interior
com els jugadors exteriors que
desencallen defenses molt poblades, són una de les claus de
l’èxit. Lideratge en la competició
i gran cop d’efecte en la victòria aclaparadora davant el segon
classificat, CB Cappont (85-53).
Destacar també els triomfs davant el CB Almacelles (79-54) i

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

FONT: BAC

Mini Femení

Les infantils femenines han recuperat
el somriure i el bon
joc col·lectiu.

Arran dels
fets tràgics
ocorreguts
a conseqüència de
la riuada i
de quatre
defuncions
de vilatans
d’Agramunt
transcrivim
una nota de
condol, que
també està
penjada
al blog del
Club.

el CB Torrefarrera (60-84). Vinga
nois a seguir així, enguany volem
la final a quatre a Agramunt!
Cadet Femení
Partit a partit van experimentant el seu assentament en la categoria així com una millora en la
recerca de les línies de passada
i moviment dins la pista sense
pilota. Això es va poder apreciar
en partits davant el CB Torà (3252) o la Penya Fragatina (54-21)
en què tot i perdre, la imatge del
joc col·lectiu va ser notable. Llàstima de l’ensopegada a la pista
del CB Seròs (60-10) en què un
mal inici va condemnar l’equip al
tancament del tempteig. Equip
que millora i molt les seves prestacions en un mes amb força bon
joc. Endavant noies, no defalliu!
Infantil Femení
S’han refet en el darrer mes
d’un inici un xic irregular i amb la
victòria contra el CB Cervera (4633) es va demostrar que quan
s’hi posen no tenen aturador. Davant el CE Vedruna, millor equip
de la categoria amb diferència,
tot i caure per 63-13 no es va
perdre la cara al partit en cap moment... demostrant molt orgull i
amor propi. Equip que ha superat
el handicap de les lesions i s’ha
rescabalat anímicament de la
situació. Ara només poden anar
amunt, aspecte que de ben segur
corroboraran en la pista de joc.
Vinga noies, a seguir amb esforç i
il·lusió com sempre heu fet!

Equip en constant progressió
en conceptes com la solidaritat
en el joc col·lectiu, la pressió a la
pilota en defensa, així com la paciència per buscar la companya
en millor posició i en disposició
de jugar la pilota. Derrotes davant
el CB Bellpuig (51-31), el CN
Tàrrega (45-55) o el CB Cervera
(31-37), davant les quals varen
estar a punt d’assolir la proesa
del triomf, han ajudat a enfortir
l’equip i a prendre consciència
de la importància d’endurir la
defensa i aplicar un joc col·lectiu
en equip. Som-hi noies la victòria
està a tocar dels dits!
Mini Masculí
Han competit tots i cadascun
dels partits amb sort diversa. Exhibició de joc, tècnica i tàctica en
el triomf a la pista del CB Balaguer (11-61) i derrotes per petits
detalls davant el CN Tàrrega (3464), CB Serós (75-43) en què el
potent joc interior serosenc ens
va fer molt mal concedint nombroses segones opcions i davant
el CB Sedis (28-51). L’Equip ha
recuperat l’alegria en el joc i ha
millorat de manera ostensible en
la conducció de pilota i en l’assumpció del passar i tallar cap a
cistella i defensar de manera més
pressionant als jugadors contraris. Ànims nois, a seguir que
aneu en la bona direcció.
Pre-Mini Masculí
Pre-Mini Femení
Han estat els darrers equips a
incorporar-se en la competició i
de moment no estan desentonant
gens. Les noies han perdut els
seus dos compromisos davant el
CB Lleida (36-58) i el CN Tàrrega
(37-26) en què només un període dolent va castigar en excés les
aspiracions dins del partit. Contra les lleidatanes 14-1 i contra

les targarines 12-0, els parcials
van fer impossible la victòria.
I els nois van debutar amb mal
peu a la pista del CB Cervera (5819) però ja se sap que tots els inicis són complicats i més quan per
un gran nombre de jugadors és el
seu primer partit federat. No passa res, caldrà anar polint detalls
tècnics i de grup... a poc a poc
aniran millorant els més petits!
***
Per acabar, arran dels fets tràgics ocorreguts a conseqüència
de la riuada i de quatre defuncions de vilatans d’Agramunt volem transcriure la següent nota
de condol, que està penjada al
blog del Club:
“Des del Bàsquet Agramunt
Club, entitat local sempre compromesa amb el dia a dia de la
nostra vila, volem transmetre el
nostre sincer condol i afecte a
les famílies dels avis traspassats
en motiu de la riuada que ha
afectat a la residencia geriàtrica
de la vila així com lamentar els
desperfectes humans i materials
que s’hagin pogut produir a conseqüència d’aquest fet, que ja es
pot considerar com una gran desgràcia per la història d’Agramunt.
En motiu d’això i com a solidarització amb tot aquella gent que
ha patit durant el dia d’avui hem
decidit suspendre tots els entrenaments previstos pel dimarts,
3/11/15. És un d’aquells dies
en què no et vénen ganes de fer
res, només posar-te a disposició
de la gent de la Vila per tot allò
que s’hagi de menester. Tots som
Agramunt, tots som poble, tots
som BAC.
Ànims a tothom, ens hem
d’aixecar d’aquest cop dur com
puguem i tenir ben present i
honrar amb la màxima dignitat
els que malauradament ens han
deixat”. ■
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E S P O RTS ESCATXIC S

FONT: ESCATXICS

Bon inici de temporada

Marta Canes, al podi de la milla de Barbens.
A la dreta, gran part dels Escatxics en l’escalfament previ de la Cursa del Torró.
FONT: ESCATXICS

E

l mes d’octubre els Escatxics
hem continuat fidels a les cites
del nostre calendari, amb competició gairebé cada cap de setmana i
en diferents modalitats de cursa. Satisfets amb els resultats obtinguts fins
al moment i amb la bona resposta de
diferents atletes, que s’han sumat a la
nostra proposta, engrandint cada dia
més el club.
A continuació, exposem la nostra
participació i les classificacions obtinguts durant l’octubre:

Milla de Barbens - VIII Correpoma
El 3 d’octubre, els Escatxics ens
desplaçàrem a la veïna població de
Barbens per disputar les curses de la
Milla de Barbens inclosa en la Fira de
la Poma. Una altra milla a sumar al
nostre calendari. El circuit és urbà amb
un recorregut de 400 metres. Totes les
categories, excepte les més petites,
disputen la distància d’una milla que,
recordem, és de 1.609 metres.

