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Editorial
Així, no!
L’oposició frontal
del govern de
Madrid i l’ús de
la policia per
impedir-lo van
ser indignes d’un
govern democràtic. L’escalada
de la força i la
violència ja feia
dies que havia
començat i va
assolir el punt
àlgid quan es va
agredir sense
contemplacions
milers de ciutadans que pretenien votar.

E

l primer dia d’aquest mes
es va fer el referèndum
sobre la independència de Catalunya i la creació d’una república. Es va fer encara que
algú ho negui. Els vots afirmatius van guanyar per una
gran majoria encara que algú
ho negui. I es va fer en unes
condicions extremes. L’oposició frontal del govern de Madrid i l’ús de la policia per impedir-lo van ser indignes d’un
govern democràtic. L’escalada
de la força i la violència ja feia
dies que havia començat i va
assolir el punt àlgid quan es va
agredir sense contemplacions
milers de ciutadans que pretenien votar. Així no!
Les imatges del que va passar van donar la volta al món
i en un primer moment van
generar indignació i tímides
protestes d’alguns governants.
Tanmateix, a la resta de l’es-

les primeres coses amb què
actuen els exèrcits. Així no!
Molts ens vam pensar que
l’actuació violenta del govern
de l’estat provocaria l’admiració i l’ajuda dels països que
s’anomenen democràtics envers Catalunya. Pensàvem que
els socis europeus i els grans
estats estirarien de valent les
orelles a Rajoy i que, per tant,
hi havia una possibilitat de pacificar la qüestió i de resoldre
el conflicte. Però, tret d’alguna petita queixa, l’estirada
d’orelles més aviat l’han feta
al govern de Catalunya amb el
mateix argument rajoynià que
cal fer les coses dins la Constitució i la llei. La seva interpretació de la llei. Ens havíem
oblidat que “llops amb llops
no es mosseguen”. Així no!

tat espanyol la informació va
ser vergonyosament retallada
i manipulada pels mitjans de
comunicació. També el govern
de l’estat en va fer una versió
vergonyosa i falsa preconitzant
que les forces d’ordre públic
havien actuat amb professionalitat i proporcionalitat, tot
afegint que hi havia hagut
molts ferits entre els guàrdies
civils i la policia. I molts despropòsits més. Unes falsedats
i manipulacions que no ens
expliquem els que anem amb
la veritat per davant. Però que
són així de perverses perquè
la resta de l’estat està actuant i defensant la seva postura
d’immobilisme i de negació
al pacte talment el problema
català fos una guerra. Per ells
és una guerra: “A por ellos!”. I
en una guerra, sobretot en les
modernes, la mentida i la manipulació de la informació són
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Horari:
de dilluns a dijous, de 9 a 13 i de 16 a 20
divendres, de 9 a 13
dissabtes, a convenir
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A C T UALITAT F ETS DEL MES

Des de primera hora del matí el
pati de l’escola es va omplir de
gent per protegir l’entrada de
la seu electoral, tal com s’havia
reclamat des de les institucions
de la societat civil catalana.

Quan vam arribar al
col·legi Macià-Companys ja hi havia una
gernació concentrada al pati davant
la porta principal.
Tothom en grups
parlava del mateix.
Només teníem un
tema. Per fi havíem
arribat a l’1 d’octubre i volíem votar...

L

’1 d’octubre em vaig llevar a dos quarts de sis.
Volia ser aviat al col·legi
Macià-Companys, on s’havia de votar pel referèndum
convocat per la majoria del
Parlament de Catalunya. Un
referèndum que des de les
instàncies estatals anunciaven que no es podia fer i que
no es faria perquè (segons la
seva interpretació de la llei
avalada pel tribunal constitucional) era del tot “il·legal”.
Havia dormit només quatre
hores, però la son se n’havia
anat ràpidament. Feia dies
que el deler i l’angoixa acumulada les darreres setmanes no em deixaven reposar
tranquil·lament. No era pas

l’únic a qui li passava una
cosa semblant.
Després d’una dutxa ràpida
vaig preparar la bossa. Vaig
treure’n les targetes de crèdit,
tot tipus de documents, els
diners... per si un cas. Mai se
sabia què podia passar. Sols
hi vaig deixar el document
d’identitat, el mòbil i una càmera. Les amenaces de tot
tipus i la presència a Catalunya de policia i guàrdia civil
vinguda de fora no presagiava
res de bo. Les forces d’ocupació espanyoles venien “a por
ellos”. I aquest “ellos” érem
nosaltres, els catalans. Sense
esmorzar ni res, vaig marxar
en companyia de l’esposa cap
a les escoles. El dia abans s’hi

havia organitzat tot un seguit
d’activitats lúdiques i festives per part de molts grups i
gent, amb la intenció d’evitar
que fos segellada la porta del
col·legi. Fins i tot hi va haver
persones que s’hi van quedar
a passar la nit en sacs de dormir i tendes de campanya.
Quan vam arribar al col·legi
Macià-Companys ja hi havia
una gernació concentrada al
pati davant la porta principal.
Tothom en grups parlava del
mateix. Només teníem un
tema. Per fi havíem arribat a
l’1 d’octubre i volíem votar tot
i haver pretès espantar-nos el
govern de l’estat amb amenaces i coaccions. Encara era
negra nit. Alguns que havien
[OCTUBRE 2017]
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JOSEP ROVIRA

Crònica d’un dia
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▼
Imatges dels diversos actes organitzats al col·legi Macià-Companys el dissabte 30, a partir de mitja
tarda, per mobilitzar els agramuntins de cara la jornada electoral de l’endemà.
JOSEP ROVIRA

8

sió 644

[OCTUBRE 2017]

El programa informàtic va deixar de
funcionar al cap
de poc, de manera
que vam haver de
prescindir-ne. Tots
sabíem que la Generalitat patiria atacs
informàtics que
podien produir qualsevol contratemps.

dormit dins l’edifici van començar a plegar els sacs; altres encara romanien estirats
a terra. A poc a poc anaren
arribant persones. Cada cop
érem més. El pas dels minuts
es feia interminable. El vestíbul del centre es va començar a aclarir i va ser netejat i
preparat amb taules i cadires
on situar després les meses
electorals.
Van aparèixer les primeres
clarors de l’albada. Em vaig
situar molt a prop de la porta
d’accés a l’edifici. Sabia que,
si faltava alguna persona per
constituir les meses, agafarien els primers votants. Cada
vegada anava arribant més

[OCTUBRE 2017]
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JOSEP ROVIRA
JOSEP ROVIRA

Nombrosos agramuntins es
van quedar a dormir a l’escola
Macià-Companys, tant a dins
al vestíbul i passadissos com
a fora el pati amb tendes de
campanya.

gent. Ja érem una multitud
que pacíficament xerrava palplantada. Em va sorprendre
agradablement la presència
convençuda de molts joves.
També hi havia algunes padrines assegudes en cadires
que no es volien deixar perdre
l’esdeveniment. Quan faltaven uns vint minuts per a les
vuit, des de l’interior de l’edifici els voluntaris van mostrar
les urnes. L’esclat d’alegria
i expectació va ser enorme:
teníem urnes! Allò que tant
havia perseguit la fiscalia i la
guàrdia civil des de feia dies,
havia arribat misteriosament
a la nostra vila. També teníem
paperetes, malgrat se n’haguessin interceptat un munt.
El clam fort de “votarem, votarem” va esclatar unànime.
Tot d’una sorgí una remor
de dins del grup compacte de
gent que presagiava alguna
cosa. Tothom va callar. Havia
arribat una parella de Mossos.
Un noi i una noia. S’aproparen
i s’interessaren per com estava la situació sense entrar ni
al pati del col·legi. Ells havien de fer la seva feina: vetllar
per la gent del país i que no
passés res dolent. La gernació
es posà a aplaudir-los. Es re-

tiraren discretament a l’altre
costat de vorera on restaren
palplantats i observadors.
Al cap d’una estona van
entrar entre aplaudiments
els que segons sorteig havien estat escollits membres
de les meses. En faltava un.
Em vaig oferir decidit i els organitzadors van acceptar. Ja
tenien els dotze components
de les quatre meses d’Agramunt! Ens vam començar a
preparar i a les nou en punt,
l’hora assenyalada, vaig ser
el primer en votar a la mesa
que em corresponia, fet que
em convertí automàticament
en escollit per ocupar la vacant de president de la segona mesa. M’hi vaig instal·lar i
a continuació es van obrir les
portes perquè els ciutadans
votessin. A fi d’agilitzar la votació els organitzadors posaren llistes a l’exterior perquè
tothom pogués saber quina
mesa li tocava.
I les urnes de la Generalitat
de factura xinesa van començar a omplir-se. El Ramon i
el Pere compartien amb mi
la mesa. L’un buscava el número del DNI dels votants
al llistat que teníem, l’altre
apuntava el mateix número
per deixar constància de tots
els que votaven; jo controlava
en un ordinador que el votant
no ho hagués fet prèviament.
Però el programa informàtic
va deixar de funcionar al cap
de poc, de manera que vam
haver de prescindir-ne. Tots
sabíem que la Generalitat patiria atacs informàtics que podien produir qualsevol contratemps. De les quatre meses,
dues no vam poder operar
per internet; de manera que,
quan venia un votant de fora i
que, per tant, no apareixia al
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▼
Un col·lectiu agramuntí va
organitzar una botifarrada
per esmorzar al carrer de la
Barretina. Com que va tenir
molt èxit el servei es va allargar
també per al dinar, cosa que va
aprofitar molta gent.

JOSEP ROVIRA

Al pati del col·legi es van habilitar unes taules d’informació on,
presentant el DNI, els voluntaris
indicaven la mesa en què tocava votar a cadascú.

llistat, el derivàvem a una de
les dues meses que mantenien la connexió a la xarxa.
A mesura que passava el
temps arribaven notícies alarmants: la policia nacional i
la guàrdia civil havien entrat
a col·legis pegant a la gent;
s’havien endut urnes; havien
colpejat persones grans, havien fins i tot fet trencadissa de
portes i mobles... Nosaltres
anàvem fent, però l’angoixa i
la tristor ens amarava a poc a
poc. Temíem que en qualse-
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vol moment poguessin venir a
Agramunt. A més, les imatges
esgarrifoses de punts diversos de la geografia catalana
anaven arribant. Tot i això, el
poble seguia desfilant ininterrompudament. Molts es feien
fotografies en el moment de
votar. Celebraven el moment
històric. Després de dipositar
la papereta se sentien feliços. Eren tantes les ganes de
votar que més d’un i més de
dos vingueren apressats sense portar la butlleta! Algunes
parelles venien acompanyats
dels fills als quals feien dipositar el sobre. Altres acompanyaven els pares grans. Era
una festa. La festa de la democràcia amb un toc estrany
que feia que els somriures no
acabessin de ser plens. A fora
la multitud es mantenia tensa, dempeus i amb el mòbil
als dits seguint els esdeveniments.
Cap allà a les dotze la família em va portar tres bikinis.
Llavors em vaig adonar que
encara no havia menjat res
des del dia anterior. Amb el

neguit de tot m’havia oblidat
de menjar i no tenia gana. Als
altres companys de mesa els
passava igual. En un moment
de recés ens vam repartir
l’àpat com a germans. No era
gran cosa, però s’hi posava
bé.
Passada una estona més,
van arribar notícies alarmants: venia una columna
d’una dotzena de vehicles de
la policia des de Montgai en
direcció a Agramunt. Calia
estar alerta. El nostre alcalde Bernat, els dos coordinadors, Cisco i Marc, i altres
companys eren el nostre suport logístic i els qui estaven
connectats amb gent que feia
d’observadors en punts exteriors de la població. Llavors va
ser quan es va decidir aturar
la votació. Precipitadament
es van amagar les urnes amb
les paperetes i es van retirar
els fulls comprometedors. Primer es van entaforar en el fals
sostre d’uns lavabos (lloc que
després sabríem que també
havien triat en una altra població), però donades les notícies, en Bernat va preferir
portar-les fora del col·legi. De
manera que es van recuperar
les urnes i dins de bosses de
plàstic es traslladaren a una
casa particular.
Aquesta va ser la primera
aturada. Alguns dels membres de les meses aprofitaven
l’estona per parlar i mirar el
mòbil. Altres reposàvem i
sortíem a fora on hi havia la
nostra gent disposada, si calia, a fer d’escut davant les
forces repressores. Passada
una hora es va decidir emprendre la votació. Digueren
que la corrua de vehicles
policials s’havia estacionat a
la gasolinera de Montgai. Tal

JOSEP ROVIRA

cap a Artesa, reprenguérem
una tercera vegada la votació.
I això passà dos cops més. A
la tercera volta es decidí deixar les urnes a la casa on es
guardaven i passar amb una
sola. Així manteníem les altres (amb els vots corresponents) en un lloc sa i estalvi.
Es tractava de salvar el màxim de vots en cas que vinguessin a prendre’ns-les. Les
urnes amb les paperetes eren
per a nosaltres en aquelles
circumstàncies l’expressió i
el desig del poble; el tresor
més preuat. En un moment
determinat vaig fer una broma al Bernat: “I si venen i no
troben res què diran? Potser
que anem a buscar uns jocs
de cartes i, en cas que vinguin, en posem a dissimular
tot jugant a la botifarra”. La
idea, divertida i descabellada,

potser no era tan dolenta. Al
cap i a la fi l’endemà es va
saber que en un altre poble
havien fet una actuació semblant, però jugant al dòmino!
Altres cops es van produir
falses alarmes que anunciaven que els policies estaven
a punt d’arribar. Quan això
passava, la gernació que ens
“defensava” a fora s’aglutinava i s’estrenyia i es produïa un
silenci tens. Els que estaven
fora del centre i més enllà
s’apressaven a incorporar-se
al grup. Tots érem un. Amb
el pas dels minuts, la situació
es tornava a relaxar. En una
ocasió es va dir que hi havia
un “infiltrat” que pretenia
votar. Es tractava d’un home
d’uns trenta i tants anys vestit amb un jersei verd. Com
que jo era a l’exterior perquè
la votació s’havia aturat altre
[OCTUBRE 2017]
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Nosaltres anàvem
fent, però l’angoixa i la tristor ens
amarava a poc
a poc. Temíem
que en qualsevol
moment poguessin
venir a Agramunt.
A més, les imatges
esgarrifoses de
punts diversos
de la geografia
catalana anaven
arribant. Tot i això,
el poble seguia
desfilant ininterrompudament.

volta estaven dinant? Es van
tornar a posar les urnes que,
per no confondre’ns, s’havien enumerat per sota, i es
va anunciar la represa de la
votació que fou rebuda amb
aplaudiments. Sempre que
s’havia de dir quelcom a la
gent reunida a l’exterior, un
dels organitzadors es situava
davant mateix de la porta i
només fent un petit gest, el
poble ràpidament callava. El
silenci, que es podia tallar,
quedava trencat per crits
d’eufòria o reivindicació quan
la informació s’acabava.
Al cap d’una bona estona
es va repetir la situació. El seguici policial havia reprès la
marxa i ara sí que es dirigia
vers Agramunt. Altre cop aturats. Després de molt, quan es
va saber que de Preixens s’havien desviat inexplicablement

JOSEP ROVIRA

JOSEP ROVIRA
JOSEP ROVIRA

Quatre instantànies del vestíbul
del col·legi on es van centralitzar les quatre urnes.
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Els agramuntins es van
mobilitzar massivament durant
tot el dia.

JOSEP ROVIRA

Per agilitar i controlar millor les
votacions es van repartir unes
butlletes amb el número de
taula on cada persona havia de
dipositar el seu vot.
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cop, m’hi vaig dirigir i li vaig
preguntar què volia fer. M’explicà que era de Barcelona,
que estava de pas i que volia
votar. Jo li vaig contestar que
valia més que se n’anés a un
altre lloc perquè a Agramunt
no el deixaríem votar en no
estar inclòs a les llistes. Al-

guns abans m’havien dit que
no portava DNI, per la qual
cosa encara el deixaríem votar menys. El fet és que em
va fer cas i va optar per marxar. L’escridassada de la gent
envers ell va ser descomunal,
exagerada, encara que ningú
no el va tocar. No lluny del

col·legi l’esperava una noia
dins un cotxe on va pujar tot
seguit i se’n van anar. Aquesta seqüència, gravada per
algú, més tard fou penjada a
Internet.
A mitja tarda vaig dinar una
poma. Algú ens n’havia dut
una caixa. Després ho vaig
completar amb una pasta i un
tallat gràcies a una pastisseria del poble que es recordà
de nosaltres i ens en portà.
La veritat és que molts ni se
n’adonaren. Estàvem pendents de tot plegat i els nervis
ja ens donaven les calories
necessàries. Vam sentir que
a fora hi havia un cert aldarull. Havia vingut un grup de
joves de fora que volien votar.
La gent, en no conèixer-los els
començà a mirar malament i
a esbroncar pensant-se que
eren provocadors o policies
camuflats. La sensibilitat i
la por estaven a flor de pell i
per no res es veien fantasmes.
Els nois van optar per tocar el
dos. Després vam saber que

Quan vaig ser a
la casa particular
per realitzar el
recompte vaig
tenir la sensació
d’haver reculat
cinquanta anys en
el temps: tornava
a l’època de Franco; anàvem a fer
un acte clandestí;
anàvem a recomptar les paperetes
d’un referèndum
“il·legal” que el
govern de Madrid
perseguia amb
deliri.

havien votat a Puigverd on
lamentaven el que els havia
passat a la nostra vila.
Cap allà a quarts de sis de
la tarda van venir alguns padrins i padrines amb cadira
de rodes, caminadors o simplement ajudats per acompanyants. Venien de la residència geriàtrica. Uns quants
havien manifestat que volien
votar. En el moment de passar per davant del col·legi, la
gernació els deixava un pas i
els aplaudia amb entusiasme.
Quan vam arribar a les set,
després de quatre o cinc interrupcions, l’alcalde ens va
reunir a tots els components
de les meses i organitzadors
per proposar-nos d’acabar
una hora abans de l’establert.
Sabíem que a Ponts la policia
havia interromput la votació
amb violència i intimidació.
Tots teníem els ànims una
mica tous. Vam optar, doncs,
per acceptar la idea alhora
que vam dir d’anar a fer l’escrutini en un altre lloc per tal
que no ens trobessin al centre
educatiu. I així va ser. Un por-

taveu nostre va sortir a l’exterior per anunciar que donàvem la votació per closa i que
pregàvem que tothom marxés
d’allà per deixar el pati i el
col·legi buit. També s’anuncià que a les 10 del vespre
es donaria el resultat a la plaça de l’església. La gernació
va aplaudir com havia fet en
cada comunicat “oficial”. La
parella de Mossos d’Esquadra
se’n va anar cap al seu cotxe
per marxar i a la noia, abans
de pujar, algú li va lliurar unes
flors de paper, entre l’aplaudiment de la gent. L’emotivitat
era viva i a punt de llàgrima.
El grup de vilatans i vilatanes,
que feia més de dotze hores
que es mantenia dret i ferm,
es va anar desfent fins que el
col·legi quedà buit.
Mentrestant, els membres
de les meses i els responsables del referèndum havíem
sortit per la porta lateral amb
els darrers vots en una bossa i
vam anar a la casa particular
on s’havien guardat les urnes
que contenien els altres vots.
Quan hi vaig ser vaig tenir

la sensació d’haver reculat
cinquanta anys en el temps:
tornava a l’època de Franco;
anàvem a fer un acte clandestí; anàvem a recomptar les
paperetes d’un referèndum
“il·legal” que el govern de
Madrid perseguia amb deliri.
Déu meu, havíem entrat de
ple al túnel del temps!
I allà, a peu dret i en diverses taules, vam obrir les
urnes una a una i vam començar l’escrutini. Algú podria pensar que aquell era
un lloc ideal per fer trampa,
perquè estàvem sols. Però ni
ens va passar pel cap. Estàvem ferits en el nostre cor,
però plens per la dignitat que
havien mostrat molts catalans
arreu del territori. Ni que no
ens veiés ningú, cap trampa,
cap engany. Els vots del Sí i
del No, ben separats i comptats. Cada un era bo perquè
representava l’opció triada
legítimament per un ciutadà.
Vam estar més de dues hores
comptant, recomptant i, finalment, redactant les actes.
En acabar i comprovar que
[OCTUBRE 2017]
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JOSEP ROVIRA