66

Veterà masculí

Miquel Argelich

11è

Sènior femení

Marta Canes

3a

Juvenil masculí

Oriol Valls

3r

Cadet femení

Marina Súria

1a
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que foren prou satisfactoris.

Infantil masculí

Roger Súria

6è

Aleví masculí

Cesc Boix
Arnau Areny
Arnau Jou

1r
2n
8è

Aleví femení

Maria Vilanova
Laia Argelich

5a
16a

Benjamí masculí

Pau Vilanova
Pol Carrera
Marc Fortuny

1r
3r
10è

Benjamí femení

Núria Argelich

5a

Pre-benjamí masculí

Martí Lluch
Oriol Areny
Martí Romeu

4t
7è
8è

Adult masculí

Carles Areny
Pau Fortuny
Joan Carrera

3r
4t
10è

Pre-benjamí femení

Laia Boix

6a

Adult femení

Parvulari P4 masculí

Pep Vilanova

1r

Tere Adrià
Cristina López
Laia Torres

4a
15a
21a

Parvulari P4 femení

Ona Carrera

1a

Parvulari P3 masculí

Gerard Lluch

1r

Infantil femení

Andrea Díaz

1a

Aleví masculí

Cesc Boix
Arnau Areny
Pau Vilanova
Arnau Jou
Gerard Fitó
Yago Cabrera
Genís Gimbert

1r
2n
4t
7è
10è
11è
13è

Aleví femení

Maria Vilanova
Laia Argelich
Judit Esteve

1a
4a
6a

Benjamí masculí

Pol Carrera
Ian Torres
Martí Lluch
Martí Romeu
Quim Pellicer
Lluch Magrinyà
Marc Fortuny
Josep Fitó
Gerard Lluch
Sergi Fitó
Aniol Solé

1r
2n
3r
4t
5è
7è
9è
10è
14è
15è
16è

Cursa atlètica 10.300 m
Veterà masculí

Miquel Argelich

9è

Màster masculí

Francesc Boix

10è

Sènior masculí

Jaume Fernández

13è

Promesa masculí

Xavier Fitó

2n

Juvenil masculí

Oriol Valls

1r

Cursa popular 3.000 m

26a Cursa del Torró. Agramunt
La Cursa del Torró s’ha consolidat
com una de les deganes en les curses atlètiques de les Terres de Ponent.
Aquest any se celebrà el diumenge 11
i es va repetir el circuit de l’any anterior amb sortida i arribada al Passeig.
Al mateix temps, transcorria la cursa
popular de 3.000 m per als més petits
i els no tan agosarats, en un circuit
urbà pels carrers de la vila. Un altre
cop corríem a casa i, per part, dels
Escatxics vam tenir representació en
ambdues modalitats amb uns resultats

Benjamí femení

Queralt Solé
Núria Argelich
Anna Cases
Laia Boix

1a
2a
6a
8a

18è Cros Esbufecs. Mollerussa

Oberta masculí

Miquel Argelich

Juvenil masculí

Oriol Valls

6è
1r

Cadet femení

Marina Súria
Mireia Lorente

1a
2a

Infantil femení

Andrea Díaz

6a

FONT: ESCATXICS

I en dues setmanes de marge i recuperació, però treballant en els entrenaments, el diumenge 25 d’octubre, ens
vam desplaçar a Mollerussa per participar al Cros dels Esbufecs. Un cros
també ja molt consolidat i amb força
participació, inclòs aquest any en el
circuit lleidatà de cros. Vam poder gaudir d’una bona matinal esportiva amb
la següent classificació pels nostres
atletes:

Els benjamins repassant el circuit al Cros dels Esbufecs.

Aleví femení

Laia Argelich

20a

Aleví masculí

Arnau Jou
Yago Cabrera
Denis Grosu

9è
13è
17è

Benjamí femení

Núria Argelich
Anna Cases

11a
21a

Benjamí masculí

Pol Carrera
Gerard Fitó
Ian Torres
Genís Gimbert
Marc Andreo

8è
9è
10è
12è
13è

Pre-benjamí masculí

Martí Lluch
Oriol Areny
Martí Romeu
Quim Pellicer
Lluch Magrinyà
Josep Fitó

7è
18è
21è
22è
36è
43è

I ens espera un novembre amb competició cada cap de setmana. La següent cita a Vila-sana en el 2n Cros
El Plataner el diumenge 8 de novembre.
Fins aleshores, continuarem entrenant i treballant. ■

La teva Botiga a Agramunt
Ctra. Cervera km. 19 · T. 973 390 801
Centres Producció / Distribució
AGRAMUNT (Lleida) 25310 · Ctra. de Cervera, km. 19 · T. 973 391016
EL BARCO DE ÁVILA (Ávila) 05600 · Ctra. N-110, km. 334 · T. 920 341 065
JABUGO (Huelva) 21290 · C. Empalme, 6 · T. 920 341065
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www.elporquero.com
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CORTINATGES - JOGUINES - OBJECTES PER INFANTS
LLISTES DE NAIXEMENT - LLISTES DE COMUNIÓ
BOSSES - ARTICLES D’ESPORT i de CARNAVAL

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

FISCAL
LABORAL
COMPTABLE
JURÍDIC
GESTORIA

CELLER GUANYADOR DEL PREMI
ENOTURISME EN LA CATEGORIA ART
I CULTURA 2015
Informació i reserves: 973050018 – info@masblanchijove.com

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

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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E S P O RTS CLUB FU TB O L SAL A AGRAMUNT

RICARD BERTRAN

Presentació de tots els equips

Components dels equips el dia de la presentació.

D

es del Club Futbol Sala Agramunt, entitat sempre
compromesa amb el dia a dia de la nostra vila, volem transmetre el nostre sincer condol i afecte a les
famílies de les àvies traspassades en motiu de la inundació
que va patir la residència geriàtrica Ribera del Sió el passat
3 de novembre. Lamentem també els desperfectes humans
i materials que varen sofrir molts veïns de la zona com a
conseqüència d’aquest fet.
Amb les competicions ja en marxa, el dissabte 24 d’octubre vàrem celebrar la presentació de tots els equips del club.
Un total de 125 persones són les que el formem. Des de la
junta directiva som conscients de la responsabilitat que això
ens comporta i treballem de valent per poder aportar tot el
que ens exigim.

MARISTES LLEIDA “B” 14 - 0 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “B”
CADET
FS TÀRREGA “A” 4 - 4 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS 3 - 5 VEDRUNA BALAGUER CE
CFS BALAGUER 2 - 3 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS
JUVENIL
CFS LA GARRIGA 4 - 3 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS 3 - 6 CFS CUBELLES
ALELLA FS “A” 3 - 2 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS
SÈNIOR “B”

Els resultats dels primers partits de lliga dels diferents
equips en competició són:

CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “B” 1 - 4 CONSTRUCCIONS CODINA-VALL CERVERA
CFS BELLPUIG 9 - 2 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “B”
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “B” 2 - 3 BORGES FS
LA RÀPITA CFS 8 - 3 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “B”

PRE-BENJAMÍ

SÈNIOR “A”

CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS 7 - 2 CF ALCARRÀS
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS 0 - 8 EFSA ALMACELLES
BENJAMÍ
FS TÀRREGA “B” 2 - 10 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS 2 - 6 CFS BALAGUER
FS TÀRREGA “A” 9 - 4 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS
INFANTIL
FS TÀRREGA “A” 4 - 0 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “A”
CFS BALAGUER “B” 6 - 1 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “A”
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “B” 0 - 18 MARISTES LLEIDA “A”

TECNOVIT ALFORJA CFS 11 - 3 FLOWER FS AGRAMUNT
PLATENSE SEGUR DE CALAFELL CE 5 - 0 FLOWER FS AGRAMUNT
FLOWER FS AGRAMUNT 5 - 8 SALOU FS “B”
FLOWER FS AGRAMUNT 3 - 1 FS TÀRREGA
FLOWER FS AGRAMUNT 4 - 5 CFS EL CATLLAR AT. “A”

Per a més informació sobre el club: cròniques dels partits,
totes les fotografies, vídeos, etc. poden consultar la nostra
pàgina web: www.cfsagramunt.cat, també ens trobaran al
Facebook: Club Futbol Sala Agramunt. ■
[NOVEMBRE 2015]
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Gimnàstica i Salut

Gimnàstica terapèutica
Nou: “Ioga”
Serveis dirigits per a tu!
medic
Medicina al teu servei agramunt
70
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Tel. 973 39 21 03

E S P O RTS CLUB D E B ITLLES SIÓ D’AGRAMUNT

Nova temporada, noves ambicions

E

FONT: CLUB BITLLES

l joc de bitlles, profundament arrelat a tot Catalunya
en el passat i avui en fase de recuperació, té els seus
orígens en els més allunyats temps i en les civilitzacions més diverses.
L’any 2003 es va fundar el C.B. Sió d’Agramunt afiliant-nos a la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, competint durant anys amb equips dels pobles veïns, assaborint
els bons moments de les victòries i els no tan bons de les
derrotes, però en general l’equip ha gaudit fent nous amics i
coneixent bons tiradors.
Al 2011 a Lleida es va crear l’Associació de Bitlles de
Lleida, formant la seva pròpia lliga provincial i deslligant-se
de la Federació Catalana.

Components del Club de Bitlles per a aquesta temporada.

Ramon Joval

El C.B. Sió d’Agramunt va seguir a la lliga nacional catalana fins l’actual temporada que ens hem adherit a l’Associació de Bitlles de Lleida, on esperem trobar-nos amb antics
equips i vells companys de bitlles, estant il·lusionats i esperançats per poder realitzar una bona temporada.
Des d’aquestes línies animem a participar als qui els agradi aquest tranquil joc, ja que les portes del C.B. Sió d’Agramunt estan obertes a tothom.
RESULTATS:
Sió d’Agramunt
“Ceps” Plans de Sió

550 punts i 40 bitlles
542 punts i 39 bitlles

Ponts
Sió d’Agramunt

559 punts i 41 bitlles
540 punts i 40 bitlles

Sió d’Agramunt
Cabanabona

510 punts i 36 bitlles
521 punts i 36 bitlles

Cervera
Sió d’Agramunt

564 punts i 43 bitlles
534 punts i 39 bitlles

CLASSIFICACIÓ:

PJ

PG

PE

PP

Pts

Tàrrega
Malgrat de Segarra
Palou
Solsona
Ponts
Tordera
Ametllers
Vergós
Plans de Sió (CEPS)
Sió d’Agramunt
Cervera
Cabanabona
Castellnou
Gàrzola

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3

8
7
6
6
5
4
4
4
2
2
2
2
2
2
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Jové Balasch
40è aniversari 1975-2015
GRÀCIES A TOTS AQUELLS QUE HO HEU FET POSSIBLE
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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

Des de la tristesa i la reflexió,
ànims i endavant
Ara caldrà mirar endavant,
però per mirar
endavant
cal aprendre
del passat i,
sobretot, fer
l’autocrítica
necessària
perquè mai
més no torni a
passar un fet
com aquest.