La gernació que hi havia a
l’entorn de la seu electoral
va acomiadar amb una gran
ovació la parella de Mossos
d’Esquadra, que durant tota la
jornada van vetllar perquè es
desenvolupés sense aldarulls.
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▼
Les quatre urnes van presidir
la notificació dels resultats del
referèndum que es van donar a
conèixer a les 10 de la nit davant l’ajuntament, en presència
d’un nombrós públic que va
omplir la plaça de l’Església.
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tot donava, vam agafar les urnes buides i ens vam dirigir
satisfets a la plaça de l’Església. Només arribar vam veure
que una gernació inquieta
ens esperava. Els agramuntins presents, en mostrar-los
les urnes, es van posar a cridar amb eufòria “Hem votat,
hem votat, hem votat”. Allò

que deien a Madrid que no
es faria, s’havia fet. Es van
pronunciar breus parlaments
d’explicació i d’agraïments.
Finalment es van donar els
resultats. A Agramunt el Sí
havia guanyat per una àmplia
majoria, si bé la participació
no havia estat gaire alta degut, probablement, a les incidències adverses amb què
havíem topat. Altre cop es
va entonar amb entusiasme
l’hem votat, hem votat, hem
votat. Era un clam d’eufòria.
Un crit que volia arribar a Madrid i arreu del Planeta. La
constatació que s’allunyaven
núvols negres de tempesta.
Dos o tres amics en acabar
em van felicitar afegint, però,
que em veien trist. I era veritat. Potser de cansament i de
gana. Potser també perquè
m’adonava que tal com havien anat les coses i tal com

dissortadament havia predit,
la qüestió de la “carpeta catalana” continuava oberta. Continuava irresolta de moment i
durant un temps. El poble de
Catalunya, amb dificultats de
tots tipus posades per un estat repressor, decididament i
tossuda havia parlat clar, i això
tot el món ho havia vist. Ara
però, l’aplicació de la demanda la veia llunyana, per més
endavant. La història ho dirà.
Donant la mà a la meva
esposa vam enfilar el camí
de retorn a casa. Eren quarts
d’onze de la nit. Feia unes
quantes hores que la foscor
embolcallava el poble. Portàvem a dins del pit un garbuix
de sensacions contradictòries
en ferida oberta: angoixa, por,
satisfacció, dignitat, alegria,
tristor... i sobretot esperança.
Joan

Anàlisi dels resultats

E

A la dreta, constitució de les
meses electorals poc abans de
començar les votacions.

impediments haguts i per haver. Això de ben segur que va
provocar que més d’un votant
es repensés anar a les urnes
a dipositar la papereta. Els
partits oposats van preconitzar durant la “no-campanya”
que no s’anés a votar. Cosa
que va suposar que la majoria
dels partidaris del “NO” es
quedessin a casa. Si les coses
s’haguessin fet d’una altra
manera, de ben segur que els
contraris a la independència
haurien estat molts més.
– Les forces repressores de
la policia i la Guàrdia Civil
(tant en dies anteriors i, sobretot, el mateix dia de la
votació) va actuar de fre en
alguns casos. Possiblement hi
va haver persones que no van
votar per por degut a les amenaces del govern central o a
les imatges de primera hora
retransmeses pels mitjans de
comunicació o per internet

JOSEP ROVIRA

Una àvia acudeix a votar entre
els aplaudiments dels presents.

JOSEP ROVIRA

l resultat a Agramunt i
la Ribera del referèndum sobre la independència de Catalunya realitzat
el diumenge 1 d’octubre és
difícilment comparable a altres resultats de votacions
anteriors per la singularitat
d’aquest i les circumstàncies
que hi van concórrer.
– En primer lloc el referèndum impulsat per una majoria de les forces polítiques
de l’arc parlamentari català,
era considerat il·legal per la
resta de grups. El govern de
l’estat hi va posar tots els

Els col·legis electorals van viure
una diada repleta
d’angoixa i temor,
cosa que va fer que
no es pogués votar
amb normalitat durant les onze hores
previstes.

La Sentiu

Montgai

Preixens

Els Plans
de Sió

Ossó
de Sió

Puigverd

Agramunt

Referèndum 1 d’octubre 2017 - Ribera del Sió

gairebé en temps real.
– Els col·legis electorals van
viure una diada repleta d’angoixa i temor, cosa que va fer
que no es pogués votar amb
normalitat durant les onze hores previstes. En molts casos
es va aturar la votació, com
a Agramunt que les interrupcions van ser d’unes tres hores llargues. També en molts
casos es va tancar abans de
l’hora prevista sense esperar a
les vuit del vespre. Això va fer
que algunes persones que ho
desitjaven no poguessin votar.
– El fet que hi hagués la
possibilitat de votar a qualsevol col·legi electoral mitjançant un cens universal gràcies
a un programa informàtic, fa
que el resultat no sigui comparable respecte altres votacions. Es va donar el cas que
agramuntins van anar a votar
a Puigverd, Ossó, etc., mentre
a Agramunt hi va venir gent
Comparació

Ribera del Sió
Total

%

Lleida província
Total

Catalunya

%

Total

298.140

%

Cens

3.762

172

181

451

368

569

398

5.901

Votants

1.982

254

294

305

251

373

283

3.742

63,41

157.501

52,83

2.286.217

5.313.564
43,03

Sí

90,18

1.891

229

278

293

235

339

267

3.532

94,39

146.583

93,84

2.044.038

No

62

16

12

2

14

20

10

136

3,63

7.485

4,79

177.547

7,83

En blanc

24

7

1

4

2

11

5

54

1,44

2.129

1,36

44.913

1,98

5

2

3

6

0

3

1

20

1.304

19.719
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Consulta 9-N (2014)
Agramunt
2.268

%

Sí-Sí

1.985

87,52

111

4,89

Sí-Blanc

43

1,9

No

48

2,12

Blanc

14

0,62

Altres

67

2,95

Sí-No

A Agramunt es va
imposar el “Sí” de
manera absoluta
amb 1.891 vots
dels 1.982 votants
que hi va haver;
això representa el
95,4% dels vots
emesos.
A dalt, les urnes precintades
moments abans de començar
les votacions.

JOSEP ROVIRA

Vista de la façana del col·legi
amb molta gent al pati i fora
el carrer.

16

}

94,31%

JOSEP ROVIRA

Votants

de fora del municipi.
– L’única comparació que
es pot fer, encara que no de
manera absoluta, és amb la
consulta del 9-N de 2014,
si bé en aquell cas les coses
anaren d’una altra manera:
• No hi havia un cens establert; no se sap quants possibles votants hi havia. A més,
es podia votar a partir dels 16
anys.
• La pregunta del 9-N era
complexa amb un ventall de
respostes molt ampli: Sí-Sí,
Sí-No, Sí-blanc, Blanc-blanc
o No.
• La jornada del 9-N va
transcórrer amb bastant normalitat i no hi va haver in-

cidents destacables ni violència. Les meses van estar
operatives tot el dia i sense
interrupcions.
Tot i les consideracions suara esmentades, si fem una
anàlisi dels resultats a Agramunt i la Ribera del Sió, es
poden considerar els següents
punts:
1. Si mirem el cens i els
votants (tot i tenir en compte
el que s’ha dit més amunt),
a Agramunt va votar més
de la meitat dels censats:
el 52,7%. En la resta dels
pobles de la Ribera (a Puigverd i Ossó hi va haver més
votants que els censats) va
votar el 82,3%. En tota la

Ribera del Sió els votants van
ser el 63,41%, més de deu
punts respecte Agramunt en
solitari, més de vint punts
respecte la província de Lleida (52,83%) i quasi més de
trenta punts respecte tot Catalunya (43,03%).
2. A Agramunt es va imposar el “Sí” de manera absoluta amb 1.891 vots dels 1.982
votants que hi va haver; això
representa el 95,4% dels vots
emesos. També a tota la Ribera del Sió passà una cosa
semblant: de 3.742 votants,
3.532 van ser afirmatius, o
sigui, el 94,4%. El percentatge del “Sí” va ser superior
en més de mig punt al de la
província de Lleida (93,8%) i
en més de quatre punts a tot
Catalunya (90,18%).
3. Si es compara (amb totes
les reserves ja dites) aquest
referèndum amb la consulta
del 9-N a Agramunt es pot
veure que el vot del “Sí” es
manté al mateix nivell. Si sumem els que en aquella ocasió van votar “Sí-Sí”, “Sí-No”
i “Sí-blanc”, s’obté el percentatge del 94,3% del total dels
votants: quasi igual que ara!
4. El “No”, que majoritàriament es va quedar a
casa, va arribar al 3,1%,
mentre que en tota la
Ribera del Sió va ser del
3,63%; a la província de
Lleida, del 4,79%, i en tot
Catalunya, del 7,83%.
5. Una vegada més es
constata que al pot petit
hi ha la bona confitura.
Dit d’una altra manera:
proporcionalment són més
els que aspiren a una Catalunya independent als
municipis petits que als
grans pobles o ciutats.
JPR

sió 644
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En alguns pobles com a Ossó, els tractors van fer de barreres protectores que impedien el pas.

El referèndum als nostres pobles

Un grup de gent de Puigverd
fent guàrdia davant del col·legi
electoral a 2/4 de nou del matí.
A Puigverd van fer el recompte
dels vots a la capella de Sant
Miquel.

Puigverd
[informador Joan Eroles]
El col·legi electoral es va
situar al consultori mèdic.
Van tenir tot el dia una parella de Mossos d’Esquadra,
encara que no s’hi va presentar ni la policia espanyola ni
la Guàrdia Civil. Rebien avisos de fora explicant-los on

eren. Com que Internet no
els funcionava a l’ordinador
del centre electoral, van idear
un recurs alternatiu. Els de la
mesa deien per mòbil el número del DNI de qui votava, i
en una casa rebien la trucada
i es comprovava per Internet
si havia votat o no, ja que disposaven de servei a la xarxa;
tot seguit es contestava si el

vot es podia emetre. Al migdia
es va aturar la votació i l’urna
la van amagar a la capella de
la Mare de Déu. Després es
va continuar la votació però
es col·locà una urna amb sobres falsos, per si venien les
forces policials. Els vots bons
emesos es deixaven a part i,
de tant en tant, s’anaven a
portar a l’urna de veritat, cosa
[OCTUBRE 2017]

sió 644

▼

Com es va viure el referèndum als pobles de la Ribera del Sió? Dels set en què hi havia meses electorals,
només en dos casos (a Montgai i a les Pallargues) s’hi va presentar la Guàrdia Civil per requisar-ne les
urnes i emportar-se les paperetes, però no hi van trobar res de res, perquè prèviament s’havien amagat.
Sortosament, a diferència del que va passar en altres col·legis electorals de Catalunya, en ambdós casos
les “forces d’ordre” de l’estat no hi van actuar amb violència.
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▼

Dues imatges d’un escamot de
la Guàrdia Civil a les Pallargues
palplantat davant de la casa de la
vila amb un nombrós públic que
s’ho mira estupefacte.

A Puigverd va votar molta gent de
fora, especialment
d’Agramunt, fet
que explica que
tinguessin més
vots que votants
censats.
A les Pallargues
quan els policies
preguntaren per
l’urna, els del
poble digueren
que estaven fent
una festa i que no
tenien cap urna i
que no votaven.
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que s’explicava als votants.
La votació va durar fins que el
rellotge de l’església tocà les
vuit. L’escrutini el van anar
a fer també a la capella de
Sant Miquel on els membres
de la mesa i els responsables
es tancaren per dins i taparen
les finestres per tal que no es
pogués veure claror des de
l’exterior. Molta gent de fora
(especialment d’Agramunt)
hi va anar a votar, fet que explica que tinguessin més vots
que votants censats al municipi: votaren 254 persones tot
i tenir assignats 166 votants.

Les Pallargues /
Els Plans de Sió
[informador Xavier Pintó]
A primera hora del dia ja hi
havia unes noranta persones
al col·legi electoral. Durant
el matí es va anar votant amb
tranquil·litat, però amb el neguit del que podia passar. Hi
havia dos Mossos d’Esquadra
que vetllaven prop del local.

Cap allà al migdia van saber
que a la gasolinera de Montroig hi havia uns vuitanta
efectius policials. Els organitzadors de la mesa electoral es
van posar alerta. Cap allà a la
una del migdia es van presentar una trentena de policies;
dues furgonetes van anar fins
a la plaça, mentre els antidisturbis van deixar-les a la pujada del poble. Quan van arribar
al punt de votació, només hi
van trobar dues o tres paperetes del referèndum (pista
que els feu sospitar), però
l’urna no perquè l’havien tret
per una finestra del darrere i
se l’havia emportat un tractor
amb la pala aixecada. Quan
els policies preguntaren per
l’urna, els del poble digueren
que estaven fent una festa i
que no tenien cap urna i que
no votaven. Hi van estar uns
vint minuts. Les dues-centes
persones que s’ho miraven,
tot i sentir por, indignació i
impotència, cantaven cançons i Els segadors. Els policies van dir que tornarien a
la tarda i se’n van anar sense
que hi hagués cops ni trenca-

dissa de res. Una vegada van
ser fora, la gent dels Plans de
Sió van tornar a posar l’urna al seu lloc i la votació va
continuar fins a dos quarts de
set, moment en què van decidir donar-la per acabada. El
recompte de les paperetes el
van anar a fer en una altra dependència de les Pallargues.
A votar també hi va anar gent
de fora, sobretot de Guissona.

Ossó de Sió
[informadora Anna Marco]
La jornada electoral es va
iniciar amb absoluta normalitat. L’accés al col·legi electoral, que era el local social,
estava completament ple de
persones (entre trenta i cinquanta) per evitar la intervenció policial en cas que es
produís. La posada en marxa
dels ordinadors va ser lenta;
no obstant això, es van poder
anar validant el votants a poc
a poc. En vàries ocasions vam
haver de passar a utilitzar el
típic mètode electoral, anotant els votants en el paper.
El servei d’incidències, però,

A Ossó es va fer
una gran paellada
per dinar perquè
hi hagués gent tot
el dia arran de la
presència policial
en poblacions
veïnes.

A la dreta, espai habilitat per a
la mainada de Preixens mentre
els pares votaven o s’estaven al
col·legi (pendents dels mòbils).
Alguns veïns d’Ossó davant del
punt de votació vetllant abans
que sortís el sol.

va ajudar a solucionar tots
els problemes informàtics i
això va permetre introduir tots
els votants en el sistema de
la xarxa. Durant el dia es van
dur a terme activitats davant
la seu electoral com partides
de jocs de taula i una gran
paellada per dinar que es va
fer perquè hi hagués gent durant tot el dia arran de la presència policial en poblacions
veïnes. La votació es va interrompre en tres ocasions, ja
que van arribar informacions
fiables que la Guàrdia Civil i
la policia estaven al voltant
d’Ossó. En aquests casos, per
evitar riscos es va amagar tot
el material electoral. L’urna es
va amagar en una casa propera. També es va decidir posar
tractors a l’entrada del Col-

legi i vigilants a les dues entrades del poble. Arran d’això
es va anar votant sense que hi
hagués l’urna autèntica present. Gairebé a les vuit de la
tarda es va decidir d’acabar
la votació. El recompte es va
fer al mateix col·legi electoral.
La jornada va transcórrer sense incidents. Al poble hi van
anar a votar gent de fora, cosa
que explica que el nombre de
votants fos gairebé el doble
dels censats al municipi d’Ossó de Sió.

Preixens
[informador Ramon Escuderpuc]
El dissabte un grup d’entre vint o trenta persones es
va quedar a dormir a les es-

[OCTUBRE 2017]
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Dinar de germanor a Ossó de Sió
davant del punt on es votava.

coles per tal que no els precintessin el centre. Al voltant
de l’escola hi van deixar tractors, encara que no barraven
el pas. De bon matí hi havia
una bona afluència de persones, una setantena. També hi
va anar una parella de Mossos
d’Esquadra que al principi
van rebre amb tensió, però
a mesura que anava passant
el dia aquesta tensió va anar
desapareixent. A les nou van
començar la votació del referèndum. Primer ho van haver
de fer amb el cens de paper
perquè no els funcionava
l’aplicatiu d’Internet. Hi va
anar molta gent i tot va anar
normal fins al migdia, quan
els van trucar que hi havia
molts furgons de policies a
la gasolinera de Montgai. Van
col·locar tractors als dos extrems del carrer de les escoles, per tal que els cotxes no
poguessin passar i, en tot cas,
ho haguessin de fer a peu.
Els responsables van decidir
amagar l’urna i els papers en
una casa particular no gaire
llunyana del punt de votació.
L’hora i mitja de parada la van
aprofitar per dinar. Després
van col·locar una altra urna
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▼
Gent de Preixens davant del col·legi
electoral.

Cap al migdia a
Montgai hi va arribar una dotació
de la Guàrdia Civil
d’una dotzena de
vehicles procedent de Balaguer,
però els organitzadors de Montgai havien estat
avisats i havien
aturat la votació.
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Mitja hora abans de cloure el
col·legi electoral, a dos quarts
de vuit, van decidir acabar.
Els membres de la mesa i el
responsables van marxar amb
la segona urna a la casa on
havien amagat l’altra i van
procedir al recompte de les
paperetes. Quan tingueren el
resultat, cap allà a dos quarts
de nou, van tornar a les escoles, on s’havia quedat molta
gent a endreçar, per tal de
donar a conèixer el resultat a
tots els presents.

Montgai
[informador Jordi]
El diumenge a les 4 o 5 del
matí algunes persones ja van

SISCO PRATS

JUDITH GRAUS

Moment de l’arribada de la Guàrdia
Civil a Montgai. Hi hagué qui els
aplaudí irònicament.

antiga de cartró i, per dissimular, hi van col·locar sobres
i paperetes. I van continuar
la votació. Quan la corrua de
furgons policials va arribar a
Preixens van passar per dins
del poble tocant el clàxon
però, incomprensiblement,
no s’hi van aturar, sinó que
van marxar direcció a Artesa
de Segre. Després de l’ensurt,
la votació va continuar, si bé
no amb l’urna de la Generalitat, sinó amb una altra. Un
xicot de Pradell va aconseguir
fer funcionar l’aplicatiu d’Internet del referèndum, cosa
que va permetre que gent no
censada al municipi pogués
votar. De fora, al final n’hi van
votar entre 15 o 20 persones.

anar al col·legi electoral per
tal que no els precintessin
l’escola. Van començar a votar
a l’hora assenyalada. Al collegi hi havia gent a l’entrada.
Van tenir problemes amb Internet ja que a vegades anava
i a vegades, no; però un informàtic els va ajudar i al final
van poder enregistrar tots els
votants. Cap al migdia hi va
arribar una dotació de la Guàrdia Civil d’una dotzena de vehicles procedent de Balaguer,
però els organitzadors de
Montgai havien estat avisats i
havien aturat la votació. L’urna i els papers compromesos
els van amagar en una casa
particular. El fet era salvar els
vots. El carrer de l’escola estava tallat pel cantó de la plaça,
ja que s’hi feia obres i no s’hi
podia passar; i a l’altra punta
hi van posar tractors i, al mig,
un inflable per saltar la mainada. De manera que la Guàrdia Civil hi va haver d’anar
caminant. Eren una vintena
d’efectius que arribaren en
formació més la policia judicial que en arribar va entrar al
col·legi per escorcollar-lo en
cerca de les paperetes i l’urna. Després encara van arribar
més efectius. No van trobar
res del que buscaven. Al pati
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Afluència de gent de la Sentiu
en el moment de votar.

El dissabte i el
diumenge era la
Festa Major de la
Sentiu, de manera
que al poliesportiu
hi va haver ball el
dissabte que gairebé va enllaçar
amb els primers
matiners que hi
van anar a les
sis per vetllar pel
referèndum.
A la Sentiu també va posar tractors
travessers perquè la policia o la
Guàrdia Civil no pogués passar.

de l’escola molta gent estava
asseguda al voltant de taules
xerrant, jugant a cartes o a altres jocs de taula perquè “feien una festa”. No hi va haver
aldarulls i tothom va aplaudir
en el moment que van veure
que els números de la Guàrdia Civil marxaven del col·legi.
Encara que no se’n van anar
totalment del poble, ja que es
van quedar molta estona amb
els vehicles aparcats a l’antiga gasolinera de la sortida en
direcció a Agramunt; sembla
que hi van parar a menjar.
Mentrestant a Montgai també
ho van aprofitar per dinar tots
plegats. Eren un centenar de
persones. Després de dinar i
en saber que la Guàrdia Civil havia marxat en direcció
a Agramunt, es va reprendre
la votació encara que sempre

amb recel i por que tornessin.
Cap allà a les set, una hora
abans, es va donar per tancada la votació i els components
de la mesa i organitzadors
van anar a fer l’escrutini a la
mateixa casa on havien amagat l’urna. Quan van tenir el
resultat, van tornar al col·legi
on van llegir com havia anat
la votació entre l’aplaudiment
de la gent.

La Sentiu
[informador Gerard Batalla]
La votació no es va fer a
l’edifici escolar, com sol fer-se
habitualment, sinó a la sala
poliesportiva de l’Ajuntament,
pròxima a l’edifici esmentat.
El dissabte i el diumenge era
la Festa Major del poble, de
manera que al poliesportiu hi
va haver ball el dissabte que
gairebé va enllaçar amb els
primers matiners que hi van
anar a les sis per vetllar pel
referèndum. A partir de les
vuit es va constituir la mesa i
abans de les nou s’hi va presentar una parella de Mossos
d’Esquadra que s’hi van estar
tot el dia. Al començament a
la porta hi havia un centenar
de persones decidides a defensar l’espai electoral; cosa
que per un poble petit és molta gent. Molts van votar aviat.

Internet només va funcionar
bé a primera hora del matí;
després anava a estones i tornava a fallar. Llavors es va recórrer als llistats impresos on
constava el DNI per comprovar qui podia votar. Alguns veïns de Balaguer hi van anar a
votar i momentàniament es va
apuntar el seu número d’identitat que després es va poder
introduir a l’aplicatiu d’Internet. La votació es va interrompre en dues ocasions; en
total van ser uns tres quarts
d’hora aproximadament. Els
responsables van amagar l’urna i els papers en un indret
exterior pròxim al punt electoral. Alguns veïns van veure
un reguitzell de vehicles de la
Guàrdia Civil procedents de
Balaguer, però van passar de
llarg en direcció a Montgai. A
les entrades del poble hi van
col·locar vehicles i tractors
perquè fessin de tap. Un dels
moments de més nerviosisme
va ser quan els van comunicar
que a Montgai la policia havia carregat i havien ferit tres
persones. Després es va saber
que això no era pas veritat i
ja es van tranquil·litzar més.
Amb tot, les notícies que arribaven d’arreu del país anaven
pujant la pressió fins al punt
que cap allà a les cinc de la
tarda es va donar per acabada
la votació. Algunes persones
del poble i gent de Balaguer
encara hi van anar, però es
van quedar sense poder votar.
El recompte de vots es va fer
al mateix poliesportiu a partir
de les vuit. Quan es va anunciar el resultat, els presents
van aplaudir amb entusiasme.
I a continuació qui va voler va
apuntar-se al ball de Festa
Major.
JPR
[OCTUBRE 2017]
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Aturada
de País
D

JOSEP ROVIRA

avant la violència exercida per part de les forces
de seguretat de l’Estat l’1
d’octubre per intentar impedir el referèndum, les entitats
integrants de la Taula per la
Democràcia convocaren a la
ciutadania a concentrar-se
davant dels centres de treball
i dels ajuntaments el dilluns
dia 2 i a tota la societat en general, patronals, empresaris,
sindicats, institucions a una
Aturada de País el dimarts
dia 3, per reivindicar la dignitat del poble català i condemnar enèrgicament la violència
exercida per part de les forces
de seguretat de l’Estat contra
la ciutadania.
Agramunt també es va sumar de manera massiva a
l’Aturada de País proposada
per la Taula per la Democràcia. A la tarda l’Ajuntament

JOSEP ROVIRA

La plaça de l’Església es va omplir
com feia temps que no s’havia vist.
Els manifestants van protestar mans
enlaire de forma pacífica i mostrant
diverses pancartes.
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JOAN PUIG

La majoria de comerços de la vila van
tancar en senyal de protesta.
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JOSEP ROVIRA

Actuacions de diversos veïns durant l’acte de protesta el dimarts
3 d’octubre.

va convocar un acte de rebuig
a les agressions produïdes
per les forces de seguretat
de l’Estat a molts municipis d’arreu de Catalunya. La
concentració es va fer davant

de l’ajuntament. La plaça de
l’Església aplegà tanta gent
com poques vegades s’havia
vist. Després de la lectura del
manifest aprovat per les més
de 60 entitats que formen la

Taula per la Democràcia, alguns veïns van poder expressar els seus sentiments en
forma de text o interpretació
musical. L’acte finalitzà amb
el cant de l’himne nacional.

JOAN PIJUAN

Per què hem de participar a l’1-0?

L’acte comptà
amb la participació de Bernat
Solé, alcalde
d’Agramunt i diputat de Junts pel
Sí al Parlament
de Catalunya,
i Jaume Moya,
diputat d’En
Comú-Podem
al Congrés dels
Diputats.

E

l col·lectiu Esquerres per la
Independència organitzà el
dilluns 25 de setembre a la sala
del teatre Casal Agramuntí l’acte “Per què hem de participar
a l’1-0?, que tenia l’objectiu
d’aportar arguments a favor de
la participació al referèndum
de l’1 d’octubre. L’acte comptà
amb la participació de Bernat
Solé, alcalde d’Agramunt i diputat de Junts pel Sí al Parlament
de Catalunya, i Jaume Moya,
diputat d’En Comú-Podem al
Congrés dels Diputats. També
estava anunciat la participació de Mireia Boya, diputada
al Parlament per la CUP, però
a última hora no va poder serhi present. El nostre company i

director de la Revista Sió, Joan
Puig, va ser l’encarregat de presentar els dos ponents.
Joan Puig en la presentació
de l’acte va dir que “la incertitud és real i ningú no sap què
passarà. Una cosa és ben certa
–puntualitzà–, el dia 2 d’octubre res no serà igual, o s’haurà
votat o no s’haurà votat perquè
s’haurà impedit per diversos
mitjans. I si no es pot votar les
coses no quedaran com fins
ara. El problema català quedarà obert davant la taula del
Govern de l’Estat perquè continuarà havent tot un poble que
vol dirimir el dubte a les urnes.
Hagi passat el que hagi passat
podem afirma que res no continuarà igual”.
En la seva intervenció, Jaume
Moya va destacar que “la consulta de l’1 d’octubre és donar
veu a la majoria de la ciutadania que està convençuda legítimament que Catalunya és una
nació i reivindiquen el dret a
poder decidir. El Govern espanyol està fent servir els jutges,
la fiscalia, el Tribunal de Comptes, el Tribunal Constitucional,
per reprimir aquest dret legítim

que la majoria dels catalans volen exercir. Estan saltant-se les
lleis per coartar les institucions
catalanes, els nostres alcaldes
i alcaldesses, i encara que només sigui per això, des d’un
punt de vista reactiu, a l’octubre hi hem de ser. L’important
és anar-hi, que hi hagi una gran
participació, que demostrem
que som valents, que volem
expressar-nos i sortim al carrer
en aquest espai de repressió
absoluta”.
Per la seva part l’alcalde Bernat Solé es preguntava: “En
quines eleccions posem en dubte els motius pels quals anar a
votar en aquelles eleccions?
Això demostra que estem en
una situació que mai no s’havia
donat, i això no vol dir que no
haguem d’anar a votar l’1 d’octubre. Al contrari tenim més raons per anar a votar, perquè l’1
d’octubre no només decidirem
una opció, sinó que defensarem
aquell dret universal, aquell dret
que ens ha costat tant d’assolir
com és el dret a vot, el dret a
l’expressió, el dret que cadascú
de nosaltres puguem decidir el
futur del nostre país”.
[OCTUBRE 2017]
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L’alcalde Bernat Solé citat a declarar
E
l dijous 28 de setembre
més d’un centenar d’agramuntins es van desplaçar a
Barcelona per donar suport al
nostre alcalde, Bernat Solé, davant del fiscal del Tribunal Su-

perior de Justícia de Catalunya
qui l’havia citat per declarar pel
seu suport al referèndum de l’1
d’octubre. Bernat Solé es va
acollir al dret de no declarar.
Bernat Solé va ser un dels

712 alcaldes del conjunt de
Catalunya que van signar un
decret de suport al referèndum
en el que es comprometien a
facilitar que la gent pogués
votar.

Concentració
E

JOAN PIJUAN

l dimecres 20 de setembre la Guàrdia Civil va efectuar registres en
diverses conselleries i organismes de
la Generalitat que es van saldar amb
la detenció de 12 persones. Davant
d’aquests fets les entitats independentistes de l’Assemblea Nacional de
Catalunya i l’Òmnium Cultural van fer
una crida a través de les xarxes socials
a mobilitzar-se en contra d’aquests registres en defensa de la democràcia i
les institucions.
A Agramunt centenars de persones
es van concentrar davant de l’Ajuntament convocades per l’ANC AgramuntRibera del Sió per la Independència
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per tal de mostrar el seu suport a l’Ajuntament
i a les institucions catalanes.
Un dels membres de l’entitat, Vicent Loscos,
va llegir el manifest de suport a l’alcalde. “La
fiscalia espanyola ha obert diligències contra

Marató per la Democràcia
Més d’un cenC
tenar d’agra-

JOSEP ROVIRA

muntins es van
concentrar
novament davant
de l’Ajuntament
per defensar la
democràcia.

om a resposta massiva als
assalts a les institucions
catalanes i els atacs a la llibertat d’expressió, Òmnium
Cultural i l’ANC van organitzar
el diumenge 24 de setembre
una Marató per la Democràcia. L’ANC Agramunt-Ribera
del Sió per la Independència
es va sumar als més de 300
actes que es van organitzar
aquest dia en diferents muni-

734 alcaldes i alcaldesses dels municipis catalans que han manifestat el seu suport al referèndum que la Generalitat de Catalunya ha
convocat pel dia 1 d’octubre. Davant la gravetat
dels fets, des de la Vila d’Agramunt, manifestem el nostre suport incondicional al nostre alcalde i a la seva família, no tolerem la persecució dels nostres representant polítics; la repulsa
i condemna més ferma i absoluta a la judicalització de la vida pública i de la convivència ciutadana i rebutgem la instrumentalització dels
òrgans de l’Estat Espanyol contra el poble de
Catalunya. Permetre votar no és un delicte, és
un deure de tota societat justa i madura”.
Després del discurs es van repartir a tots els
assistents unes bengales que es van encendre
alhora, que simbolitzà la il·luminació del camí
en la busca de la llibertat democràtica. L’acte
finalitzà amb el cant de l’himne nacional.

cipis catalans. Més d’un centenar d’agramuntins es van
concentrar novament davant
de l’Ajuntament per defensar
la democràcia.
L’acte començà a les 11 del
matí amb la lectura del manifest d’Òmnium. “Som en una
deriva antidemocràtica, impròpia de l’Europa del s. XXI, amb
un ministre de l’Interior que
conspira per destruir la sanitat,

unitats de policia política que
elaboren proves falses contra
els governants, inhabilitació
i persecució judicial contra
el president de la Generalitat
per posar les urnes o querelles
contra la presidenta del Parlament per permetre el debat al
Parlament. Davant d’aquesta
situació insostenible, que vulnera de forma flagrant drets
democràtics tan bàsics com la
llibertat d’expressió o el dret
a vot; l’única alternativa que
ens queda és defensar la democràcia amb totes les nostres
energies. És per això que des
d’Òmnium, avui impulsa una
crida per la democràcia”.
Un cop llegit el manifest
es va celebrar un acte festiu
amb danses tradicionals que
va cloure amb la cantada de
l’himne nacional. Tot seguit els
assistents van anar a fer una
encartellada per tot el poble a
favor del dret a poder votar.
[OCTUBRE 2017]
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XXIX Fira del Torró
i la Xocolata a la Pedra

1

2

[OCTUBRE 2017]
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E

ls dies 7 i 8 d’octubre
es va celebrar la XXIX
edició de la Fira del
Torró i la Xocolata a la Pedra
amb una gran assistència de
visitants vinguts d’arreu de
Catalunya.
Enguany la presentació de
la Fira es va fer a Agramunt el
26 de setembre. Seguit amb
l’objectiu d’aconseguir desestacionalitzar el consum del
torró i la xocolata a la pedra
a la cuina diària durant tot
l’any, l’organització de la Fira
organitzà la tercera Ruta Gastronòmica de l’1 al 31 d’octu-

27

A C T UALITAT F ETS DEL MES

1. La consellera Meritxell Serret
durant el seu parlament en la
inauguració de la Fira.
2. Públic assistent.
3. En lloc de tallar la cinta protollària es trencà unes tauletes de
torrons, cosa que quedarà instituïda
per a futures edicions.
4. Els torronaires agramuntins fent
l’ofrena floral.
5. Enguany la presentació de la Fira
es va fer a Agramunt.
6. Les autoritats manipulant els
ingredients per confeccionar una
tauleta de torró.

JOAN PIJUAN

7. Els responsables de la carpa de
la Cuita.
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▼
3

4

bre, amb una participació de
13 restaurants de la província
de Lleida: dos d’Agramunt,
tres de Lleida, tres de Tàrrega i un de Linyola, la Fuliola,
Ponts i el Vilet de Riu Corb,
que incorporaran a la seva
oferta culinària un menú amb
els dos productes protagonistes de la fira.

Inauguració
Aquest any la inauguració
de la XXIX Fira del Torró i la

Xocolata a la Pedra va anar a
càrrec de la Consellera d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
de la Generalitat, Meritxell
Serret. L’acte oficial es va fer,
com és tradicional, a la plaça
del Torronaire al peu del monument a la Tradició Torronera Agramuntina, que per cert
convindria restaurar. Van intervenir la directora de la Fira
Fàtima Puig, l’alcalde Bernat
Solé, i la consellera Meritxell
Serret.

La consellera Meritxell Serret va destacar que “aquí a
Agramunt sou capaços de projectar-vos al món. Sou capaços d’identificar una cosa que
és molt nostra, que és aquesta tradició dels torrons i de la
xocolata, i en aquests mons
tan globals i en aquests mercats tan oberts sou capaços
de diferenciar-vos, de falcar
una posició allà i d’assegurar el que és més important,
que hi hagi gent, que hi hagi
famílies que puguin continuar vivint i desenvolupant-se
aquí, al nostre territori. Sou
aquesta economia productiva
i arrelada que ens assegura
futur, que no se’n va. Sou els
que ens ajudeu a fer país realment”. També va afegir que
aquesta cita “alimenta més
la cultura, acosta encara més
aquesta tradició i aquesta innovació, i tota aquesta riquesa a la ciutadania i sobretot
als més joves que han d’assegurar el relleu que volem als
nostres pobles”.
Per la seva banda, l’alcalde
Bernat Solé destacà “la rellevància que estan adquirint
aquests dos productes. Cada

JOSEP ROVIRA
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JOSEP ROVIRA

10

tament amb tots els que treballem per fer d’aquests dos
productes unes excel·lències,
gràcies a preservar la fórmula
ancestral com es feien abans

[OCTUBRE 2017]
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9

nostres productes, per tant la
internacionalització d’aquests
productes és un èxit. I un èxit
que han aconseguit els torronaires i xocolaters conjun-

JOSEP ROVIRA

8

JOSEP ROVIRA

8 a 11. Estands de Torrons Vicens,
Torrons Roig i Torrons Fèlix.

cop hi ha més cases i restaurants del nostre país que
consumeixen torrons i xocolata a la pedra; cada cop hi ha
més països que coneixen els
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13

12. Estand de Xocolata Jolonch.
13. Estand de Torrons Lluch.
14. Estand de l’Espai Guinovart.
15. Estand de la Fundació Lo Pardal.
16 i 17. Seguici d’autoritats davant
els estands del Consell Comarcal de
l’Urgell i de la Diputació de Lleida.
18. L’Espai Cuinetes es va habilitar
en una carpa annexa als pavellons.
19. Vista de l’entrada als pavellons.
20. Estand de l’Associació contra
el Càncer.
21. El tradicional joc del Catxo.
22. Estand de xocolates Aynouse.
23. Estand del Celler Matallonga.

aquests productes i al mateix
temps combinar-ho amb les
novetats, les noves tecnologies gastronòmiques i les noves
invencions tecnològiques de
la mà dels millors cuiners,
restauradors i pastissers del
moment”.
Com a novetat aquest any
es deixà de tallar la cinta catalana i l’acte inaugural consistí en trencar unes tauletes
de torró d’Agramunt.

vuitantena d’expositors entre
els pavellons (dolç i agroalimentari) i la carpa multisectorial, i unes 140 parades al
carrer. El recorregut anava de
la plaça Fondandana a la plaça del Mercat. Com cada any
a la plaça del Pou s’hi trobava
la Menestralia, la tradicional
mostra d’oficis antics, que
enguany va ser més reduïda
que altres anys.

Expositors

La
plaça
Fondandana
comptà un any més amb l’es-
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La Fira comptà amb una
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pai de les Foodgonetes, amb
food trucks i música en directe de grups de l’escena catalana amb una oferta gastronòmica i musical ben variades.
Com cada any al pavelló del
Dolç hi havia l’Aula del Gust
i els estants institucionals,
dels torronaires, de la Fundació Privada Espai Guinovart i
de la Fundació Guillem Viladot, amb una connexió directa a la Carpa de la Cuita on es
van fer les demostracions de
l’elaboració del torró d’Agramunt i de la xocolata a la

JOSEP ROVIRA
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pedra. Mentre que al pavelló
poliesportiu hi havia el sector
agroalimentari amb l’Espai
del Tast.
En aquesta edició es va potenciar l’Espai Cuinetes, amb
una nova carpa ubicada al
costat de l’espai multisectorial, i amb més tallers que per
primera vegada s’oferien també als joves, que va tenir molt
bona resposta.
A l’Aula del Gust, dirigits
per Pep Palau i Pep Nogué,
destacats professionals de la
cuina i pastisseria com Lluís
Costa, David Gil, Pol Contreras, Joan Baixas, Betina
Montagne, Joel Castanyé,
Laura Matín i Marc Ribas,
van participar en les sessions
demostratives que s’hi van
celebrar amb la col·laboració
de les firmes Vicens, Fèlix,
Lluch, Roig, Xocolates Jolonch i Grupo Consist, al preu de
2 euros.
També a l’Espai del Tast va
tenir lloc un ampli programa
de demostracions i tastos de
productes de proximitat al
mateix preu.
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▼

Novetats
La firma Vicens va exposar un any més dues de les
seves noves varietats que ha
tret aquest any en barra de
torró de 8 metres de llarg i
un pes de 250 kg cada una:
el torró història i el torró de
mel i llimona en la línia “Natura” d’Albert Adrià, les quals
va distribuir el diumenge al
vespre gratuïtament entre el
públic. Altres novetats que ha
24. El popular Marc Ribas a l’aula del Gust.
JOAN PIJUAN
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JOSEP ROVIRA
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25. El cuiner Joel Castanyer va presentar una
impressora 3D.
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26. Aula del Gust.
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27. Provant la Torroexperiència.
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JOSEP BERTRAN MITJAVILA
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JOSEP ROVIRA
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27

tret són el torró de vi, el torró
de pastís de tatín, el torró de
pipes de carabassa i el torró
de xocolata i xurros.
També va presentar novetats Torrons Fèlix, dins de la
línia de torró d’autor, un bombó d’ametlla i xocolata amb
bastant de torró d’Agramunt.

28

Durant la Fira es van fer
els habituals actes esportius:
el dissabte al matí es va celebrar la 25a edició de la
Cursa de BTT, la Transiscar,
organitzada pel Club Ciclista
Agramunt amb una participació rècord de més de 800 ins[OCTUBRE 2017]
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Actes paral·lels
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36
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JOSEP ROVIRA

38

crits. L’edició d’aquest any
comptà amb quatre circuits
de 20 km, 40 km, 60 km
i 80 km, a més d’una Eliminator, una prova en què
participaven els 15 primers
classificats de cada recorregut que anaven essent
eliminats volta a volta fins
quedar un únic ciclista, el
guanyador. El diumenge al
matí es va fer la 28a Cursa del Torró organitzada pel
Patronat d’Esports i el Club
d’Atletisme Escatxics amb
una cursa de 5 km i de 10
[OCTUBRE 2017]
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41
28. Vista del pavelló el dissabte al
vespre.
29 a 33. Parades de menestralia a la
plaça del Pou.
34. Atracció infantil a la plaça del
Mercat.
35. Aula del Tast.
36. L’espai Foodgonetes altra vegada
va tenir molt èxit.
37. Demostració de l’elaboració de la
xocolata a la pedra.
38. Els alumnes de 4t d’ESO hi van ser
presents amb la seva tómbola.
39. Transiscar, la cursa de la BTT.
40. Prova atlètica Cursa del Torró.
42. Com cada any, els visitants
van poder degustar els productes
agramuntins.
43. Enguany al carrer Sió hi van haver
menys parades de les habituals.
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41. L’espai de les firetes.
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43

42

44. Emili Vicens va ser escollit com
a Torronaire d’Honor.
45. Després de ser investit i de
realitzar els preceptius parlaments,
el guardonat va posar amb llurs
familiars, menestrals torronaires i
autoritats.