P

robablement, el mes de
novembre de 2015 serà
recordat com un dels
pitjors moments viscuts pels
agramuntins, de la mateixa manera que recordem la rovinada
de Santa Tecla de l’any 1874.
Després de 141 anys, Agramunt
ha vist com el riu Sió tornava a
fer estralls i, en aquesta ocasió,
s’enduia la vida de quatre persones a més de produir grans desperfectes tant a habitatges com
a equipaments i espais municipals. Des d’Acord d’Esquerra
volem donar el nostre condol a
totes les famílies de les persones que van morir aquella nit i
transmetre el nostre suport tant
als veïns afectats com als familiars de les cinc persones que van
poder ser rescatades, gràcies al

cos de bombers, així com a tot
l’equip humà de la residència
geriàtrica Ribera del Sió.
Durant aquests dies han sorgit molts interrogants, atiats per
uns mitjans de comunicació
la major part dels quals s’han
afanyat a aprofitar l’ocasió per
omplir pàgines i pàgines de titulars. El que és cert és que si
s’hagués disposat de més informació, s’hauria pogut actuar
amb més previsió i probablement avui no estaríem escrivint
aquestes línies. Ara caldrà mirar
endavant, però per mirar endavant cal aprendre del passat i,
sobretot, fer l’autocrítica necessària perquè mai més no torni a
passar un fet com aquest. Són
moltes les administracions que
tenen competència en aques-

tes situacions i amb els mitjans
humans, materials i tecnològics
que tenim avui al nostre abast
hauria de ser possible evitar-les.
Ara toca aixecar-nos i tirar
endavant. Agramunt ha quedat
consternada però la millor manera d’afrontar aquestes situacions tan difícils és fer pinya,
com sempre hem fet, i intentar
recuperar entre tots la il·lusió i
la força necessàries per superar
aquest temps que ens ha tocat
viure. I les mostres de suport,
de col·laboració i d’iniciatives
per ajudar els afectats ho han
demostrat clarament. Fa 141
anys, els nostres avantpassats
ho van fer. Per aquest motiu,
nosaltres també ho farem. Des
de la tristesa i des de la reflexió,
ànims i endavant! ■

Agramunt, reportatges de la història
de Josep Bertran
Un volum de 268 pàgines, amb 506 il·lustracions,
que aplega 23 reportatges que es van publicar
a SIÓ entre l’agost del 2011 i l’octubre del 2013.
Una bona part de la història agramuntina,
ara en un sol volum d’edició molt acurada.

egal
Un bon r es
fest
per a les es
u
nadalenq

20€

“El llibre que no hauria de faltar a la biblioteca
dels agramuntins que estimen el seu poble...”
[NOVEMBRE 2015]
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G R U P S P O LÍTIC S
M U N I CIPALS C O N V ER G ÈN C IA

Perplexos i tristos
Sempre s’ha dit
que la solidaritat
d’un poble es
demostra en els
moments difícils.
Agramunt ha
aprovat amb nota
aquesta assignatura, és solidari
quan cal.

E

ls esdeveniments derivats de les inundacions del passat 3 de novembre ens
van deixar perplexos i la tristor va omplir moltes llars del nostre poble. Sense saber
ben bé com va passar i com va ser que tal
desgràcia caigués damunt nostre, només ens
queda cercar al diccionari la paraula accident.
Un accident pot venir donat per una distracció, un mal moment, una falta d’entesa, poca
comunicació, per deixadesa o per una suma
de circumstàncies que fan que les fitxes de
dòmino es moguin imparablement una darrere
l’altra.
Nosaltres com a entitat agramuntina volem
expressar el nostre condol als familiars de les
víctimes. També volem manifestar el nostre
sentiment de solidaritat vers els damnificats

amb danys materials i encoratjar-los a tirar endavant.
Sempre s’ha dit que la solidaritat d’un poble
es demostra en els moments difícils. Agramunt
ha aprovat amb nota aquesta assignatura, és
solidari quan cal. Hem vist persones ajudant
a netejar espais enfangats, gent donant suport
moral als damnificats, ciutadans disposats a
cedir part del seu temps per ajudar els necessitats. Som un poble que ajuda i aquesta singularitat, segurament ens ve del nostra tarannà
associatiu.
Ara ens cal mirar endavant, necessitem l’esperança d’un futur millor.

Assessorament

Secció Local de Convergència
Democràtica de Catalunya

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)

Mòbil 616 03 42 91
jardinsroig@gmail.com

[NOVEMBRE 2015]

sió 621

75

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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AGRAMUNT RECUPERA LES 24H D’AMBULÀNCIA

FESTA JOVE DE L’URGELL

El dissabte 17 d’octubre, es va celebrar a Castellserà la
primera edició de la Festa Jove de l’Urgell; un acte que pretén ser anual i rotatiu pels diferents municipis de la comarca
per tal d’afavorir la interrelació entre el jovent de les dife-

El dia 5 de novembre de 2015 es va incorporar la Sra.
Marta Pérez Rovira per realitzar el servei de direcció de la
residència geriàtrica Mas Vell després del procés de selecció
que es va realitzar durant el mes d’octubre, tenint en compte
que havia finalitzat el temps màxim del contracte anterior,
de conformitat amb el text refós de la llei de contractes.
NOVA JUNTA ADMINISTRATIVA A MAFET

FONT: AJUNTAMENT

Seguint el sistema d’elecció dels representants als diferents pobles del municipi que des de fa anys s’estableix
des de l’Ajuntament d’Agramunt, el divendres 2 d’octubre
els veïns i veïnes
de Mafet van poder
escollir-ne els seus
mitjançant
unes
votacions obertes a
tots els veïns empadronats. Després
d’un empat entre
la Montse Serra i el
Francesc Bullich,
els membres de la
nova junta van escollir la Montse Serra
com a presidenta,

rents localitats, i que sovint se senten molt distanciats els
uns amb els altres. A primera hora del matí es va celebrar
una fira d’emprenedors, amb la presència d’un estand sobre el Carnaval d’Agramunt, que properament celebrarà el
30è aniversari. A la tarda, es va fer una gimcana en la qual
l’equip vencedor tenia l’honor d’endur-se al seu poble la propera edició de la Festa Jove de l’Urgell, que en la segona
edició serà Bellpuig. Ja a la nit, hi va haver un sopar popular
amb un centenar d’inscrits i el concert, plat fort de la festa,
que va comptar amb un miler d’assistents. Els grups que van
actuar van ser La Terrasseta de Preixens, Betagarri, Séptimo
A i Dj Bacardit, guanyador del concurs de dj’s de la Festa
Major d’Agramunt.
CURSOS DE CATALÀ I D’ALFABETITZACIÓ