JOAN PIJUAN

46. Com ja és habitual des de fa
una bona colla d’anys, a l’estand de
Torrons Vicens es congrega molta
gent per endur-se una porció dels
torrons gegants que elaboren per
a l’ocasió.

JOSEP BERTRAN MITJAVILA

JOAN PIJUAN
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45

km i diverses curses infantils,
amb una participació total de
193 inscrits. Per segon any
la Cursa col·laborava amb el
projecte Stargardt Go! per a la
recerca en malalties degeneratives de retina.

Torronaire d’Honor
L’acte de proclamació del
17è Torronaire d’Honor es va
fer aquest any el diumenge a

la tarda davant d’una assistència de públic francament
pobra.
El títol de Torronaire d’Honor és una menció que atorguen cada any els Menestrals
Torronaires a aquelles persones o entitats que segons
ells compleixen els requisits
que comporta aquest honor.
Enguany els Menestrals van
atorgar aquesta distinció al

Sr. Emili Vicens i Creus. Un
cop investit amb els atributs
dels torronaires: la gorra musca i la camisola negra, li van
fer entrega del guardó que reprodueix el torró d’Agramunt
en cristall, tot seguit l’Emili
Vicens va dirigir unes emotives paraules d’agraïment per
la distinció rebuda.
A continuació l’alcalde,
Bernat Solé, va cloure l’acte.

46
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L’obra de Guillem Viladot es pot
visitar al Centro de Creación
Contemporánea de Andalucía,
C3a, de Còrdova.

JOAN PIJUAN

A la plaça Fondandana es va
habilitar un circuit de bicicleta
per a la jovenalla.

38
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Obres de Guillem Viladot
El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía,
C3a, de Còrdova, va inaugurar el dimarts 19 de setembre
l’exposició
Constelaciones.
Poesía experimental en España (1963-2016), que restarà oberta fins al 7 de gener
de 2018, i que ha estat comissariada per Luis Marigómez, Esperanza Ortega, José
Luis Puerto, Tomás Sánchez
Santiago.
El Centre és un espai dedicat a la producció i creació

contemporània i la seva original façana ha estat dissenyada per tenir una aparença
de dia i altra de nit. Els 100
metres de la façana estan
ocupats per 1.319 forats exagonals que actuen com un reflector per una Font de llum
artificial integrada, que es pot
regular i actuar com una informació digital.
Amb l’exposició CONSTELACIONES el C3a acull per
primera vegada la presència
i repercussió de la poesia visual i experimental a Espanya d’ençà dels anys setanta
i fins a l’actualitat. Inclou 97
artistes i prop de 400 obres.
Guillem Viladot és una de les
figures principals del projecte, present amb una trentena
d’obres que provenen de la
col·lecció de la Fundació Viladot d’Agramunt.

Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura
Del 16 al 22 de setembre
es va celebrar a tot Catalunya la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura amb

l’objectiu de promoure hàbits
de mobilitat més sostenibles,
segurs i saludables. Amb el
lema d’aquest any “Mobilitza’t per un aire més net!” es
pretenia també conscienciar
la ciutadania per millorar la
qualitat de l’aire que respirem. Agramunt s’hi va sumar
organitzant una pedalada el
divendres 22 a la tarda. La
pedalada, que estava oberta a
totes les edats, va sortir de la
plaça Fondandana i va recórrer diversos carrers de la vila.

Dia Mundial
de l’Alzheimer
Amb motiu del Dia Mundial
de l’Alzheimer, 21 de setembre, l’Associació de Famílies
de Malalts d’Alzheimer de
Tàrrega i Comarca organitzà
diversos actes a la vila per celebrar-lo. El dilluns 18 es va
fer a la sala de conferències
del Casal Agramuntí la conferència “Trenquem mites”
a càrrec dels membres de
l’equip tècnic de l’associació
Noemí Rodríguez, cap de tallers, i Èrika Tahull, educadora social; i el dissabte 23 va
instal·lar durant tot el dia un
punt d’informació i mesa petitòria a la plaça de l’Església.
La xerrada consistí en l’exposició del treball d’observació dut a terme pels professionals de l’associació de les
persones que pateixen aquesta malaltia i que els ha portat
a fer algunes reflexions sobre
alguns dels mites que hi ha
i que moltes vegades no responen ben bé a la realitat. La
Noemí i l’Èrika van presentar
un vídeo que mostrava un recull del treball d’observació
que han fet al centre amb tot
l’equip de professionals, amb
el qual volen trencar mites so-

xen la malaltia poder arribar
a no recordar qui som al final,
però veuen que hi ha algú al
seu costat que els recolza i
això els fa sentir segurs. Les
persones amb demència no
senten emocions, quan avança la malaltia el malalt perd
la capacitat d’expressar-se
verbalment, no obstant guanya importància la comunicació no verbal i això fa que
el seu cos i la seva expressió
ens expliqui com se sent i
què li passa. No es poden
concentrar en les activitats, la
malaltia comporta una disminució de la capacitat d’atenció, però això no vol dir que
no puguin fer coses durant
el temps que duri l’activitat
sempre i quan estigui ajustada a les capacitats que encara
perduren i respectant el ritme
de cada persona. Les famílies
no necessiten ajuda, la cura
de la malaltia comporta un
desgast emocional i físic que
si no està ben abordat farà
que aquell cuidador principal no pugui cuidar adequadament la persona que ha de
vetllar i per això és important
que rebin ajuda. Les persones
amb demència no són com
nens petits, són adults que
requereixen unes atencions

en un moment determinat
de la malaltia que recobren a
l’existència d’un nen.

Xerrada Centre Mèdic
d’Agramunt
Organitzada pel Centre Mèdic d’Agramunt, el dijous 28
de setembre es va fer a la sala
de conferències del Casal
Agramuntí la xerrada “Reptes
actuals en la sanitat privada”
a càrrec de Joan Carles Escolà
Valls, director del Centre Mèdic d’Agramunt i president de
l’Associació de Centres de Fisioteràpia de Catalunya.
Joan Carles explicà els diferents àmbits en els quals
s’està desenvolupant, la relació amb les entitats públiques
i com ens afecta això en el dia
a dia.

Presentació llibre
La sala de conferències del
Casal Agramuntí va acollir el
divendres 29 de setembre
l’acte de presentació de la
darrera novel·la de Màrius
Blàvia, professor de llengua i
literatura de l’IES Ribera del
Sió. L’obra es titula La flama
d’or i està editada per El Cep i
la Nansa Edicions. A l’acte de
presentació hi van intervenir
Jaume Jovell i els membres
[OCTUBRE 2017]
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Joan Carles Escolà durant la
seva xerrada sobre “Reptes
actuals en la sanitat privada”.

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

A la dreta, punt d’informació a
la plaça de l’Església

bre la demència, tipus alzheimer, i sobre el que comporta
la tensió als pacients que
pateixen aquesta malaltia.
També van destacar que amb
aquest vídeo pretenen mostrar el que ells viuen dia a dia
i el que els malalts senten i
duen a terme en les activitats
que realitzen.
L’alzheimer és una malaltia
neurodegenerativa progressiva del cervell que provoca el
deteriorament de la memòria,
el pensament i la conducta de
la persona.
Alguns dels mites que van
desmitificar van ser: la demència trenca els llaços efectius, les persones que patei-

JOAN PIJUAN

Xerrada sobre l’alzheimer a la
sala de conferències del Casal
Agramuntí.
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Presentació de la darrera novel·la de Màrius Blàvia. A baix, l’autor signant exemplars.

JOAN PIJUAN

JOSEP ROVIRA

del Grup Escènic Agramuntí,
Joan Ribalta i Àngels Ribalta,
que van fer la lectura de diversos fragments del llibre.
Màrius Blàvia va néixer
a Lleida l’any 1963 i viu a
Agramunt des de fa molts
anys. Professor de secundària compagina l’activitat amb
la d’escriptor. La seva obra
narrativa comprèn les novelles: L’illa dels morts (1995),
guardonada amb el Premi de
Novel·la Breu Ciutat de Mo-

Jornades Europees de Patrimoni a l’Espai Guinovart.

40
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llerussa; La llum de l’abisme
(1997); Estirp d’homes lliures (2004) i Dreceres al bosc
(2010); i el curiós dietari El
viure secret (1999). A més a
més ha col·laborat en diaris i
revistes de ponent.
La flama d’or tracta sobre
una història ambientada a la
Lleida de 1929 i 1930, amb
tocs de novel·la gòtica i algun
element terrorífic, en la qual
apareixen morts, amb immortals i fins i tot amb la presència de la Mort i del Mal.
El protagonista és un amic
de la família Torres, un personatge novel·lesc anomenat
Neftalí Miravall, estudiant de
medicina. De forma fortuïta,
coneix un ex-sacerdot que ha
descobert un element transcendental sobre l’Església Catòlica que li ha fet trontollar
les creences.

Jornades Europees
de Patrimoni
Les Jornades Europees de
Patrimoni se celebren a Europa durant un cap de setmana entre setembre i octubre. Aquest any a Catalunya
s’han celebrat els dies 6, 7 i
8 d’octubre amb el lema suggerit pel Consell d’Europa:
“Patrimoni i natura: paisatge
de possibilitats” per posar en
relleu els valors patrimonials
incorporats a la natura, la importància del medi ambient
sobre els estils de vida de les
persones i la influència que
té sobre el benestar i el creixement socioeconòmic de les
comunitats.
Un any més la regidoria de
Cultura de l’Ajuntament s’ha
sumat a aquestes Jornades
Europees de Patrimoni organitzant aquest cop un seguit
de visites guiades a l’Espai

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

La Biblioteca va acollir una nova edició d’Atrapacontes.

La sala de conferències del Casal acollí un cicle de conferències sobre creixement personal.

Guinovart. Es van fer tres sessions: dues el dissabte, matí i
tarda, i la tercera el diumenge
al matí.

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

Atrapacontes

Les dues actuacions celebrades al Foment Parroquial a benefici de Càritas.

El dissabte 7 d’octubre la
Biblioteca Municipal Guillem
Viladot va reprendre les sessions del cicle Atrapacontes
amb el conte “Gegants i capgrossos” explicat per l’AMPA
de la Zer del Sió. En acabar
es va fer un taller amb tots els
nens participants.

Cicle conferències
El divendres 6 d’octubre es
va fer a la sala de conferències del Casal Agramuntí la primera de les tres xerrades sobre creixement personal organitzades per l’escola de vida
Tàlem. La xerrada portava el
títol de “Despertar: qui sóc,
d’on vinc i cap on vaig” i va
anar a càrrec de Carme Monegal. Les altres dues es faran
els dies 20 i 27 d’aquest mes
i tractaran sobre “El meu sistema familiar i la meva salut”
i “La respiració holotròpica
i els estats no ordinaris de
consciència”.
L’objectiu de l’escola de
vida Tàlem és contribuir a crear un món millor, ara i aquí,

més enllà de velles teories i
moralismes caducats, des
de l’únic lloc on és possible:
des del treball de creixement
personal conscient que ens
correspon com a habitants
d’aquest planeta.

Vetllada solidària
El dijous 12 d’octubre la
Parròquia organitzà al Foment
Parroquial un acte benèfic a
favor de Càritas. El públic assistent no acabà d’omplir el
local del tot. En primer lloc hi
hagué l’actuació musical de
Sònia Gesé i Dolors Ginestà
que interpretaren una desena
de cançons. Tot seguit es va
fer el sorteig d’una quinzena
de lots de productes entre
tots els assistents. Per últim
s’escenificà el sainet “La família Sicausatrapa”, amb el
següent repartiment: Actors:
Damià, Roser Feixa; Tomàs,
José Uriel Álvarez; Lluïsa,
Mª Dolors Arriasol; Hermínia,
Teresa Carulla; Margarita,
Remei Joval; Neus, Josefina
Arriasol; Apuntadores: Esperança Llovera i Mª Carme Castellà; Fotògraf: David Cuesta;
Tècnic de llums: Jaume Vilalta; Arranjaments: Grup del Cor
Parroquial; Direcció: Antonieta Canosa. ■
[OCTUBRE 2017]
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mèdic
agramunt

Servei mèdic de família:
Ara pots cobrir la teva salut amb el millor pla
i per tant sols 15€ al mes! *
Medicina Família, Medicina Interna, Ginecologia,
Oftalmologia,Traumatologia, Radiologia,
Certificat psicotècnic, Revisió esportiva,
Fisioteràpia, Osteopatia, Ones de Xoc
Gimnàstica terapèutica, Ioga
973 39 21 03

info@ortomedic.com
42
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medicfamilia.com
* Preu variable segons edat

@revistasio

@jjsolice

@oplaserra

@xavierﬁto1995

@xavierﬁto1995

Continuem aquest mes amb la publicació d’una
selecció de fotos que els nostres lectors pengen
a Instagram amb l’etiqueta #revistasio

Animem tothom qui disposi d’aquesta aplicació que continuï
penjant fotos amb l’etiqueta #revistasio
i cada mes en publicarem un recull a la nostra revista
Drets d’imatges:
Els drets de les imatges realitzades seran sempre propietat de l’autor i amb Instagram com a copropietari (tal com marquen les normes d’Instagram).
Tot i això, amb l’ús de l’etiqueta #revistasio cediu a la Revista Sió el dret de publicació sempre mencionant l’autor de la fotograﬁa.

[OCTUBRE 2017]
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Av. Generalitat, 10 · AGRAMUNT · Tel./Fax 973 392 311 · Mòbil 630 053 450

+servei
+oferta
+ràpid
682 876 551
nou servei
de consulta
i venda per
WhatsApp

servei a
domicili
ferreteria FIRAL

jardinsdesecà
Jordi Lluch Sarnago
jardiner

• Poda d’arbrat agrícola

Tel. 658 921 335
jardinsdesecar@gmail.com

• Col·locació sistemes de reg
• Poda d’arbrat urbà i ornamental
• Manteniment de jardins existents
• Aplicació de tractaments fitosanitaris
• Disseny manual i digital

FUNERÀRIA i SALES DE VETLLA

Glops & Tape
Tapes "
" Glop
especialitats de la casa

SERVEI

24h

PERMANENT

973 39 08 62 t 620 90 50 20
jtorne1@hotmail.com
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Caragols a la llauna
Tapes casolanes
Esmorzars
Plats combinats

Plaça Mercadal,19 - 25310Agramunt
600 700 202

DE T U A TU C A RLO S G IL, CUINER D EL R ESTAUR ANT CA L’ENR IC

De la sala als fogons

– Després vas tornar a Agramunt?
– Sí. Vaig tornar per agafar
la gestió de la cafeteria Goiko
substituint el meu germà,
juntament amb els meus pares.

Un jove Carlos Gil treballant
de cambrer en la seva
primera etapa al restaurant
Blanc i Negre.

És molt important
formar-te i conèixer totes les tècniques. Fins i tot és
millor començar
els estudis sense
coneixements previs, començar de
zero. El fet d’anar
a les escoles et
proporciona tots
els mitjans, totes
les maquinàries
que utilitzaràs al
món real de l’hoteleria.

A

quest mes dediquem
el De tu a tu a en Carlos
Gil, un agramuntí ben
conegut de tothom que ens
explica com és treballar en un
restaurant catalogat amb una
estrella Michelin. Molt influenciat per la cuina tradicional
que va conèixer de la seva
mare, ara remena els fogons
d’un dels restaurants de cuina catalana més apreciats de
Catalunya.
– Des de quan et dediques a
l’hoteleria?
– Jo vaig començar a treballar-hi el dia que vaig fer
16 anys, el quatre de juny de
1989, al Blanc i Negre.
– Però no has estat sempre a
la cuina, oi?
– No, jo vaig començar de
cambrer. En un principi vaig
estar un any i mig al Blanc
i Negre i després me’n vaig
anar a Barcelona, al restau-

– Has portat diferents locals
a Agramunt.
– Doncs sí. Al cap d’uns
anys de portar el Goiko vam
obrir el “xiringuito” del Passeig. Vam començar amb un
quiosc de gelats i, de mica en
mica, vam ampliar el negoci. Era un lloc al qual ningú
donava importància que s’ha
convertit en el millor lloc de
l’estiu agramuntí. Actualment no el gestionem nosaltres, però és un lloc que fa
una mica més divertit l’estiu
d’Agramunt.
– En quin moment et planteges estudiar cuina?
– La veritat és que quan era
jove ja tenia la idea d’estudiar
cuina, però les circumstàncies familiars m’ho van impedir. Ha estat de més gran
quan he fet el cop de cap.
Durant tota la meva vida havia tingut a prop una cuinera
molt bona, que era la meva
mare. La mare sabia molt de
cuina ja que, de jove, havia
estat treballant a Barcelona en una casa particular al
servei d’un cuiner important.
Tenia un gran domini de la

cuina tradicional i jo no vaig
saber aprofitar els seus coneixements. Quan vam treballar
junts jo estava fora de la cuina, de cara al públic. Això em
va impulsar, més tard, a estudiar de forma seriosa l’ofici
de cuiner.
– Què creus que aporta el
fet d’estudiar en una escola de
cuina, el fet de tenir uns estudis reglats?
– Doncs és saber per què
fas una cosa, on arribarà, com
es pot tractar el producte. Conèixer des de la base fins a altres tècniques que s’utilitzen
als grans restaurants.
– I s’hi estudia tot tipus de
cuina?
– Sí, jo vaig estudiar cuina i
pastisseria a l’Escola Bellart.
Vaig fer dos cursos en un.
Això em va comportar que fos
bastant difícil, a part del fet
que jo no he estat mai un bon
estudiant.
– Creus que aquests estudis
són imprescindibles per treballar en un restaurant important,
un restaurant amb reconeixement?
– Sí. És molt important
formar-te i conèixer totes les
tècniques. Fins i tot és millor
començar els estudis sense
coneixements previs, començar de zero. El fet d’anar a les
escoles et proporciona tots
els mitjans, totes les maquinàries que utilitzaràs al món
real de l’hoteleria. Aprens totes les tècniques i com s’han
de fer les coses, encara que
després a cada casa tinguin la
seva manera de treballar. La
[OCTUBRE 2017]

sió 644

▼

rant Reno, mentre feia uns
cursos de cambrer de sala a
l’Escola d’Hoteleria de Barcelona. Allà vaig poder treballar
en un dels millors restaurants
de Barcelona, molt clàssic.
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El restaurant Ca
l’Enric fa una cuina tradicional catalana. Treballem
molt amb tòfona,
que és un món
molt particular. El
xef del restaurant,
Jordi Juncà, és un
dels millor cuiners
joves d’Espanya i
especialista en el
món dels bolets i
la tòfona. El mateix restaurant té
deu hectàrees on
hi cultiva tòfones.

La mare del Carlos tenia un gran
domini de la cuina tradicional, i
d’ella en va heretar aquesta afició
que finalment s’ha convertit en
un ofici.

formació és molt important.
Sense formació pots passar-te
vint o trenta anys en una cuina i fer-ho sempre malament.
– Et vas especialitzar en algun tipus de cuina en concret?
– Sí, en cuina catalana.
Vaig ser l’únic de la meva
promoció que ho va fer. Crec
que és una cuina molt important i que sempre quedarà.
La cuina catalana té un gran
nivell que ja va començar a
principis del segle XX, amb
grans cuiners i gastrònoms.
Després, però, l’evolució es va
veure trencada per la Guerra
Civil. La postguerra va suposar un trencament per raons
òbvies (fugida de cuiners a
l’estranger, misèria) i va costar que tornés a recuperar-se
a nivells anteriors.
– Has trobat gaire diferència
entre el que s’estudia en una
escola i la pràctica del dia a
dia en un restaurant?
– Sí, ja que, com diu la
dita popular, cada terra fa
sa guerra. Però tot i això, és
molt important que tu ja sàpigues com es fan les coses,

com tractar els productes i
coneguis les tècniques. En
tipus de cuines com la cuina
molecular és molt important
arribar amb una formació. Jo
recomano a tothom passar
abans per l’escola. Si tothom
estigués ben preparat aquest
país, que viu del turisme, encara tindria una millor acceptació a fora.
– A rel de la teva formació a
l’escola vas haver de fer unes
pràctiques?
– Sí, unes pràctiques que
vaig fer a Ca l’Enric.
– És aquí on comença la
teva relació amb restaurants
d’aquest nivell? Recordem
que Ca l’Enric té una estrella
Michelin.
– Sí, hi vaig fer les pràctiques. Un cop vaig acabar vaig
tenir l’oportunitat d’anar a un
altre restaurant a través del
xef Pep Nogué, però vaig acceptar l’oferta de quedar-me
a Ca l’Enric. El restaurant
fa una cuina tradicional catalana. Treballem molt amb
tòfona, que és un món molt
particular. El xef del restaurant, Jordi Juncà, és un dels
millor cuiners joves d’Espanya i especialista en el món
dels bolets i la tòfona. El
mateix restaurant té deu hectàrees on hi cultiva tòfones.
També estem especialitzats
en la cuina de la becada i el
peix. La cultura del peix que
hi ha a les comarques de Girona no té res a veure amb les
Terres de Ponent. Aquí ens
estem despertant ara, estem
a quaranta anys de la cultura
gastronòmica de Girona. Això
és donat, suposo, pel turisme
més exclusiu i un millor nivell
econòmic.
– Quin és el teu rol dins la
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cuina de Ca l’Enric, quines són
les teves responsabilitats?
– Jo vaig començar als plats
freds, fent amanides fredes
(perdiu, llamàntol), carpaccios i ajudant molt els altres
perquè no tenia prou experiència a la cuina. Actualment
estic a la part de salses, peixos i carns que és el cor del
restaurant. Has d’estar molt
concentrat.
– Com us organitzeu dins de
la cuina? En seccions…?
– Sí, estem organitzats en
partides: hi ha els entrants,
la zona freda, la zona dels
calents que porto jo i després
hi ha on emplaten, que és on
hi ha el cap de cuina i el xef.
Jo sóc el responsable de tots
els plats calents que arriben
al xef. Si hi ha algun error, la
culpa és meva.
– Hi ha gaire pressió en
aquest tipus de restaurants?
– Sí, molta. Cada dia les
coses són noves. S’investiga
molt, hi ha molta recerca i
desenvolupament, es proven
coses noves cada dia. Cada
dia és una guerra, és una
batalla constant. I les xarxes
socials ens han posat molta
pressió. Sobretot Instagram.
Aquesta nova cultura dels
foodies (afeccionats a la cuina) és bona i dolenta al mateix temps. Et fan molta publicitat a través de les xarxes,
però si comets algun error ho
saben milers de persones al
moment. També hi ha molts
blogs de cuina que jo no sabia que poguessin influenciar
tant.
– El fet que estigui tan de
moda la cuina i els restaurants
incorpora gaire pressió?
– Sí, molta. Això comporta
moltes hores a la cuina, mol-

l’equip. Com més va, més es
fa.
– T’ha servit l’experiència
prèvia portant diferents locals
a Agramunt?
– Sí. Això és com el futbol.
Hi ha lligues de primera i de
tercera. I per arribar a primera
has de passar per tercera.

Amb el seu pare, germans i
treballadors del popular restaurant
Goiko.

Nosaltres comencem entre les vuit
i les deu del matí,
segons la feina
que hi hagi. I fins
que s’acabin tots
els passis, poden
ser les dotze de la
nit i encara estar
treballant. Estem
moltes hores a la
cuina. Durant la
setmana preparem molts plats i
envasem al buit
seguint una tècnica de Joan Roca,
per tal de tenir-ho
tot preparat per a
la mise en place
(emplatar).

tes hores preparant els productes. Els cuiners no podem
treballar com assalariats. Un
cuiner pot deixar un corder
trenta o quaranta hores fentse. I has d’anar controlant-ne
la cocció.
– Hi ha gaire competència
amb altres restaurats?
– Sí, sobretot via xarxes
socials. Hi ha molt bones
relacions però també molta
competència. I també per les
valoracions com les estrelles
Michelin. Si no la tens no et
donen tanta importància. I és
difícil saber com hi entres.
– Aquest any vas tenir l’oportunitat de cuinar al Celler de
Can Roca durant la cerimònia
de lliurament de les darreres
estrelles Michelin.
– Sí, ha estat la millor experiència fins ara. I una de les
coses que hi vaig veure va ser
l’excel·lent nivell de la cuina
catalana. Un nivell aconseguit gràcies, sobretot, a Ferran Adrià i Joan Roca. Són
com el Messi i el Cristiano
Ronaldo de la cuina. Tots els
grans cuiners internacionals
actuals han passat o pel Bulli
o pel Celler de Can Roca. Són
uns cracs que han influenciat

tothom. Catalunya, juntament
amb el País Basc, són les zones més importants de l’Estat
Espanyol.
– Tornant al teu lloc de treball, quants cuiners sou a Ca
l’Enric i quants comensals hi
caben?
– Nosaltres som dotze cuiners. I fem per 35 o, com a
molt, 40 comensals. I no creguis que som molts cuiners,
perquè dins dels dotze també
hi ha pastisseria. Et pots trobar que per emplatar un plat
necessitis 6 o 7 persones.
– Quantes hores treballeu a
la cuina?
– Nosaltres comencem entre les vuit i les deu del matí,
segons la feina que hi hagi. I
fins que s’acabin tots els passis, poden ser les dotze de la
nit i encara estar treballant.
Estem moltes hores a la cuina. Durant la setmana preparem molts plats i envasem al
buit seguint una tècnica de
Joan Roca, per tal de tenir-ho
tot preparat per a la mise en
place (emplatar). També fem
sortides a les cases. S’ha posat molt de moda el fet d’anar
a cuinar a cases particulars.
El xef es desplaça amb tot

– Quines són les teves perspectives futures?
– En aquest món la gent
roda molt. Jo he treballat amb
gent de tot el món (Índia, Estat Units, Argentina...). Els
cuiners van aprenent el millor de cada restaurant. Fan
de stagers, treballen sense
cobrar, per poder treballar en
un determinat restaurant on
volen aprendre els seus plats
i tècniques. No et pots quedar
en una casa si vols continuar aprenent, encara que en
altres oficis estigui malt vist
canviar sovint de feina. En
aquest món, no.
– O sigui, que en un futur pròxim et veus en un altre restaurant per aprendre coses noves?
– Sí, segur. Potser, fins i tot,
per buscar més responsabilitats.
I aquí acabem la conversa
amb en Carlos, que vol que
quedi constància que el fet
de treballar en un restaurant
de renom, lluny de les nostres
contrades, no l’ha deslligat
del nostre poble. Continua
pujant cada dilluns al restaurant Blanc i Negre, on hi fa
el servei de sala. Un restaurant on ha treballat durant els
darrers vint-i-cinc anys amb
diferents responsabilitats, i
amb qui manté una relació
pràcticament familiar.
Josep Bertran Mitjavila
[OCTUBRE 2017]
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D’ A G R A M U N T

Li recordem que si és autònom, dins de certs límits, pot decidir la quantia per la qual cotitza. No obstant això, només pot
modificar aquesta quantia en dos moments al llarg de l’any.
Aquests moments són: abans de l’1 de novembre perquè
tingui efectes a partir de l’1 de gener de l’any següent, o bé,
abans de l’1 de maig perquè tingui efectes a partir de l’1 de
juliol de l’any en qüestió. Per tal motiu si pensa canviar la seva
cotització té fins al 31 d’octubre de 2017 per fer-ho.
La base de cotització mensual, des de l’1 de juliol d’aquest
any, està compresa entre 919,80€ i 3.642,00€. No obstant
això, s’estableixen regles especials en determinades situacions:
Els treballadors autònoms que a data 1 de juliol de 2017,
tenien 47 anys, si la seva base de cotització era inferior a
1.964,70€ mensuals, no podran triar una base de quantia
superior a 2.023,50€ mensuals.
•

Per als autònoms que l’any 2016 hagin tingut contractats
10 treballadors de forma simultània i per als socis treballa-

C/ Estudis Nous, 21 · 25310 Agramunt
Tel. 973 390 631 · Fax 973 392 307
www.assessoria-agramunt.com
dors de societats mercantils (independentment del nombre de
treballadors empleats), la base mínima serà de 1.152,90€.
Així per exemple, li mostrem aquesta escala comparativa
amb algunes opcions (imports vigents el 2017):
Tipus de cotització
Contingències comunes
Cobertura IT

Base de cotització
€/mes

Quota a pagar
€/mes

919,80
-mínima el 2017-

29,90% (*)

275,02

1.152,90
-mínima socis societats mercantils-

29,90%

344,72

1.500,00

29,90%

448,50

29,90%

605,02

2.500,00

29,90%

747,50

3.751,20
-màxima el 2017-

29,90%

1.121,61

2.023,50
-màxima per a treballadors de 47
anys o més (excepte que estiguessin
cotitzant per una base superior)-

•

ESPECIALISTES
EN HOSTALERIA

Josep Ortiz Llena – Gestor Administratiu - Advocat

4XHYLXUHV
L’Estoneta

%DU5HVWDXUDQW
Menjars casolans per emportar
Cafeteria - Bar - Restaurant
Pollastres i conills a l’ast, paelles...
Queviures - Càtering

bosses paper
bosses plàstic
hostaleria
alimentació

Agramunt (Lleida)

aparells
neteja
impresos
pastisseria
indústria

C/ Pol. Ind. Camí Vell de Tàrrega, 3
25310 AGRAMUNT (Lleida)
Tel. 973 392 910 - Fax 973 392 909
www.vimatcomercial.com
vimat@vimatcomercial.com

mobiliari
cash…

Tu poses
la imaginació…

C/ Pau Casals, 20

973.390.468

Calçats Mary
des de l’any 2000

i nosaltres et vestim la teva taula
amb totes les combinacions de colors

i moltes més
Distribuïdors:
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E N TITATS AS S EMBLEA NACIONAL CATAL ANA

FONT: ANC

Informacions de l’ANC

Tornant d’escoltar la
Declaració d’Independència.10/10/2017.
Oriol Puebla va tenir
unes paraules per a
la CNN

Aquest és
el temps de
les nacions,
i Catalunya ho és,
i tenim la
responsabilitat de tirar
endavant
el nostre
procés
d’independència. Els
estats com
Espanya són
un llast per
al futur.

D

es de la darrera informació,
hem assistit a un pas gegantí en el procés d’independència, el referèndum negat i
prohibit fins al límit per Mariano
Rajoy i Soraya Sáez, es va celebrar, tal com havia anunciat el
nostre president, Carles Puigdemont. Es va celebrar quan encara
se sentien els missatges amenaçadors del portaveu del govern
espanyol, seguits per l’eco dels
peperos i C’s instal·lats al nostre
Parlament. Es va celebrar amb
una precisió que no deixa cap
dubte a l’hora de valorar si som
capaços de fer rutllar un estat
propi. Increïble tot plegat: 6.299
urnes es van colar, circulant pel
país, davant dels nassos de la
Guàrdia Civil, fins als 2.315 collegis electorals, amb el temor afegit que els Mossos, sota ordre judicial, destarotessin al capdavall
la jugada; els 7.235 voluntaris
algun dia ens explicaran històries
que, a hores d’ara, encara no poden fer públiques.
El dia 14 de setembre, a Tarragona, va començar la campanya
pel SÍ, sota les amenaces del
govern espanyol amb la seva maquinària judicial. El dia anterior,
la Fiscalia havia obert diligències

contra 734 alcaldes pel seu suport al referèndum. En tots els
municipis es va llegir el manifest
en contra d’aquest fet. L’èxit de
l’inici de campanya, on l’Estat va
veure que perdia els papers, va
suposar un augment important
de la repressió: el dia 20, amb la
detenció de 14 persones; entre
elles, alts càrrecs de la Generalitat; registres, confiscació de paperetes, amenaces de multes de
12.000€ diaris..., l’anunciat xoc
de trens. La crida als segadors, va
omplir de multituds diversos espais de Barcelona i les manifestacions es van estendre arreu dels
Països Catalans. A Barcelona van
romandre fins que no es van alliberar els últims detinguts. El crit
més repetit, «votarem!».
A tot això, la campanya continuava amb encartellades, xerrades, conferències, més les botifarrades o arrossades pel «SÍ»,
del cap de setmana anterior a les
votacions; una feinada frenètica,
entusiasta. El dia 28 vam muntar dos autocars per donar suport
a l’alcalde, Bernat Solé, citat a
Fiscalia. El mateix dia 1, la gent
es va disposar a defensar els collegis electorals des d’altes hores
de la matinada, sabent les ordres
que tenien els Mossos, que van
arribar a tancar uns 200 punts de
votació. L’Estat, per altra banda,
va acabar de malmetre la seva
imatge a nivell mundial amb l’actuació de la Guàrdia Civil i Cos
de Policia, que es van comportar
com tots sabem. L’èxit del Referèndum i de la vaga general del
dia 3, són credencials més que
suficients per declarar la independència i la República Catalana,
tal com se’ns va dir que es faria.
Al moment de lliurar aquest

escrit, la declaració d’independència està en suspens en espera
d’hipotètiques negociacions, que
l’estat no les vol, i on les autoritats d’Europa ens volen aixecar
la camisa. Així és com el senyor
Juncker ha dit que no vol una
Catalunya independent perquè
altres farien el mateix. Caram!,
doncs nosaltres, sí, ara és l’hora de l’Europa dels pobles, amb
l’economia i ecologia ateses justament a cada lloc, amb la cultura pròpia de cada país i tot el
que se’n deriva..., és la forma de
regenerar les actuals estructures estatals, metròpolis residuals
dels imperis del segle XIX sobre
pobles i nacions més o menys assimilades. Aquest és el temps de
les nacions, i Catalunya ho és, i
tenim la responsabilitat de tirar
endavant el nostre procés d’independència. Els estats com Espanya són un llast per al futur. Són
models caducs, on la corrupció
generalitzada és l’únic panorama que es contempla. Si enlloc
de la independència acceptem
una nova Constitució, serà com
esperar que funcioni un pegat en
una cama de fusta, encara aniríem pitjor. Els pobles, i no els
estats–cova de lladres, podem
salvar Europa. Si algú li pot dir
això al senyor Juncker, que sàpiga
que ell no és ningú per voler o no
voler una Catalunya independent
o sotmesa. Som nosaltres qui
ho hem de decidir, i ja ho hem
fet. Mentrestant, les tancades de
webs, les amenaces, les citacions
i les exigències de rendició total,
són el pa que se’ns dóna a canvi
de robar-nos impunement a cada
dia que passa. Permetrem que
Espanya ens arrossegui en la seva
caiguda? ■
[OCTUBRE 2017]
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E N TITATS BIBLIO TEC A MUNICIPAL

Activitats Biblioteca
LES BIBLIOTEQUES AMB LA MARATÓ

TORNEM AL LICEU!

Xerrada informativa sobre les

Aquesta vegada des del Projecte Liceu Territori ens proposen anar a veure Andrea Chénier d’Umberto Giordano.

Malalties infeccioses
Divendres 3 de novembre, a les 20.30 h,
a la Sala de conferències

•
“ATRAPACONTES”
a càrrec de Ràdio Sió
Dissabte 4 de novembre, a les 11.30 h

•
Presentació de llibre

El Raval de Barcelona, de Ferran Aisa
Divendres 10 de novembre, a les 20.30 h,
a la Sala de conferències

“És una de les millor òperes mai escrites, la seva música
apassionant ens porta en plena revolució francesa i ens narra
la història d’amor entre un poeta, Andrea Chénier, i la jove burgesa Maddalena. L’òpera és plena de grans àries, sobretot amb
“La mamma morta” que tant famosa va fer Maria Callas. La
producció del Liceu ve del Covent Garden de Londres i és una
producció històrica, veurem els grans palaus francesos com si
l’escenari del liceu retrocedís a 1793 amb els vestits d’epoca.
Les millors veus i les més potents estaran dalt l’escenari amb
noms tant destactats com Radvanovksy o Palombi. No us perdeu una de les òperes més estimades pel públic de tots els
grans teatres”.
(Pol Avinyó - divulgador musical del Liceu)

Diumenge 25 de març, a les 17h.
(sortida autocar a les 14.30h.)
A més Pol Avinyó (divulgador musical), farà una CONFERÈNCIA INTRODUCTÒRIA A L’ÒPERA que anirem a veure.
Serà el dimecres 7 de març a la Sala de conferències, a
2/4 de 9 del vespre. OBERTA A TOTHOM, encara que no es
vagi a veure l’òpera.
Preu (entrada+autocar): 105€
Inscripcions i pagament a l’Oficina de Turisme abans del
3 de març.
(Per fer-se la sortida necessitem un mínim de 40 persones).
ESPEREM QUE US HI APUNTEU

[OCTUBRE 2017]
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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
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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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

A E
U A

E N T ITATS AEUA

Aula
d’Extensió
Universitària
AGRAMUNT

FONT: AEUA

FONT: AEUA

Inauguració del curs 2017-2018

Parlaments en la inauguració del
curs.

L’Aula compta
amb una matrícula que depassa
els 170 alumnes
inscrits.

L’assistència d’alumnes va ser
nombrosa.

L

’acte inaugural va tenir
lloc al Foment Parroquial el dimecres dia 4
d’octubre a les 5 de la tarda,
i va comptar amb la presència del Vicerector de la Universitat de Lleida, el Sr. Joan
Biscarri i de l’alcalde d’Agramunt, el Sr. Bernat Solé.
El secretari de la Junta de
l’AEUA, el Sr. Ramon Bernaus, féu la presentació del
4t curs de la nostra Aula, tot
recordant el Sr. Joan Granados que en va ser l’impulsor.
Tant la Junta com les au-

FONT: AEUA

A la dreta, Maria Navarrete durant
la seva conferència.

toritats presents a la taula,
mostraren la seva satisfacció
de poder comptar amb una
matrícula que depassa els
170 alumnes inscrits.
El secretari va llegir un comunicat de la Junta de l’AEUA
sobre la jornada de l’1 d’octubre, defensant el dret de la
ciutadania a expressar-se lliurement i el rebuig a l’ús de la
violència física. També el nostre suport als afectats que van
resultar ferits.
Va mostrar l’agraïment de
la Junta a les Institucions i
a les entitats que amb el seu
suport fan possible l’AEUA,
però sobretot als alumnes
matriculats, per la seva participació i assistència, i que
any rere any la fan més gran:
–“Vosaltres, els alumnes, sou
l’Aula”.
Després dels parlaments
protocol·laris, se celebrà la
conferència inaugural: “Intelligència Emocional” a càrrec
de la Sra. Maria Navarrete.
Maria Navarrete és llicenciada en Belles Arts per la Uni-

versitat de Barcelona, Educadora Social, Màster en Educació Emocional i Benestar,
i Màster en Neuroeducació.
Es defineix com a educadoraanimadora socioemocional, ja
que amb el seu treball ajuda
les persones a ser conscients
del que senten i així regular
les seves emocions per aconseguir, de mica en mica, tenir
millor percepció del seu propi
benestar.
La Maria creu en el que fa
i està convençuda dels resultats positius de la seva actuació: aconseguir una coherència entre el que sents ( emocions) i el que penses (raó).
Remarcà la importància de la
“motxilla emocional” (creences, valors...) que tots arrosseguem i que ens condicionen, però el cervell ha de ser
prou flexible per canviar, per
saber gestionar les emocions
i aconseguir una autonomia
emocional que es tradueix en
l’autoestima, en sentir-te segur, satisfet i en compartir-lo.
Hem d’envoltar-nos d’emocions positives, de practicar un
bon somriure, relaxar-nos, fer
coses que ens agradin, ajudar els altres, respectar perquè ens respectin... La seva
filosofia, que desitgem que a
partir d’ara sigui la nostra és:
“Sigues Feliç”.