Aquest mes de novembre s’estan duent a terme cursos per
aprendre i millorar el català a través d’iniciatives organitzades per l’Ajuntament Agramunt, el Consell Comarcal i la
Direcció General d’Immigració. Els cursos tenen una durada
de 45 hores, es fan entre setmana a la sala de conferències
del Casal i les sessions s’impartiran fins al proper mes de
febrer. Concretament, són tres grups de treball formats per
una cinquantena de dones i homes de diferents nacionalitats
i agrupats segons el nivell de català. Per una banda, es realitza un curs d’alfabetització, i dos cursos de català inicial
per l’altra.
[NOVEMBRE 2015]
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NOVA DIRECCIÓ A LA RESIDÈNCIA MAS VELL
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L’empresa d’Ambulàncies Egara ha estat l’adjudicatària per cobrir el servei a les Terres de Lleida. Després de
diverses reunions
entre l’Ajuntament
d’Agramunt, el SEM
i el Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya,
finalment el nou
desplegament per
Agramunt
preveu
un nou vehicle que
juntament a l’actual de 20h permetrà
cobrir les 24h de
servei de dilluns a
divendres. Des de l’Ajuntament d’Agramunt s’ha valorat molt
positivament la notícia ja que s’ha pogut recuperar gairebé
la totalitat del servei de 24h que Agramunt i la seva àrea
d’influència havia perdut fa dos anys. De totes maneres es
continuaran fent gestions per aconseguir també aquesta cobertura de 24h els caps de setmana i durant un mes de l’any
que de moment continua retallada. El servei està actiu des
del passat dia 3.

que estarà acompanyada del Francesc
Bullich, de la Maria Torres, de l’Àngel
Mateu i de la Maria Àngels Domènech
Torres.
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Es concedí un ajut econòmic per un import de 320€ a l’Associació Tradi-Sió per fer front a les despeses de la confecció de la
nova vestimenta als portadors de l’Àliga d’Agramunt.
MACIÀ COMPANYS

FONT: AJUNTAMENT

S’aprovà els treballs de pintura de l’Escola Macià Companys
que s’esmenten en els antecedents i s’adjudicà a l’empresa
del Sr. Roman Serra Llanes, per la quantitat de 4.374,15€,
inclòs IVA.
PORTALADA SANTA MARIA

INICI DE LES TASQUES DE PODA

L’equip de serveis municipals ha iniciat la campanya de
poda de tot l’arbrat del poble. Amb el sistema emprat es millora el creixement de les espècies vegetals, i s’avalua l’estat
dels arbres evitant possibles caigudes de branques.

S’adjudicà el contracte d’obres de l’actuació “Projecte per a
la intervenció de conservació-restauració de la portalada occidental de l’Església Santa Maria d’Agramunt” a l’empresa Arcovaleno Restauro SL pel preu de 87.436€ més 18.361,56€,
d’IVA amb un import total de 105.797,56€ IVA inclòs, motivat
per l’informe emès pel Departament de Cultura en data 22 de
setembre i considerar-la en conjunt com la més adequada per
fer la intervenció a la portalada d’Agramunt.
CARRER SANT JOAN

FONT: AJUNTAMENT

ARRANJAMENT DE LA PISTA DEL
PAVELLÓ FIRAL

Finalitzen les obres d’adequació de la pista de la pavelló firal.
Les accions que s’han dut a terme han consistit en una primera
fase de polit i neteja de la superfície de la pista i una segona
fase d’aplicació d’una pintura
antilliscant. Finalment, s’han
pintat les pistes de joc de forma
consensuada amb els clubs esportius. Amb aquestes mesures
es resoldran els problemes de
lliscament que tenia la pista.

ACTES:
BAIXES ESTABLIMENT

S’acordà donar de baixa del Registre d’Establiments els següents:
A nom de Sra. Maria Carme Serentill Sala, titular de la llicència municipal de casa de pagès (casa de poble compartida),
situada al C. Avall, núm. 15 de Mafet.
A nom de Sra. Sandra Navarro Diaz, titular de la llicència
municipal de l’activitat de l’establiment de productes de pastisseria creativa situat a l’Av. Jaume Mestres, núm. 7 baixos 2.
TRANSPORT ESCOLAR

S’acordà autoritzar a l’empresa Autocars Agramunt, S.L., el
servei de transport escolar pel curs escolar 2015-2016, amb
reiteració d’itinerari (Montclar-Donzell-Mafet a Agramunt).
SUBVENCIONS

Es concedí un ajut econòmic per un import de 300€ a la
Societat Ocellaire “L’Estesa d’Agramunt” per a les activitats
programades per l’any 2015.
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S’aprovà l’expedient de modificació del contracte Rehabilitació del tram central del carrer Sant Joan per un import de
5.137.50€, IVA inclòs, pels motius exposats pels serveis tècnics: Ampliació cruïlla travessera Sant Joan i obra civil per a la
instal·lació de les pilones retràctils i per a la instal·lació del gas.
IL·LUMINACIÓ ALMENARA ALTA

Atesa la necessitat d’execució del projecte “Ordenació ambiental de la il·luminació exterior a Almenara Alta” redactat per
l’arquitecta Sra. Sònia Pintó i Grau, per la lluita contra la contaminació lluminosa, i considerant que el nucli agregat l’Almenara Alta està situat, segons el mapa de la protecció envers de la
contaminació lluminosa, en una zona E1, de protecció màxima,
es van aprovar els següents acords:
L’adquisició del subministrament de 30 lluminàries model
Vuitcentista necessàries per a aquest projecte que s’adjudicà
a l’empresa C. M. SALVI, SL per la quantitat de 10.476,03€,
inclòs IVA.
- Els treballs de la realització del projecte elèctric de legalització que s’adjudicà a l’empresa TECNUR (Enginyeria-Installacions) per la quantitat de 1.300€, exclòs IVA.
I es van aprovar els següents treballs per les obres d’“Ordenació
ambiental de la il·luminació exterior a Almenara Alta” per la
lluita contra la contaminació lluminosa:
Els treballs de la instal·lació elèctrica (muntatge de lluminàries i cablejat i el subministrament i instal·lació del quadre
elèctric) i s’adjudicà a l’empresa Cedel Instal·lacions, SL per
la quantitat de 16.479,84€, inclòs IVA. I els treballs de l’obra
civil s’adjudicaren a l’empresa Joan Caralps Giménez per la
quantitat de 2.106€, exclòs IVA.
CESSIÓ D’UN EDIFICI