Propera conferència:
– Dimecres 8 de novembre.
“El Papa Francesc: reformes i
resistències”. A càrrec de Vicenç Lozano. Reporter de TV3
al Vaticà.
La Junta Directiva
[OCTUBRE 2017]
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Exposicions a l’Espai
Guinovart
Cos, percepció i resistència

Amics
de
l’Espai
Guinovart

2 setembre / 17 febrer 2018

Romà Vallés
Dues mitges llunes fan un cercle
22 octubre / 10 desembre 2017

Activitats
Visita a l’exposició Amb A d’amic
Bodegues Mas Blanch i Jové
Diumenge, 29 d’octubre de 2017
(Més informació i inscripcions a l’Espai Guinovart)

Exposicions fora de l’Espai
Amb A d’Amic
Celler Mas Blanch i Jové, La Pobla de Cérvoles
9 setembre / 12 desembre 2017

Amb Guinovart
Galeria Palmadotze, Santa Margarida i els Monjos
16 setembre 2017 / 8 març 2018
AMICS DE L’ESPAI GUINOVART,
adreçat a particulars, col·lectius i empreses

MÉS DE 10 ANYS ELABORANT

GRANS VINS
Informació i reserves: 973050018 – info@masblanchijove.com
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Protectors
corporatius:

INDÚSTRIES

JOVÉ-BALASCH, S.L.

Sr. Joan Uriach

Socis:

HORARI:
Dijous i divendres, de 10h a 13h - Dissabtes d’11h a 14h i de 17h a 19h,
Diumenges d’11h a 14h.
Plaça del Mercat, s/n. 25310 Agramunt - Tel. 973 39 09 04
info@espaiguinovart.cat · www.espaiguinovart.cat
Visites concertades per a grups.

E N T ITATS MOS S O S D’ESQUAD R A D E L’UR GELL

Els Mossos informen

La seguretat de la llar
a les teves mans

COMISSARIA
DE TÀRREGA
Av. Josep Tarradelles, 1
Telèfon 973 701 650

la porta de la casa amb un plàstic rígid, com ara una radiografia, que fa saltar el pestell de cop.

COM HO FAN?

ESCALEN
Accedeixen al domicili aprofitant els elements
de la seva estructura: parets, baranes, canonades, bastides...
QUÈ PODEM FER?
Reforceu les finestres i portes d’accés amb reixes, barrots o sensors d’obertura. En el cas que instal·leu
reixes a les finestres, assegureu-vos que l’estructura metàllica no serveixi d’escala per accedir a pisos superiors.
Si teniu la possibilitat, col·loqueu dispositius d’alarma audibles i preferiblement connectats a una central receptora.
COM HO FAN?

TREUEN L’ESPIELL
Desenroscant o utilitzant un trepant s’extreuen l’espiell per observar o escoltar sorolls
a l’interior i per comprovar el tipus de porta.
També poden introduir una eina modificada
per obrir la maneta de l’interior.
QUÈ PODEM FER?
Eviteu col·locar un espiell que es pugui descargolar. Al mercat hi trobareu una gran varietat de models digitals.
COM HO FAN?

FORCEN LA PORTA
Poden col·locar entre el marc i la porta una barra
de metall, una pota de cabra o un tornavís de
grans dimensions, i els accionen com si fos una
palanca.
QUÈ PODEM FER?
En el cas que col·loqueu passadors trieu els que tinguin
fixacions reforçades per instal·lar en marcs ferms.
Instal·leu portes cuirassades o blindades amb elevats graus
de seguretat que compleixin els estàndards tècnics. Les portes de seguretat tenen graus i certificacions des de l’any
2011.
* El robatori pel mètode de la radiografia, consisteix a obrir

COM HO FAN?

FAN SERVIR CLAUS FALSES
Utilitzen claus perdudes, modificades o
instruments fabricats artesanalment i aconsegueixen, amb habilitat, que els pius del
bombí s’alineïn i permetin fer volta al pany.
QUÈ PODEM FER?
Per evitar la còpia fraudulenta, podeu triar claus amb garantia de control de duplicat.
Les claus que incorporin algun element mòbil en la seva
serreta són difícils de copiar.
* El mètode bumping consisteix en la introducció d’una clau
modificada a l’interior del bombi i amb l’ajuda d’uns petits
cops, alliberen el gir de la clau. Es realitza amb menys de
30 segons i no fa malbé el pany.
COM HO FAN?

EXTREUEN EL BOMBÍ
Amb una eina com el bec de lloro o un
extractor, arrenquen amb força el bombí
per poder girar les voltes de clau amb un
tornavís.
QUÈ PODEM FER?
És molt recomanable posar dos panys de diferents models
i sistemes que disposin d’un pestell de bloqueig del pany
de cop.
Col·loqueu bombins fabricats amb materials resistents que
impedeixin la seva extracció i que no sobresurtin de la superfície de la porta.
Protegiu el bombí amb escuts reforçats que evitin qualsevol
intent de forçament i retardin i dificultin la seva manipulació.
* Com a complement, i en el cas que tingueu una porta
reforçada, a la part interior podeu instal·lar un pany de seguretat denominat invisible que s’acciona amb comandament
a distància i funciona amb bateria o corrent elèctrica. ■
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Sacs de paper
Làmines de plàstic

Bobines gofrades

Bosses de Paper

Sacs laminats

www.grupoconsist.com

Bosses de plàstic

Flexible solutions for Flexible Packaging

PINTORS GERMANS CAPITAN
Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo

SERVEI I LLOGUER DE PLATAFORMES
TRACTAMENT DE FAÇANES · COL·LOCACIÓ DE PLADUR
REVESTIMENTS DE FUSTA · ESTUCS D’ALTA DECORACIÓ
INSTAL·LACIÓ DE PARQUET · PINTURES INDUSTRIALS
C. Fontanilles, 17 - AGRAMUNT
Tel. 973 390 403 - Mòb. 667 639 258 - Fax 973 391 124
Mòb. Josep M. 605 851 798

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

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

T. 973 39 27 24
LLUNANOVAAGRAMUNT
AV. JAUME MESTRES, 27 - 25310 AGRAMUNT (LLEIDA)

56

sió 644

[OCTUBRE 2017]

OP IN IÓ LA C LARABOIA

per JOAN PUIG i RIBERA

“Venceréis, pero no convenceréis”

C

ara.cat

Van venir per
impedir el referèndum i van agredir
sense contemplacions fent una
actuació estel·lar
que tot el món va
veure i que amb
els anys passarà
a la història d’Espanya com un fet
vergonyós.

delCamp.cat

atalunya està ocupada
militarment. És així.
Des que el govern de
Madrid va decidir enviar grans
contingents de policies i guàrdies civils a la nostra terra
amb la finalitat de mostrar la
seva capacitat de “diàleg” es
pot dir que en tenen el control. En una demostració de
força, han traslladat des de
tots els punts d’Espanya el
seu personal per posar “ordre”
i mostrar múscul. Van venir
per impedir el referèndum i
van agredir sense contemplacions fent una actuació estellar que tot el món va veure i
que amb els anys passarà a
la història d’Espanya com un
fet vergonyós. La metròpolis
envia a la colònia els seus
contingents militars per tal
d’impedir que s’independitzi.
La història un cop més es repeteix. Passat el referèndum
el govern no ha volgut retirar
els policies i guàrdies civils.
Per si li feien falta. Per a què?
si els catalans volem separar-nos pacíficament! Si no
tenim armes ni en volem! No
busquem barallar-nos, sinó
dialogar! Espanya mostra un
cop més la mentalitat centralista i mesetaria del ordeno y
mando. Són els que creuen en
la raó de la força.
El dia 12 d’octubre de
1936, tres mesos després
d’haver esclatat la Guerra Civil, l’exèrcit de Franco va celebrar el dia de la raça fent un
acte d’enaltiment patriòtic a
Salamanca. El general mutilat
de guerra, Millán Astray, hi va
fer un discurs patriòtic fervent
i va acabar amb el crit legio-

nari de “¡Viva la muerte!”.
Unamuno, rector de la universitat de Salamanca, que era
d’origen basc, de dretes, però
assenyat, no va poder aguantar-se i va replicar davant
el públic el que havia dit el
general legionari; el qual irat
i fora de si mateix va cridar:
“¡Cataluña y el País Vasco
son dos cánceres en el cuerpo de la nación! El fascismo,
remedio de España, viene a
exterminarlos”. I després que
li repliqués novament Unamuno, Millán Astray, gairebé
afònic de tant que havia cridat va esclatar amb el crit de:
“¡Mueran los intelectuales!”.
La tensió de l’acte patriòtic
era extrema; es podia tallar.
Malgrat tot, Unamuno es va
tornar a aixecar de la cadira
i va dir: “¡Este es el templo
de la inteligencia! ¡Yo soy el
supremo sacerdote! Vosotros
estáis profanando su sagrado
recinto. Yo siempre he sido,
diga lo que diga el proverbio,
un profeta en mi propio país.
Venceréis, pero no convenceréis. Porque convencer significa persuadir. Y para persuadir
necesitáis algo que os falta:
razón y derecho en la lucha”.
Els soldats acompanyants de
Millán Astray van intentar
abraonar-se sobre el rector
de la universitat salmantina,
però l’esposa de Franco va
sortir en la seva ajuda i va
evitar un desastre. De totes
maneres, Unamuno que no
aprovava la repressió salvatge
que l’exèrcit franquista portava a terme a la rereguarda, va
ser confinat a casa. El 13 de
desembre va enviar una carta

al seu amic Quintín de la Torre en què parlava de “la más
bestial persecución y asesinatos sin justificación”; tot
afegint: “Así nunca llegará la
paz verdadera. Vencerán, pero
no convencerán; conquistarán, pero no convertirán”.
Pocs dies després Miguel de
Unamuno va morir amb el cor
amarat de tristesa.
Després de 81 anys el govern de Rajoy branda com
a argument la possibilitat
d’exercir la força. El passat
12 d’octubre la ministra de
defensa Dolores de Cospedal
digué en el discurs de celebració de la Festa Nacional
que té l’exèrcit a punt per si
cal defensar Espanya. Tota
una declaració d’intencions.
Una amenaça més de les tantes que fa dies ens engeguen.
En els moments que escric
aquestes ratlles no se sap què
passarà amb la declaració
d’independència de Catalunya. Ens aplicaran el famós
article 155 de la Constitució?
Ens portaran els tancs, vaixells
i avions de l’exèrcit? Destituiran tots els càrrecs electes i
potser en tancaran a la presó?
Dispararan amb canons com
va fer el general Batet? Faran
que la sang arribi al riu? És difícil de posar-se dins la ment
castellana amb l’orgull ferit,
però la història demostra que
són capaços de tot i que no
han après res dels seus propis
fracassos. Si apliquen la seva
“lògica” destructiva i repressiva, potser guanyaran, però no
convenceran. Mentrestant, el
problema català restarà irresolt... com sempre. ■
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Comtessa Aurembiaix, 5
25310 Agramunt
tel.: 973 390 319
info@torronsfelix.com
www.torronsfelix.com
Comandes i consultes via whatsapp: 627 69 38 72
(enviament de comandes a domicili)

pintura i decoració

Roman Serra

695 558 383
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OP IN IÓ G EN T, F ETS, C OSES...

per ANTONI PONSA

Remeis tradicionals: valeriana

La tisana feta amb
la rel o la part
aèria de la planta,
no pas les flors,
també ha servit per
combatre diverses indisposicions
pulmonars.

E

n primer lloc cal esmentar que de la valeriana sempre se n’ha
aconsellat un ús assenyat,
tant pel que fa a la dosi com
a la freqüència de la seva administració, ja que en algunes
persones els poden causar
possibles efectes secundaris
desagradables com és ara una

disminució de la vista o, també, notòria debilitat orgànica.
Sens dubte, però, que la
valeriana és una planta medicinal molt popular que creix
en herbassars i en marges de
boscos humits. Actualment
crec que no és agosarat afirmar que la seva presència en
forma d’extractes, càpsules
i també com a planta fresca
està molt introduïda en el
mercat terapèutic i, per tant,
és present en moltes farmàcies i botigues herboristes. La
seva popularitat es deu sobretot com a producte calmant.
Normalment, de la valeriana se n’usa la rel, però de vegades també se n’usa la part
aèria i les flors, amb les quals
es prepara una tisana per tal
de disminuir l’excitació nerviosa i d’aquesta manera afavorir el son.
Al marge dels usos comentats, la valeriana té diverses
aplicacions medicinals: per
exemple alleujar dolors musculars, per fer baixar la tensió
de la sang i com antidiarreica, la qual cosa afirma que els
coneixements populars sobre
els usos medicinals d’aquesta
planta van més enllà encara
dels que ens faciliten els diversos mitjans de comunicació.
La tisana feta amb la rel o
la part aèria de la planta, no
pas les flors, també ha servit
per combatre diverses indisposicions pulmonars. També s’usa com a tractament
simptomàtic de constipats i
com a tractament preventiu
de pneumònies. Recordo que
quan la gent sentia punxades

al costat de les costelles, de
seguida tenien por que no fossin d’alguna pulmonia, i quan
aquestes punxades eren per
sota de les costelles, llavors
malpensaven en una possible
pleura i, en ambdós casos, recorrien a l’aigua de valeriana
que, tot sigui dit, sovint era
més fàcil que no pas fer una
visita al metge, si aquest residia en un poble allunyat dels
pacients.
Una tisana obtinguda a partir de la tija i presa per via interna serveix per combatre la
diarrea, i si és una tisana similar obtinguda fent bullir les
flors i la rel en aigua, s’empra
en cas d’hemorràgies estomacals.
Popularment i al marge de
totes les seves virtuts com a
calmant, la valeriana és una
planta molt utilitzada per
combatre allò que popularment s’anomenava malalties
de la sang. Això ve a explicar
que la tisana de la rel s’utilitzi amb el fi de “netejar la
sang”. Habitualment aquesta
suposada brutícia de la sang
es mostra amb l’aparició de
grans i furóncols sobre el
cos.
Hi ha una extensa llista de
frases fetes populars que fan
referència a les propietats
medicinals de la valeriana,
d’entre les quals a continuació n’exposo només un tastet ben significatiu: “Si vols
tenir la dona sana, / dóna-li
arrel de valeriana”. “La valeriana és bona per la gana”.
“Valeriana prendràs, i no et
feriràs”. “La valeriana fa la
persona sana”. ■
[OCTUBRE 2017]

sió 644

59

60

sió 644

[OCTUBRE 2017]

OP IN IÓ ELS LEC TORS ESCR IUEN

Trobada Quinta 77

A

mb el record més que batent del
dissabte 16 de setembre i amb
cents de moments viscuts en una
nit increïble, volem donar les gràcies a tots i cadascun dels assistents
a la trobada per haver creat un clima tant màgic. Sobren paraules, la
del 77 és una quinta especial! Des
de la comissió organitzadora, volem
engrescar els que no varen poder venir, que en properes ocasions no hi

falteu! Entre tots sumarem i farem
que sigui millor! Fins aviat, amics!
Fila de peu i d’esquerra a dreta:
Íngrid Colom, Mari Àngels Vidal,
Cristina Solé, Fina Pérez, Teresa
Torres, Víctor Sementé, Hèctor Moragues, Juanjo Mendoza, Ramon
Castellà, Eloi Villalta, Òscar Marina,
Janet Torra, Òscar Vito, Ivet Solé,
Joan Josep Ribes, Agnès Farré, Òscar Canosa, Marta Bertran, Òscar

Gil, Noemí Ruich, Víctor Padullés,
Bea Esteban, Marc Pla, Manel Ginestà, Ricard Gallart, Albert Cuñat.
Files de terra: Mercè Lluch, Isabel
Fernàndez, Raquel Magrinyà, Maria
Jesús Pérez, Anna Puebla, Sílvia
Bernaus, Sara Jové, Mireia Amat,
Socós Torres, Carmina Ginés, Úrsula Delgado, Pilar López, Jordi Lluch,
Jordi Burgos, Marcos Gómez, Jordi
Fernàndez, Jesús Bonet.
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Borja Vega Alfonso Cristina Ribó Santesmases
Col. 7440

Col. 1087

D Medicina preventiva
D Laboratori propi
D Diagnòstic per la imatge
D Cirurgia
D Hospitalització
D Perruqueria canina i felina
Dilluns a Divendres:
9.30 a 13.30 h. i 16.30 a 20.30 h.
Dissabte: 10 a14 h.
clinicavet2punt0@gmail.com • facebook.com/clinicavet2.0
www.vet2punt0.com

&/Ì1,&$9(7(5,15,$

973 590 279 24 h 633 514 265
Plaça Pau Casals 3 Balaguer 25600 (Lleida)

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

www.elporquero.com
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E N T R EVIS TA LO T RO C A EN RICH

per VÍTOR M. CABRAL

El gra, la farina i el pa entesos
com un lot

Lot Roca.

VÍTOR M. CABRAL

Vista general de la farinera
des del pati d’entrada.

són els mateixos, però els rellotges des de llavors no s’han
aturat: ha canviat alguna cosa
en l’ofici? Es treballa amb els
mateixos cereals? Hi ha més
varietats de farines? És diferent el pa d’avui al d’abans?
Us avanço, ara que ningú
no ens sent, un secret: aquest
petit projecte agramuntí distribueix en exclusivitat per
Espanya i Portugal alguns
dels cereals amb què treballa
i és una referència en el món
de les farines.
Anem llavors al gra, espero
que aquesta conversa entre
veïns del carrer Comtes d’Urgell us vingui de gust.

da havia acabat els meus estudis. El meu avi volia tancar
la farinera, una de les empreses que hi havia a la família,
i la meva germana i jo vàrem
pensar: quina pena, la podríem agafar i mirar de tirar-la
endavant. Així que nosaltres
li vàrem proposar continuar
amb el negoci de les farines.

– Què et va portar a ser empresària? La tradició familiar?
Ho vas fer per vocació? Va ser
simplement una oportunitat?
– Ho vaig decidir una vega-

– Un projecte entès com una
forma de viure?
– Sí, en certa mesura. Per
mi una empresa no s’ha d’entendre com a l’únic projecte
de vida, encara que pugui ser
un dels importants. Quan vam
començar, però, simplement
hi havia un projecte, una empresa familiar que es volia
tancar, i vàrem pensar que
era una pena que no tingués
continuïtat.

– A part de fer possible la
continuïtat de la farinera del
teu avi, hi ha alguna altra motivació per dedicar-te al món de
les farines?
– Sí, que teníem davant un
projecte, un projecte per tirar
endavant.

– Has seguit els passos del
teu pare; quins records tens
d’ell com a empresari? Què en
vas aprendre?
– Vaig aprendre moltes coses perquè ell tenia mentalitat i vocació d’empresari.
Mentre m’educava m’anava
explicant moltes anècdotes
i altres aspectes relacionats
amb la seva feina, com ho fa[OCTUBRE 2017]
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E

stimades lectores i lectors, el meu pa de cada
dia és sentir com els
vells molins de Roca Fariners,
extreuen la farina, com ja fa
més de vuitanta anys, perquè
el pa no falti a cap taula. Visc
just davant, compartim el mateix carrer, i avui com a bons
veïns hem quedat per fer
petar la xerrada. Us vull fer
cinc cèntims de la conversa
amena i distesa que he tingut
amb Lot Roca, que dirigeix
aquesta petita empresa agramuntina.
La Lot va decidir un dia,
juntament amb la seva germana, que la fàbrica i els molins del seu avi encara tenien
corda per a molt de temps i
van donar continuïtat al negoci familiar de les farines. La
fàbrica i els seus molins, que
són de l’any 1930, encara
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▼

estem també més exposades
a la crítica que els homes. Si
una dona, per exemple, crida,
ràpidament és acusada de
prepotent.

Varietat de farines que
comercialitzen a tot l’Estat
Espanyol i a Portugal.

concreta que destacaries? Alguna cosa que t’hagi servit en
la teva trajectòria professional?
– És realment molt difícil
destacar alguna cosa concreta
perquè va ser un aprenentatge conjunt i bastant complet.