Atès que l’Ajuntament d’Agramunt necessita un espai per a
poder-lo utilitzar com a espai municipal per a diferents usos,
s’aprovà el contracte de cessió d’un edifici situat al C. Sindicat
Agrícola, núm. 5 d’Agramunt, propietat de la Sra. Carme Roca
Boncompte.

ADQUISICIONS PER A LA VIA PÚBLICA

Es van aprovar els següents acords:
1.- L’adquisició de 6 bancs i 10 papereres per a la via pública
de la zona del Casc Antic, i s’adjudicà a l’empresa Maprover,
SLU per la quantitat de 15.004,30€, inclòs IVA.
2.- L’adquisició i col·locació de corones de leds en el control
dels accessos en instal·lacions on hi ha pilones automàtiques
per diferents indrets de la via pública, i s’adjudicà a l’empresa
Pilostop, SL, per la quantitat de 990,99€ inclòs IVA.
3.- L’adquisició de 20 pilones (model Mutancode) per la senyalització de l’espai públic urbà del C. Sant Joan, i s’adjudicà
a l’empresa Pilostop, SL per la quantitat de 390€, exclòs IVA.
4.- L’adquisició de 2 semàfors pel control del trànsit de la via
pública pel dies de la celebració de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra i s’adjudicà a l’empresa Catalona Unic SL per la
quantitat de 3.563,45€, inclòs IVA.
ABASTAMENT D’AIGUA DEL CANAL

S’acordà aprovar el conveni interadministratiu entre l’Ajuntament d’Agramunt i el Sr. Fernando Trepat Felip per realitzar
el tràmit administratiu en petició de connectar el seu habitatge
situat al polígon 12, parcel·la 3, partida Trepat de baix, d’Agramunt, per la captació d’aigua existent del Canal d’Urgell.
CASERNA DE LA GUÀRDIA CIVIL

S’aprovà els treballs de serveis:
Projecte de climatització de la PB de l’edifici de l’antiga caserna de la Guardia Civil Direcció i legalització de la PB l’edifici
de l’antiga caserna de la Guardia Civil.
Projecte elèctric de l’edifici de l’antiga caserna de la Guardia
Civil.
Direcció i legalització de la instal·lació elèctrica de la PB de
l’edifici de l’antiga caserna de la Guardia Civil.
Aquest treballs s’adjudiquen a l’empresa TECNUR (Enginyeria-Instal·lacions), per la quantitat de 6.050€, exclòs IVA.
APORTACIÓ ECONÒMICA ALCALDES PEDANIS

Es pretén aportar una gratificació econòmica per les tasques
que desenvolupen els alcaldes pedanis dels nuclis agregats
d’Almenara Alta, Donzell d’Urgell, Mafet, Montclar i les Pue-

lles. Es van aprovar les gratificacions econòmiques de l’anualitat 2015 els següents imports per cada nucli agregat:
Almenara Alta ............................ 125,00€
Mafet ........................................ 300,00€
Montclar .................................... 350,00€
Les Puelles ................................ 125,00€
ADQUISICIÓ D’UN VEHICLE

S’acordà procedir a la compra d’un vehicle per a la policia
municipal com un contracte menor model HYNDAI IX B55
Matrícula 6187-GVJ amb data de matriculació 21/10/2010
a l’empresa COMERCIAL CITROEN SA, per un import de
13.000€.
ESTACIÓ DEPURADORA A LA DONZELL

L’oferta que ha obtingut la millor puntuació és la presentada
per l’empresa MACOTEC 905, SL pel preu de 52.357,41€ i
10.995,06€ d’IVA. Així mateix, es requerí a aquesta empresa que en el termini màxim de deu dies hàbils, comptats des
de la recepció d’aquesta notificació, acrediti que ha constituït
la garantia definitiva per un import de 2.617,87€. En cas de
presentar la documentació requerida s’entendrà adjudicat el
contracte a MACOTEC 905, SL, amb subjecció als plecs de
clàusules administratives i tècniques aprovats, exposant seguidament les característiques i avantatges de la proposició de
l’adjudicatari que n’han determinat la selecció:
MILLORES PER UN IMPORT DE 6.800€.
AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA: 24 MESOS
RECLAMACIÓ PER DESPERFECTES

S’acordà desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per la Sra. Teresa Llorens Carbonell, que
va presentar a l’Ajuntament una reclamació de responsabilitat
patrimonial per uns desperfectes ocasionats al seu vehicle pels
fets ocorreguts el dia 25 de juny, on reclama una indemnització
de 657,76€, per reparar-lo, en base a la manca de concurrència de l’element de funcionament del servei públic en els danys
pels quals es reclama, i per tant la impossibilitat d’apreciar una
relació de causalitat entre el funcionament del servei públic de
l’Ajuntament i el dany reclamat. ■
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No ploreu, vaig al Senyor,
vaig a esperar-vos en la glòria.
Jo moro, però mon amor no mor,
jo us estimaré en el cel com us he
estimat en la terra.
(Sant Agustí)

Ha pujat a la casa del Pare

Joan Lecha Reixachs
que morí cristianament el dia 2 de setembre de 2015, a l’edat de 91 anys,
havent rebut els S. S. i la B. A.
A. C. S.