– Entenc perfectament el que
em dius, però hi ha alguna cosa

FONT: FARINERA ROCA

Detall de diverses varietats
de cereals.

ria un pagès o un forner als
seus fills; i tot això a mi m’ha
servit en la meva trajectòria
professional. És difícil d’explicar, però el meu pare em
va ensenyar tot el que portava dins, tingués a veure o no
amb la seva professió, i et
puc dic que gairebé de manera inconscient va aconseguir
transmetre’m la seva manera
de ser.
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– Ets dona i empresària. Amb
el terme “sostre de vidre” es fa
referència a la barrera invisible
que representen les limitacions
amb què es troben les dones
per a ascendir en la seva carrera professional. Quina ha sigut
la teva experiència?
– He tingut moltes dificultats perquè encara som en
un país molt masclista. En
general, les dones sempre ho
tenim més difícil. A banda de
procurar desenvolupar la nostra tasca professional, hem de
demostrar que estem capacitades, ens hem de reivindicar
constantment. La vàlua d’un
home ja es dóna per suposada; les dones ens hem de fer
valdre. Tenim dues feines, ferho i demostrar-ho. Les dones

– Això significa que esteu
clarament en una situació d’inferioritat en el món empresarial. Quins canvis proposaries?
– Sí, tant en el món de
l’empresa com en general en
el món en el qual vivim estem
en una situació d’inferioritat.
Bàsicament, m’agradaria que
no fóssim una societat tan
masclista. Ho tenim molt interioritzat com a societat i no
només en els petits detalls
del dia a dia. A vegades el
problema parteix de nosaltres
mateixes perquè, sense voler,
contribuïm a fomentar aquest
masclisme. També perquè
massa vegades ens autolimitem.
– Què vols dir quan afirmes
que el problema parteix de vosaltres mateixes?
– La clau està en l’educació
que hem rebut, que ens inculca, entre altres coses, aquest
masclisme i que ens porta a
vegades a creure’ns, de manera gairebé inconscient, que
realment no estem capacitades. I això provoca que ens
autolimitem. A més, el que
nosaltres creiem ho transmetem i ho inculquem als nostres fills.
– I tu, t’autolimites?
– Avui ja no, però m’havia
passat. Crec, com et deia
abans, que és un tema educacional. Encara que no en
siguem plenament conscients, l’educació que hem rebut ens condiciona. És quelcom que portem a dins i que
ens fa pensar i actuar d’una

Magatzems de l’empresa amb
els diferents sacs apilats en
palets.

Avui al pa se li afegeixen molts additius i millorants
però abans també
es feien servir
productes que no
eren del tot saludables. Per mi el bon
pa és aquell que
està fet amb massa
mare –seguint una
fermentació natural–, sense incorporar cap tipus de
llevat industrial i
utilitzant farines de
qualitat (sense additius i millorants)
i amb llargues
fermentacions.

determinada manera. Resulta
difícil de canviar però és possible.
– Es pot dir que la teva trajectòria professional t’ha ajudat
en aquest sentit?
– Sí, indubtablement però
no només. Amb el pas del
temps, i a mesura que et vas
fent gran, vas renovant i canviant molts d’aquells coneixements i creences que havies
rebut mitjançant l’educació.
D’alguna manera les teves circumstàncies, i la trajectòria
professional és una d’elles,
van canviant i això t’ajuda a
evolucionar i a anar madurant.
– Tornem ara al teu projecte empresarial, Roca Fariners.
Molts forners estan apostant
per tornar a fer el pa com es
feia abans, què en penses?
– Jo crec que el pa d’abans
està molt idealitzat. Hi ha hagut moments, com per exemple durant la postguerra, on
segurament no es feien servir
farines de qualitat. Avui al pa
se li afegeixen molts additius
i millorants però abans també
es feien servir productes que
no eren del tot saludables.
Per mi el bon pa és aquell

que està fet amb massa mare
–seguint una fermentació natural–, sense incorporar cap
tipus de llevat industrial i
utilitzant farines de qualitat
(sense additius i millorants) i
amb llargues fermentacions.
En definitiva, el pa d’abans
no té per què ser sinònim
d’un pa de qualitat i cent per
cent saludable.
– En tot cas estem d’acord
que el pa que es fa ara és diferent del d’abans. Han estat
els clients qui han canviat les
seves preferències o han estat
els forners qui han optat per fer
un altre tipus de pa?
– Per mi aquests canvis tenen més a veure amb les preferències dels clients, perquè
hi ha cada vegada més preocupació per menjar de manera saludable i s’aposta per la
qualitat dels aliments.
– I no creus que poden tenir
a veure també amb la necessitat de molts forners de fer més
efectiu el treball, produir més
en menys temps?
– També, òbviament, això
ha tingut la seva incidència.
Aquesta recerca de l’efectivitat anava lligada, encara que
no només, a la necessitat de

– Resulta evident que aquests
canvis han tingut la seva incidència en el món de les farines.
– Tenim dos tipus principals
de clients: els forners grans,
que intenten posar cada vegada menys additius i millorants
al pa i fer-ho de la manera
més natural possible, encara
que pel volum de la producció, ho tenen una mica més
difícil; i els forners petits,
que intenten, després d’haver
industrialitzat la producció,
tornar a fer el pa de manera
artesana. Tots dos fan servir
productes cada vegada més
naturals, perquè la tendència
actual i el que demanen els
clients va per aquí.
– I això ha comportat canvis
en el tipus de farines que es fan
servir?
– Sí, el principal canvi,
com et deia abans, és la utilització de productes cada
vegada més naturals. Així va
haver-hi un moment en què
molts forners feien servir mixos i farines preparades que
els permetien fer una gran varietat de pans. Ara nosaltres
apostem perquè, per aconseguir fer diferents pans, facin
servir altres tipus de farines.
Farines que siguin el resultat
de: barrejar diferents tipus de
cereals (espelta, sègol, blat
sarraí, kamut); diferents tipus
de molturació utilitzant els
nostres antics molins acompanyats de les noves tecnologies (farines mòltes amb
cilindres i a la pedra); diferents tipus d’extraccions (la
quantitat obtinguda per cada
100 kilos de cereal), com farines cent per cent integrals,
[OCTUBRE 2017]
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poder alimentar molta gent en
determinats moments en què
es passava gana.
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E N T REVIS TA LOT RO C A EN RICH

FRANC CASTELLÀ
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▼
Detall de l’interior de la
fàbrica.
A la dreta, diversos pans de
carabassa.

Mostra de diverses farines i
cereals que comercialitzen.

semi-integrals al vuitanta per
cent, entre d’altres. Però, sobretot, fomentem l’ús de farines de qualitat perquè no sigui necessari afegir productes
aliens als cereals (sense additius ni millorants, per tant
més naturals).
– Explica’ns una mica quina
és la filosofia de Roca Fariners.
En què es diferencia d’altres
farineres?
– El nostre lema és bon gra,

bona farina, bon pa. Si no
tens una bona matèria primera, no obtindràs una bona farina. Som una empresa molt
petita i que aposta de manera
decidida per la qualitat en el
producte.
– En què es diferencia la farinera actual de l’antiga del teu
avi?
– Bàsicament, que hem
anat evolucionant tenint en
compte els canvis que s’ana-

ven produint en el nostre
entorn. Això va fer que apostéssim per treballar amb una
major diversitat de cereals,
com ja hem comentat, i també que innovéssim en el tipus
de molturacions que fem servir. Un altre dels canvis té a
veure amb la forma de comercialització, hem introduït la
venda per Internet per als forners casolans. Finalment, ara
també estem treballant amb
farines que tenen certificació
ecològica.
– Per què hem de venir a
comprar farina a Roca Fariners?
– Perquè apostem de manera decidida per la diversitat
i la qualitat en el producte i
perquè intentem produir farines que no portin additius ni
millorants i, per tant, siguin
més naturals i saludables.

FONT: FARINERA ROCA

– Disposeu d’un laboratori i
un obrador dins de la farinera,
per què?
– Perquè per nosaltres resulta molt important conèixer
en profunditat els productes
amb què treballem. Tenim el
laboratori per a identificar les
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tats amb ells (fem cursos de
formació, els visitem sovint i
ens comuniquem de manera
fluida) i, per l’altra estar pendents del mercat per a veure i
conèixer nous productes.

Lot Roca a l’obrador i laboratori
de la farinera.

El nostre lema
és bon gra, bona
farina, bon pa. Si
no tens una bona
matèria primera,
no obtindràs una
bona farina. Som
una empresa molt
petita i que aposta
de manera decidida per la qualitat
en el producte.

propietats dels cereals i de les
farines resultants. I tenim un
obrador per provar aquestes
farines i així poder conèixer
de primera mà com obtenir
el millor producte i identificar
els sistemes de treball més
adients. El resultat final és
una farina que abans de sortir
al mercat ha estat analitzada
i provada.

productes, sobre com obtenir
el millor resultat i sobre com
solucionar les problemàtiques
que puguin sorgir. En mantenir canals de comunicació
fluids amb ells podem anar
millorant els nostres productes, contribuir al seu millor
aprofitament i ajudar als nostres clients en el procés d’elaboració dels seus productes.

– Suposo que aquesta és una
bona manera de donar a conèixer els productes als vostres
clients?
– Efectivament, aquests
esforços constants en investigació, desenvolupament i
innovació estan finalment
orientats a fer un acompanyament als nostres clients. Els
assessorem sobre els nostres

– Treballeu en funció de la
demanada o també mireu d’introduir nous productes al mercat?
– Nosaltres ens hem d’avançar a la demanda, hem d’estar al mercat per identificar
les necessitats dels nostres
clients. Per això, per una banda, resulta molt important estar permanentment connec-

– Quins són els vostres principals clients?
– Els forners que busquen
farines de qualitat –especials
i/o ecològiques– i que persegueixen oferir productes
variats i més naturals i saludables.
– Digues dues o tres paraules
que defineixen Roca Fariners
– Qualitat amb la ment
oberta.
Ens acomiadem i ens diem
com a bons veïns: que tinguis
un bon dia i fins a una altra
estona! Després d’una hora
de fer petar la xerrada, la paraula que més he sentit, quasi com un mantra, és qualitat.
No em sorprèn, perquè a la
façana de la farinera resa un
lema que diu “bon gra, bona
farina, bon pa”. Per a la Lot
i per al seu equip, el gra, la
farina i el pa formen part d’un
mateix lot. Com deia el filòsof
Aristòtil: “el tot és més que la
suma de les parts”. ■

[OCTUBRE 2017]

sió 644

67

DILLUNS a DIVENDRES
9,30 a 13 i 15,30 a 20,30
DIMARTS
9,30 a 14,30

MONTSE CORRALES GOMÀ (núm. COL.: 2612)
JORDI FREIXES GIL (núm. COL.: 2792)
TEL. 973 391 749
AV. AGUSTÍ ROS, 2 BX. 25310 AGRAMUNT (LLEIDA)

Serveis:
. Assessorament
. Disseny 3D
. Manteniment de jardins
. Esporgues i tractaments
. Educació ambiental
. Instal·lacions de reg

Roig
JARDINS

Marc Roig
Pl. La Muralla, 5 I 25316 PREIXENS (Lleida) I Mòbil 616 03 42 91
www.jardinsroig.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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ENSENYAMENT F IN ES TRA EDUCAT IVA
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Col·legi Mare de Déu del Socors

FONT: COL. M. D. SOCORS

Nou curs

Enguany, hem incorporat –mitjançant el
programa europeu
Erasmus– un mestre
auxiliar de conversa
en llengua estrangera (anglès). Es tracta
d’en Berat Disli,
nascut a Trabzon
(Turquia) i graduat
en llengües estrangeres.

L

a comunitat educativa
del Col·legi Mare de
Déu del Socors hem engegat un nou curs plens d’illusions i nous reptes. Alguns
d’ells, com el que us presentarem tot seguit, en són un
exemple.
Enguany, hem incorporat
–mitjançant el programa europeu Erasmus– un mestre
auxiliar de conversa en llengua estrangera (anglès). Es
tracta d’en Berat Disli, nascut a Trabzon (Turquia) i graduat en llengües estrangeres.
La participació en aquest

programa internacional suposa una oportunitat per
enriquir lingüísticament els
nostres alumnes mentre realitzen a la vegada un treball
intercultural a l’aula amb un
professor que únicament es
dirigeix a ells en anglès.
La incorporació d’en Berat
a l’escola suposa una collaboració estreta i continuada amb el professorat a l’hora
d’establir activitats lingüístiques, didàctiques, interculturals i lúdiques. Aquest
treball pretén reflectir-se a
l’aula a través d’activitats

com la conversa oral en grups
reduïts dins i fora de l’aula,
la planificació d’activitats
tant a l’educació infantil com
a primària, l’elaboració de
materials didàctics així com
la seva adequació i l’apropament d’una nova cultura al
centre que afavoreixi valors
com el respecte i la companyonia.
Si us ve de gust conèixer-lo
o teniu qualsevol dubte o
curiositat no dubteu en posar-vos en contacte amb el
centre. Que tinguem tots un
bon curs! ■
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INDÚSTRIES JOVÉ
BALASCH, més de 40 anys

construint el futur

Ens trobareu al carrer
®Major, 9 de Montsonís
Maite Folleco,
agent de viatges
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Tel. 973 402045

MÚSICA L’Ò P ERA A L’AB AST

La ﬂauta màgica
L’obra té
l’argument
d’un conte, la
profunditat
d’una òpera
i la genialitat
de Mozart.
És una òpera
perfecta per a
totes les edats,
amb aventures,
enigmes, castells, misteris...

És l’ultima
obra que Mozart va veure
representada
i, potser per
això “La flauta
màgica” és
en el fons una
autobiografia
de tota la seva
carrera.

L

’òpera La flauta màgica (Die zauberflöte)
va ser composada per Wolfang Amadeus
Mozart (1756-1791). Es va estrenar l’any
1791, dos mesos abans de la seva mort al Teatre
Auf der Wieden de Viena sota la direcció del mateix Mozart amb un gran èxit des del primer moment. És l’ultima obra que Mozart va veure representada, i potser per això La flauta màgica és en
el fons una autobiografia de tota la seva carrera.
Com tota la producció operística del segle XVIII
s’emmarca dins el classicisme musical, època
que destaca pel seu equilibri entre harmonia i
melodia. És un període situat entre el Barroc i
el Romanticisme, aproximadament des de la
mort de J.S. Bach al 1750 fins la mort de L.V.
Beethoven el 1820.
Aquesta òpera és un “Singspiel”, o sigui, una
òpera popular cantada en
alemany on s’intercalen música, efectes teatrals i diàlegs
parlats. Representa la síntesi
de la varietat de gèneres músico-teatrals, l’oratori, el lirisme italià, l’òpera buffa, la
tradició folklòrica alemanya,
el vodevil... tot unit magistralment en un conte de fades. I com tot bon conte ben
escrit té diferents lectures: la
infantil, el triomf del bé sobre el mal, el camí cap a la
il·luminació, i cap al coneixement, que és on entra el simbolisme maçònic
de La flauta màgica. L’òpera consta de dos actes.
L’acció es desenvolupa en un bosc imaginari en
una època atemporal.
Mentre Mozart estava treballant en el Rèquiem
l’any 1791, Schikaneder, conegut actor, escriptor i empresari teatral, proposà a Mozart la composició d’una òpera de manera conjunta. Els dos
estaven passant per un mal moment econòmic,
i van pensar que d’aquesta manera podrien tirar endavant. El tema de l’òpera s’inspira en els
contes orientals de Wicland encara que Schiklander, francmaçó com Mozart, va adaptar el text
introduint-hi ritus, ideals i símbols d’inspiració
maçònica. El missatge essencial que Mozart volia
transmetre a través de La flauta màgica els valors

humans que han de prevaler com el bé contra el
mal i l’amor ha de triomfar sobre la venjança; dos
dels pilars en què es basa la maçoneria.
Com en totes les seves creacions anteriors, Mozart es va preocupar de donar als seus personatges la música que correspon a la seva psicologia
personal. La fúria i la maldat de la Reina de la
nit, en les seves dues àries de notes picades,
sobreagudes i ferotges amb veu de soprano. Fa
tot el contrari amb el gran sacerdot Sarastre, emblema de la maçoneria humana i comprensiva,
que canta amb una veu de baix de gran aplom
i serenitat. Tamino, príncep noble, canta amb la
veu que Mozart reservava sempre als enamorats
del seu repertori: de tenor líric. La princesa Pamina amb veu de soprano lírica canta amb dolçor i amb un tint malenconiós quan tem no ser
estimada. Papageno i Papagena, aporten la part
còmica amb les seves veus d’enamorats que són
de baríton i soprano.
L’obra té l’argument d’un conte, la profunditat
d’una òpera i la genialitat de Mozart. És una òpera perfecta per a totes les edats, amb aventures,
enigmes, castells, misteris... Es desenvolupa en
un bosc imaginari. El príncep Tamino és perseguit per una serp gegant, s’endinsa en el bosc,
tractant de fugir, però ha entrat en el regne de la
Reina de la Nit sense saber-ho. Allà arribarà a un
acord amb la Reina per poder aconseguir la mà
de la seva filla a canvi que l’alliberi del segrest en
què la té sotmesa Sarastre. Tamino acompanyat
de l’ocellaire (Papageno) es disposa a salvar la
seva estimada, però un cop ha arribat al regne
de Sarastre, s’adona que la realitat és una altra i
decideix quedar-s’hi al costat de la seva estimada
i lluny de la reina. Per quedar-se i pertànyer al
temple dels savis, haurà de passar una sèrie de
proves que aconsegueix superar. Finalment els
dos amants s’uneixen per sempre mentre la seva
malvada mare és derrotada definitivament.
Convido a escoltar:
• Jo sóc l’home ocell (cançó de Papageno).
• Papageno i Papagena (ària de Papageno i Papagena).
• Ària de la Reina de la Nit (ària que exigeix un
Fa5 i moltes notes picades).
Montserrat Cots
[OCTUBRE 2017]
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E S PO RTS C LUB F U TBO L AGR AMUNT « ESCOLA GER AR D GAT EL L»
www.cfagramunt.cat

Presentació, resultats i classiﬁcacions
R. Mendoza

E

l divendres 15 de setembre es va
fer la tradicional presentació dels
equips del Club Escola Gerard Gatell.
aquest any va tenir lloc a la tarda-nit
abans de l’entrenament dels amateurs.
Va quedar molt vistosa i espectacular
i hi van parlar l’alcalde, Bernat Solé, i
el nou president, Ramon Tarruella, els
quals ens van desitjar sort i que gaudim
jugant i portant el nom d’Agramunt allà
on juguem.
Aquesta temporada els equips estan
distribuïts en les següents categories i
grups:
- Amateur. Tercera Catalana, grup 14
- Juvenil. Segona Divisió, grup 8
- Infantil. Primera Divisió, grup 15
- Cadet. Primera Divisió, grup 12
- Aleví. Primera Divisió, grup 8
- Benjamí A. Primera Divisió, grup 13
- Benjamí B. Primera Divisió, grup 14
- Prebenjamí A. Primera Divisió, grup 2
- Prebenjamí B. Primera Divisió, grup 5

Tercera Catalana
Jornada 3 a 6

Agramunt G. Gatell 5 - Bellcairenc 3
Oliana 0 - Agramunt G. Gatell 5

futbol-7 al futbol d’onze jugadors amb
el camp sencer. Ja s’adaptaran.

Arbeca 1 - Agramunt G. Gatell 2
Classificació

Agramunt G. Gatell

Punts

15

PJ PG PE PP GF GC

5

5

0

0 19 6

Aleví

Portem sis jornades disputades i
hem agafat el lideratge amb autoritat,
guanyant tots els partits amb remuntades èpiques com la del partit contra el
Bellcaire o bé el disputat al camp de
l’Arbeca.

Jornada 1 i 2

Agramunt G. Gatell 5 - Tàrrega 5
Lleida 2 - Agramunt G. Gatell 14
Classificació

Agramunt G. Gatell

Punts

4

PJ PG PE PP GF GC

1

1

0

0 19 7

Bon inici del campionat, amb empat
i victòria a Lleida.

Juvenil
Jornada 1 i 2

Benjamí A

L’equip Juvenil, entre la suspensió
dels partits pels esdeveniments de l’1
d’octubre i el calendari, no ha pogut
disputar cap partit de les dues jornades.

Jornada 1

Agramunt G. Gatell 5 - E. F. Urgell 1
Classificació

Agramunt G. Gatell

Infantil
Agramunt G. Gatell 0 - Tàrrega 5
Balàfia 5 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell

Punts

0

2

0

2

1

1

1

0

0

5

1

Benjamí B

PJ PG PE PP GF GC

2

3

PJ PG PE PP GF GC

Victòria del Benjamí gran amb el
hat-trick de George Udvar fet en cinc
minuts.

Jornada 1 a 6

Classificació

Punts

Jornada 1

9

AEM 1 - Agramunt G. Gatell 15

Als Infantils els està costant adaptar-se al canvi de categoria i de jugar

Classificació

Agramunt G. Gatell

Punts

3

PJ PG PE PP GF GC

1

1

0

0 15 1

Si el Benjamí A ha començat bé,
l’inici del Benjamí B ha estat fantàstic.
Victòria a Lleida i primera posició a la
classificació.

Presentació dels equips d’aquesta temporada.