Els qui l’estimem: esposa, Anna Farré Charles; germà, Josep; cunyats, nebots,
cosins i família tota, us preguem una oració pel seu descans etern.
Barcelona-Agramunt, setembre de 2015

Setè Aniversari

Felip Solé i Riera
Morí el 4 de novembre de 2008.
Sempre et recordem, la seva esposa Mª Carme, i tots, Joan, Judith;
Mª Carme, Llorenç i Roger.
Us demanem un record en l’oració.
Montclar, novembre 2015
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A L MAN A C

Les fases de la lluna:

DESEMBRE 2015
Mes de 31 dies, dotzè del nostre calendari.
Els dies són cada cop més curts, arriba el solstici d’hivern.
El dia 1 el sol surt a les 6h 57m, i es pon
a les 16h 23m. El dia 31 el sol surt a les 7h
17m, i es pon a les 16h 32m.
El dia 22 és el solstici d’hivern a les 8h
21m. Avui el sol entra a la constel·lació de
CAPRICORN.
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.

Demografia

Quart minvant

el dia 3, a les 7:40 h

Lluna nova

el dia 11, a les 10:29 h

Quart creixent

el dia 18, a les 15:14 h

Lluna plena

el dia 25, a les 11:11 h

(Mes d’octubre de 2015)

íntegres i purs; la missa del gall, solemnitat litúrgica més important, on el poble té tan protagonisme
com el clergat...
Dia 25: Nativitat de Nostre Senyor Jesucrist.
Dia 26: Sant Esteve.
Dia 31: Sant Silvestre, el darrer dia de l’any.

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades convenientment autoritzades.

25 de desembre de 1933: La mort de Francesc
Macià. El dia de Nadal de 1933, una apendicitis
amb complicacions, que la cirurgia no va poder resoldre, va acabar amb la vida de Francesc Macià,
primer president de la Generalitat Republicana. La
capella ardent s’instal·là al saló de Sant Jordi del
Palau de la Generalitat, el dia 26. El president fou
enterrat el dia 27. Barcelona s’omplí de dol i una
gran gentada contemplà el pas de l’armó d’artilleria
que duia el fèretre del que havia estat símbol de
les llibertats de Catalunya. A Agramunt sabem que
el 23 de desembre la comissió gestora municipal
expressa el seu sentiment per la greu malaltia de
Macià. En conèixer la seva mort nomenen Antoni
Barril, perquè representi el consistori en les exèquies. S’acorda obrir un plec de signatures a Agramunt perquè tothom pugui expressar el seu condol
i s’ordena el tancament de botigues al dematí de
l’enterrament en senyal de dol. El dia 28 es rep la
notificació del Consell Executiu de la Generalitat de
la mort del president i del seu enterrament. Joan
Carrera fa constar en l’acta una sentida lloança dedicada a Francesc Macià.

Ramon Bernaus i Santacreu

GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES D’OCTUBRE
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dia 21

JOSEP ROVIRA

La gent vella tenia aquest mes pel més fred i
més fosc de l’any tant moralment com materialment.
Dia 6: Sant Nicolau, patró dels nois en general.
Era el patró dels escolanets i tal dia com avui elegien entre ells un bisbetó, el qual regia com a bisbe
dels nois durant vint-i-quatre hores.
Dia 8: La Immaculada Concepció.
Dia 13: Santa Llúcia. Començava la fira dels torronaires agramuntins a Barcelona.
Dia 24: La Nit de Nadal. La vigília de Nadal és
una festa plena de costums i pràctiques que recorden en molts aspectes la vigília de Sant Joan. És el
solstici d’hivern i el sol arriba a la seva alçada mínima en el zenit, és el període de l’any, al contrari de
Sant Joan, que l’astre es fa menys visible i escalfa
més poc. Donen fesomia pròpia al costumari nadalenc: el sentit familiar de la festa a la intimitat
de la llar presidida pel tió; la solemnitat de l’àpat
familiar; la preponderància dels pastors en la festa,
com a mostra de la importància de la societat rural
i muntanyenca on els costums es mantenen més

dia 27-9
dia 3
dia 12
dia 22

MATRIMONIS
Sergi Grau Ramos, i
Amanda Cardona Alcaide

EFEMÈRIDES DEL MES

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

1

NAIXEMENTS
Emma Carbonell Ros
Ares Delgado Villalba
Àlex Martínez Duart
Marwan Nakhli

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT L’OCTUBRE
Dia 12.........................................
Dia 19.........................................

1,7 l./m2
2,5 l./m2

TOTAL .........................................

5,2 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DE L’OCTUBRE
Màxima del mes .............................. 27°, dia 5
Mínima del mes ................ 3°, dies 15, 16 i 22
Oscil·lació extrema mensual ....................... 24°
Mitja de les màximes .......................... 19,303°
Mitja de les mínimes ................................... 9°
Mitja de les mitjanes .......................... 14,645°

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.
(Lluís Llach)

Bepeta Ingla Tarragona
(Bepeta de Cal Burgos)
(Vídua de Josep Esteve Ingla)
que morí cristianament el dia 3 de novembre de 2015, als 81 anys d’edat,
havent rebut els S. S. i la B. A.
R. E. P.

Els qui l’estimem: fills, Josep i Xavier i Gemma; nét, Enzo; germans, Tresina i † Miquel; cunyats, nebots,
cosins i família tota, us demanem una oració pel seu descans etern.
Volem donar les gràcies a tot el personal de la Residència Ribera del Sió pel tracte donat a la nostra mare.
I també a totes aquelles persones que van col·laborar en les tasques d’ajuda el dia de la tragèdia.
Família Esteve - Ingla

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

Les 7
diferències

La rubinada del dimarts 3 de novembre passarà a la història com un dels fets més tràgics
que s’han esdevingut a la nostra vila. Quatre víctimes mortals i nombrosos afectats per
l’aigua i el fang que va agafar tothom desprevingut. Ara més que mai, tots som Agramunt!

per Ricard Bertran

A veure si les trobeu!

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

❚ Coordina Rosa Maria Sera

Solució a la
Sopa de Lletres:
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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.
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Trobeu el nom de deu noms d’ossos
que formen part de l’esquelet humà.
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SOPA DE LLETRES

SUDOKU

6
6

1

5

8

7

8

5

4

[NOVEMBRE 2015]

sió 621

83

Des de la família de la SALOMÉ
GUIXÀ i GUMÀ, voldríem donar
les gràcies a tothom per acompanyar-nos en aquests dies tan difícils, per la pèrdua de la nostra mare
d’una forma tan injusta i dura. Agrair de tot cor les mostres de condol.
Dins del nostre dolor, ens ha ajudat molt notar l’estima, l’afecte i
l’amistat cap a la nostra mare.
Volem donar les gràcies especialment a la gent d’Agramunt, començant per l’alcalde, en Bernat; els regidors Sílvia, Josep Maria i altres... Per
estar a l’alçada i estar tothora per
nosaltres en aquests moments tan
difícils que hem viscut, tant les famílies que hem perdut éssers estimats,
com les famílies que han patit el desencís que l’aigua els entrés dins les
seves cases.
Volem també donar les gràcies a la
Residència, i en especial a les cuidadores, infermeres, assistent social i a
les persones de recepció que, durant
aquest temps que la nostra mare hi
ha estat amb una malaltia degenerativa, han fet que no perdés mai el seu
somriure tan especial i únic que ella
tenia.
Així mateix donar les gràcies als
Bombers Voluntaris d’Agramunt, als
bombers d’altres parcs, a la urbana,
als Mossos d’Esquadra, i als serveis
sanitaris, per la seva acció després
de la desgràcia...
La nostra mare i nosaltres ens sentim molt orgullosos de ser agramuntins...
Gràcies de tot cor de part nostra...
Ara descansa en pau... t’estimem,
mare.
Salvador Cunyat i Guixà
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Parlem de tu, però no pas amb pena.
Senzillament, parlem de tu, de com
ens vas deixar, del sofriment lentíssim
que va anar marfonent-te,
de les teves coses parlem i també
dels teus gustos,
del que estimaves i el que no estimaves,
del que feies i deies i senties;
de tu parlem, però no pas amb pena.
I a poc a poc esdevindràs tan nostre
que no caldrà ni que parlem de tu
per recordar-te; a poc a poc seràs
un gest, un mot, un gust, una mirada
que flueix sense dir-lo ni pensar-lo.
Miquel Martí i Pol

Ha pujat a la casa del Pare

Salomé
Guixà Gumà
(Vídua de Salvador Cuñat)
que morí cristianament el dia 3 de novembre de 2015,
a l’edat de 80 anys.
E. P. R.

Els qui l’estimem: fills, Marisol, Gina i Salvador; fills polítics,
néts, besnéts, germana, Carme; nebots, cosins i família tota,
us agrairem una oració pel seu descans etern.
Agramunt, novembre de 2015

L A FO TO

E

L A C A L AISERA

JOAN PIJUAN

n reiterades ocasions
s’havia demanat una actuació per dignificar l’entorn
de l’església, ocupat per uns
contenidors de deixalles que
donaven una mala imatge a
la gent que visita la vila i als
propis convilatans. L’Ajuntament, amb bon criteri, el dia
28 d’octubre els va fer canviar d’ubicació. De llavors
ençà, però, en aquell indret
s’han anat trobant bosses
d’escombraries. Tot i que
s’anaven recollint, durant
uns dies se n’hi anaven trobant de noves. És lamentable la deixadesa i despreocupació que demostren alguns
veïns.

per SERAFINA BALASCH
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MARIA BERNAUS i TUGUES
TERESA FARRÉ i ARESTÉ
SALOMÉ GUIXÀ i GUMÀ
BEPETA INGLA i TARRAGONA

En nom de la Residència Ribera del Sió, direcció, treballadors i residents, donem
el condol als familiars de les nostres residents que ens van deixar el passat
dimarts dia 3 de novembre.

El vostre record sempre serà amb nosaltres.

Agramunt, novembre del 2015
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quest mes publiquem una foto d’un grup escolar del poble veí de Pradell de l’any 1947. En aquell temps gairebé
totes les poblacions, per petites que fossin, encara tenien escola. De mica en mica, però, això ha anat canviant i
actualment són molts els poblets que no en disposen i els escolars s’han de desplaçar a altres poblacions més grans.
En alguns indrets, per tal de conservar-la, els ajuntaments han ofert facilitats d’habitatge a famílies vingudes de fora
perquè s’empadronessin a la seva població, sempre i quan tinguessin fills en edat escolar. En el cas de Pradell actualment els alumnes van a l’escola de Preixens que pertany a la ZER EL SIÓ, una zona escolar rural que agrupa les
poblacions de Butsènit, Montclar, Preixens, Puigverd i les Ventoses.
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1) Roser Cluet. 2) Filomena
Baulies (mestra). 3) Maria Bresolí. 4) Roser Vidal. 5). Maria
Balagueró. 6) Jaume Guasch. 7)
Evaristo Mata. 8) Sr. mestre. 9)
Rosita Sellart. 10) Guadalupe
Roma. 11) Teresa Bresolí. 12)
Ramona Balagueró. 13) Josefina Serra. 14). Ricardo Ricard.
15) Ramona Olives. 16) Jaume
Sellart. 17) Amor Perera. 18)
Manel Serra. 19) Mª Rosa Bros.
20) Montserrat Pla. 21) Carme
Camps. 22) Pilar Pla. 23) Josep
Pla. 24) Manel Pedrós.
[NOVEMBRE 2015]

sió 621

87
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FOTO: RICARD BERTRAN

Recentment el Mercadal ha estat declarat bé cultural d’interès nacional. L’Ajuntament ho va sol·licitar acompanyat d’un dossier
elaborat pel nostre company Ramon Bernaus i que vam publicar al desembre de l’any passat. El Mercadal és l’obra urbanística
més reeixida de tota la història agramuntina i la primera plaça catalana edificada d’acord amb un pla establert amb anterioritat. Ha tingut els noms de Francesc Macià i de Generalísimo Franco, però finalment s’ha imposat el popular de Mercadal.
A la banda de migdia hi ha cal Carreter, conegut amb aquest nom per l’ofici que els propietaris hi van exercir durant molts anys.