Prebenjamí A
Jornada 1

At. Segre 1 - Agramunt G. Gatell 3
Classificació

Agramunt G. Gatell

Punts

3

PJ PG PE PP GF GC

1

1

0

0

3

1

Prebenjamí B
R. MENDOZA

Jornada 1

Agramunt G. Gatell 6 - Ponts 2
Classificació

Agramunt G. Gatell

Punts

3

PJ PG PE PP GF GC

1

1

0
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E S PORTS C LU B HA N DBOL AGR AMUNT

Nova temporada, nous objectius

U

na temporada més des d’aquestes pàgines anirem
informant de tots els resultats dels equips en competició, així com de les notícies diverses que afecten
el nostre club. Amb equips nous i altres de consolidats, tots
amb els seus propis objectius.

Sènior Masculí 3ª Catalana grup A
Inici de competició complicat; tot i una pretemporada
prometedora, baixes i canvis inesperats d’última hora en
l’equip, compliquen i molt l’objectiu inicial de mantenir un
any més la categoria. No ha estat la millor manera de començar la temporada.
30/09 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 20 C. HANDBOL CARDEDEU 38
08/10 H. RIBES
32 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 21

Sènior Femení 1ª Catalana grup C
Dues victòries com a locals i dues derrotes en els desplaçaments, tot i tenir opcions fins al final, demostren que
l’equip està en el bon camí.
08/10 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 19 C.H. MARTORELL 25

Juvenil Femení 1ª Catalana grup A
L’equip estrena categoria, amb cares noves a la porteria,
però mantenint el mateix bloc de la temporada passada,
continuen el seu aprenentatge per reforçar l’equip sènior en
un futur pròxim.
30/09 EH SANT VICENÇ
36 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 10
08/10 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 11 HANDBOL ESPLUGUES
25

Cadet Masculí 2ª Catalana grup B
El cadet, que la temporada passada ja va estrenar-se en la
competició de la copa, afronta el repte de disputar la lliga
regular amb nous entrenadors i alguns canvis en els seus
components. El primer partit de lliga ha estat ajornat per la
dificultat d’aconseguir pista, per la Fira del Torró.

74

sió 644

[OCTUBRE 2017]

Jaume Espinal

Infantil Masculí 2ª Catalana grup A
Tenim nou equip al club. Feia algunes temporades que no
es donava, però aquest any sí; un infantil masculí, amb jugadors provinents de l’aleví de la temporada passada, alguns
que varen jugar amb el cadet de copa, i noves incorporacions. L’equip debuta en la competició amb l’únic objectiu de
gaudir i aprendre el màxim possible.
Debut complicat en la pista d’un dels històrics de l’handbol català.
08/10 SAFA HORTA BES 50

TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 5

Equips de base
Els alevins del club disputaran, una temporada més, la
lligueta de Catalunya Central, amb equips de Berga, Santpedor i Vic.
I els més menuts se centraran en les diferents trobades
que s’organitzin durant l’any, i competicions escolars que
s’organitzin per la demarcació de Lleida.

Notícies diverses
Nova temporada i es reprenen les activitats de la ciutat
Handbolicat, inici de curs i inici també de les nostres classes d’handbol als col·legis de la vila. A més ja tenim aquí
dos actes importants: tot i que per problemes d’agenda es
retrasa la final masculina, el 18 d’octubre a les 20:45 tenim
la Final Supercopa de Catalunya Femenina d’Handbol, KH-7
BM Granollers - Associació Lleidatana Handbol; i el diumenge 29 d’octubre, Trobada Ciutat Handbolicat AGRAMUNT,
la trobada de minihandbol més important de l’any per als
practicants més menuts del nostre esport.
Com cada temporada, tota la informació al web <www.
handbolagramunt.org> i també a la nostra pàgina de facebook
<http://www.facebook.com/Club.Handbol.Agramunt> ■

E S PO RTS FU TB O L SALA

I Torneig Benjamí-Aleví Vila d’Agramunt
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l dissabte 16 de setembre, just en l’etapa
de rodatge de tots els
equips, es va dur a terme al
poliesportiu d’Agramunt el I
Torneig Benjamí - Aleví Vila
d’Agramunt. Va ser un èxit de
participació i d’esportivitat!
Hi van participar un total de
18 equips repartits entre les
categories Aleví i la categoria
Benjamí de tota la província
de Lleida. Els equips vinguts
d’Almacelles, Balaguer, Tàrrega o Corbins anaven disputant partits en les tres pistes
muntades entre Pavelló Firal
i Poliesportiu. El quadrant va
ser d’una fase de grups amb
una posterior fase final de semifinals i final. Tant els participants com els acompanyants
en van quedar contents i satisfets. Aquesta festa del futbol
sala va està amenitzada per la
música de Dj Berni durant tot
el dia i va ser possible gràcies a tots els col·laboradors, a
l’Ajuntament d’Agramunt i sobretot a Torrons Vicens, patrocinador del nostre futbol sala
base. Esperem poder repetir
aquest èxit any rere any.
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La presentació del club
Un cop començada la temporada amb tots els equips ja
en competició, el diumenge
22 d’octubre ha estat el dia
escollit per fer la presentació
de tots els jugadors i jugadores
del Club Futbol Sala Agramunt
on, a part de tot el treball de
base, aquest any també destaca els quatre equips sèniors:
el recent creat Femení “B” i
també Sènior “B”, Femení
“A” i Sènior “A” que estrenen

categoria, en especial aquest
últim que milita a la Tercera
Divisió Nacional per primera
vegada a la història. És una
temporada il·lusionant per al
club que esperem gaudir-la
amb tots vosaltres!

Inici lligues del club
El més matiner en començar a competir va ser el Flower
Sènior “A”, que estrenant categoria a nivell nacional va debutar a mitjans de setembre.
De moment, ha notat el rocosa
que serà la categoria i no ha
pogut sortir amb victòria en
cap dels seus enfrontaments.
Tampoc no va ser bona la
primera jornada per a la resta d’equips del club de la
base Torrons Vicens, només
va aconseguir un resultat positiu el Femení “A” derrotant
el Sant Ramon Pujalt i el Juvenil guanyant a la difícil pista
del Solsona. La resta de partits, tot i no acabar amb victòria, van servir per donar el
tret de sortida a la temporada
i començar a plasmar dins de
la pista tot el que els nens i
nenes aprendran durant els
entrenaments aquest any, ja
sigui a nivell tècnic, tàctic o
actitudinal.
Per continuar informats de
totes les novetats podeu seguir-nos al nostre facebook:
facebook.com/FutbolSalaAgramunt/, al nostre perfil d’Instagram: @cfsagramunt on, a
més de les novetats, realitzem
el seguiment en directe de
diferents partits del club i
també a la nostra pàgina web:
www.cfsagramunt.cat ■
[OCTUBRE 2017]
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E S PO RTS ESC ATXIC S

Nova temporada runner

VII Milla Popular d’Agramunt
(Dissabte 2 de setembre)
El dissabte de la Festa Major de la
nostra vila, un cop més, alguns dels
atletes varen participar a la Milla de
la nostra població. Un recorregut urbà
i una distància única (1.609 metres)
amb petites modificacions per als més
petits, marquen aquesta modalitat atlètica. A continuació detallem els resultats obtinguts pels nostres atletes en la
primera competició de la temporada i
de la qual el Club n’és co-organitzador,
pel que també voldríem fer extensives
les gràcies a tots els membres collaboradors.
Categoria

Atleta

Posició

Veterà masculí

David Serra

9è

Sènior femení

Montse Sala
Marta Canes

3a
4a

Juvenil femení

Marina Súria

2a

Cadet masculí

Roger Súria

1r

Cadet femení

Andrea Díaz

2a

Infantil masculí

Arnau Jou

2n

Infantil femení

Maria Vilanova

1a

Aleví masculí

Pau Vilanova
Pol Carrera

1r
3r

Aleví femení

Núria Argelich
Queralt Solé
Anna Cases

1a
3a
4a

Benjamí masculí

Lluc Magrinyà
Pol Jou

1r
2n

Benjamí femení

Laia Boix

1a

Prebenjamí masculí

Pep Vilanova
Aniol Solé
Enric Serra

2n
3r
4t

Prebenjamí femení

Marina Balagueró
Ona Carrera

1a
2a

Les Peülles Cursa 12 km (Tartareu, diumenge 3 de setembre)
Malgrat ser Festa Major a Agramunt,
el diumenge alguns dels Escatxics també van ser presents a la cursa de muntanya de les Peülles a Tartareu, amb un
recorregut de 12 km i inclosa a la lliga
de la Noguera de curses de muntanya.
Aquests varen ser els resultats:
Categoria

Atleta

Posició

Màster masculí

Jaume Puig

10è

Veterà femení

Elena Gardenyes

2a

XXXI Cursa de la Diada (Térmens,
dilluns 11 de setembre)
El dilluns 11 de setembre es va celebrar a Térmens la ja tradicional Cursa
de la Diada, que estrenava la modalitat
EKIDEN en el recorregut de 10 km, on
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ls Escatxics aquest mes de setembre hem encetat una nova
temporada, amb moltes ganes de
continuar fonamentant l’esport base alhora que eduquem mitjançant el córrer i
els valors. Esperem una temporada amb
bons resultats com ho han estat les anteriors.

Elena Gardenyes i Imma Coberó a la cursa de la Diada a
Térmens.

són dos els participants que disputen
la prova (5 km cadascun) per parelles.
Alguns dels nostres atletes també varen
ser-hi presents, aconseguint pujar al
podi:
Categoria i modalitat

Atleta

Veterà femení - EKIDEN

Imma Corberó
i Elena Gardenyes

Posició
2a

Aleví masculí - 800 m

Arnau Jou

1r

TAXIS AGRAMUNT
24 hores

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

600 446 600 - 973 390 331
lotaxiagramunt@hotmail.com
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Ponts Trail 2n Memorial Bonaventura Alay (Ponts, diumenge 24 de
setembre)

Arnau Jou al podi del Memorial Bonaventura Alay a Ponts.

Curses de la Vaca i la Vedella
(Vallfogona de Balaguer, diumenge 17 de setembre)
A la propera població de Vallfogona
de Balaguer, el 3r diumenge del mes
es varen celebrar la cursa de la Vaca
(recorregut de 10 km) i la cursa de la
Vedella (recorregut de 5 km), on de nou
els Escatxics varen tenir-hi representació.
Categoria i modalitat

Atleta

Posició

Veterà femení 40-49 10 km

Elena Gardenyes

2a

Cat. General 5 km

Arnau Jou

8è

Categoria

Atleta

Màster masculí

Jaume Puig

Posició
4t

Veterà masculí

Miguel Aguza

4t

Veterà femení

Elena Gardenyes

3a

Sènior masculí

Òscar Pellicer

13è

Sènior femení

Montse Sala

2a

Juvenil masculí

Arnau Jou

1r

El club també va tenir representació
a la caminada organitzada en el mateix
memorial per part d’Anna Pijuan, Josep
Maria Puigarnau i Bepeta Coma. Remarcar també que l’Arnau Jou, a banda del
podi obtingut, també va rebre un premi
per ser l’atleta més jove de la trail.
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Els Escatxics han continuat experimentant en noves modalitats, i sembla
ser que les “trails” també els prova força. El diumenge 24 alguns dels nostres
atletes varen desplaçar-se fins a Ponts
per participar-ne en una cursa més,
aquest cop de 12.5 km, i aquests varen
ser-ne els resultats:

Pol Jou, Martí Lluch i Quim Pellicer, en finalitzar la milla
de Balaguer.
Categoria

Atleta

Posició

Infantil masculí

Arnau Jou

2n

Aleví masculí

Pol Carrera

6è

Benjamí masculí

Martí Lluch
Quim Pellicer
Pol Jou

1r
2n
3r

7a Milla Urbana Ciutat de Balaguer (Dissabte 30 de setembre)

Prebenjamí femení

Anna Pellicer
Ona Carrera

4a
8a

Parvulari masculí

Gerard Lluch

3r

I vàrem acabar el mes també corrent,
participant en la milla de la població
veïna de Balaguer, organitzada pels Maratonians del Segre, amb petites modificacions de distàncies segons adaptació
per cada categoria. Aquests varen serne els resultats:

Parvulari femení

Neus Pellicer

1a

Tot just acaba de començar la temporada, però continuarem entrenant de
valent per aconseguir almenys tan bons
resultats com en l’anterior (us n’anirem
informant). ■
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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

G R U P S P O LÍTIC S
M U N I CIPALS A C O R D D ’ESQ UERRA

Ara, més que mai, República Catalana
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Davant d’aquest exemple de participació
ciutadana, l’estat espanyol va mostrar-nos
la seva cara més fosca, gairebé oblidada per
molts de nosaltres però de ben segur latent durant aquests 40 anys de democràcia impostada. Una democràcia capaç de mantenir un monarca que es posa al costat de les repressions
i de les agressions i, al mateix temps, una
democràcia capaç de fer confluir en una mateixa manifestació el PSC amb els moviments
falangistes encara avui vius al nostre país. Per
sempre més quedarà en la nostra memòria les
brutals agressions per part de la guàrdia civil i
la policia nacional a ciutadans lliures que simplement exercien el seu dret a vot.

La força d’un poble unit,
ferm i determinat

Els resultats de
l’1 d’octubre han
marcat l’inici d’un
nou camí per al
nostre país i, de
facto, la proclamació de la República
Catalana tal com
determina la llei de
referèndum, aprovada pel Parlament
de Catalunya. Una
República Catalana
oberta sempre al
diàleg, tal i com
s’ha demanat des
d’altes instàncies
internacionals.

L

’1 d’octubre de 2017 romandrà sens dubte
en la història d’Agramunt i en la història
del nostre país. La victòria clara del Sí en el referèndum d’autodeterminació celebrat malgrat
tots els impediments que ha interposat l’estat espanyol i el seu govern del Partit Popular,
amb la connivència de Ciutadans i el PSOE,
demostra clarament i indubtable la voluntat
de la majoria dels catalans perquè Catalunya
esdevingui un estat lliure en forma de república. Un referèndum organitzat pel govern de
la Generalitat i que va celebrar-se gràcies a
la coordinació i el treball en equip de moltes
persones que van fer possible que tant les urnes com les paperetes arribessin als col·legis
electorals cedits pels Ajuntaments clarament
compromesos amb el dret a decidir i pel qual
molts alcaldes, entre els quals el d’Agramunt,
han estat citats per la fiscalia. En aquest sentit, cal posar en valor tot el suport demostrat
pels agramuntins tant en l’acompanyament
de l’alcalde citat a declarar en representació
de tot el municipi com en la mobilització de
moltes persones durant la mateixa jornada del
referèndum per tal de preservar les urnes i demostrar que el dia 1 d’octubre Agramunt també volia parlar ben alt i ben clar.

Sens dubte, els resultats de l’1 d’octubre
han marcat l’inici d’un nou camí per al nostre
país i, de facto, la proclamació de la República
Catalana tal com determina la llei de referèndum, aprovada pel Parlament de Catalunya.
Una República Catalana oberta sempre al diàleg, tal i com s’ha demanat des d’altes instàncies internacionals. Precisament per aquest
motiu el President Puigdemont ha obert
aquest parèntesi de mediació, malgrat que el
govern de l’estat ja ha respost amb l’amenaça
de l’aplicació de l’article 155, és a dir, amb la
inhabilitació de l’autonomia.
Davant d’aquest escenari, només ens queda un camí i és precisament el camí que els
nostres conciutadans van decidir el passat 1
d’octubre. Les amenaces d’un estat incapaç
de donar cap resposta al clam dels catalans
no podran vèncer mai la força d’un poble unit,
ferm i determinat. Des d’Esquerra Republicana de Catalunya sempre hem estat i seguirem
estant al costat de les persones i defensarem
allò que s’ha expressat a través d’unes urnes.
Ara més que mai cal serenitat i alhora determinació. Ara més que mai cal que Catalunya esdevingui allò pel qual tantes generacions han
lluitat. Per la nostra llibertat i per la dignitat
dels qui ens han precedit, ara, més que mai,
República Catalana. ■
[OCTUBRE 2017]
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www.molinet.cat
Obert 24 hores
Entra, tria, compra
i t’ho portem a casa!
Ctra. d’Artesa, 1
AGRAMUNT
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ferreteria@molinet.cat

Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662

L ' A JU N TAMEN T
IN F ORMA

CONFERÈNCIA SOBRE LES EXCAVACIONS A ALMENARA

L’empresa Iltirta Arqueologia SL. durà a terme una conferència sobre la necròpolis d’Almenara el divendres 17 de
novembre a les 21 h. a la sala de plens de l’Ajuntament. Tot
i que la necròpolis va ser descoberta a finals dels anys 60,
l’any 2015, amb la intenció d’aturar el procés de degradació
i dignificar les restes, es va iniciar un projecte d’excavació i
restauració que s’ha dut a terme també els estius de 2016
i 2017.
Aquesta xerrada explicarà el procès seguit en la intervenció
arqueològica, així com el procès de restauració i recuperació
de les restes. Els resultats de les intervencions realitzades
han superat amb escreix les expectatives plantejades i s’ha
obert una línia d’investigació i de recuperació patrimonial
encoratjadora.

Contra el Càncer i amb un grup de voluntàries agramuntines de l’associació.
La iniciativa de la paella solidària, sorgida l’any passat, dóna un euro del tiquet de la tradicional
paella de Sant Joan a un projecte solidari. Aquest any, l’elecció del projecte solidari es va fer a través d’una iniciativa
popular a través de la qual els agramuntins podien decidir a
quin projecte volien que es destinés un euro de cada tiquet.
De tots els projectes solidaris proposats, l’Ajuntament va
decidir que enguany la recaptació es donaria a l’Associació
Catalunya Contra el Càncer, que destinarà aquests diners a
projectes d’investigació.

L’Ajuntament d’Agramunt ha procedit a talar sis arbres
que estaven situats
al carrer Passeig Nou.
L’actuació s’ha fet
perquè els arbres estaven malalts i amb el
seu actual estat podien ser un perill per als
vianants i per als vehicles que estacionaven
en aquest carrer. Des
de l’Ajuntament està
previst replantar els
arbres d’aquesta zona,
FONT: AJUNTAMENT
però s’esperarà a ferho en una època de l’any adient. La mesura s’ha dut a terme
per garantir la qualitat de l’arbrat existent, de l’espai públic
i, sobretot, de la seguretat dels vianants.
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L’AJUNTAMENT TALA PER SEGURETAT SIS ARBRES QUE
ESTAVEN MALALTS

En el marc de l’activitat d’inflables aquàtics a les piscines
municipals organitzada per l’Ajuntament, que va tenir lloc
el passat 30 d’agost i a partir de l’entrada simbòlica d’1
euro per usuari, es van recollir un total de 355€ que aniran
destinats a promoure i impulsar el projecte de colònies gratuïtes per a nens i nenes que cada any organitza l’Associació
Catalunya Contra el Càncer

JORNADA DE DONACIÓ DE SANG A AGRAMUNT
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Agramunt acollirà el proper dijous 2 de novembre una
nova jornada de donació de sang a càrrec del Banc de Sang
i Teixit de la Generalitat de Catalunya conjuntament amb
l’Ajuntament i l’Associació de Donants de Sang de l’Urgell.
La jornada es durà a terme a l’edifici de cal Mas Vell des de
les 10 del matí fins a les 10 de la nit.
L’AJUNTAMENT DÓNA A L’AECC 859€ DE LA PAELLA
DE SANT JOAN I 355€ DE LA JORNADA D’INFLABLES
AQUÀTICS

L’Ajuntament ha fet entrega d’aquestes dues donacions a
l’Associació Catalunya Contra el Càncer en una reunió que
ha mantingut el consistori amb Pere Grau i Teresa Duran,
membres de la junta provincial de l’Associació Catalunya

NOVA PLANTA POTABILITZADORA PER A L’ANY 2018

L’Ajuntament està treballant en la redacció del projecte
per a la construcció d’una nova planta potabilitzadora que
[OCTUBRE 2017]
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substituirà l’actual. L’actuació s’emmarca en el Pla Director
que va encarregar el consistori amb l’objectiu de tenir programades les actuacions a dur a terme a curt, mitjà i llarg
termini a la xarxa de subministrament d’aigua del municipi.
Amb aquesta primera fase del projecte es donarà solució
als episodis de terbolesa que cada any tenen lloc durant les
setmanes en les quals el Canal d’Urgell tanca per tasques de
manteniment. L’actuació comptarà amb l’ajut econòmic de
l’Agència Catalana de l’Aigua.

munt. Per a fer possible el canvi, s’ha hagut d’habilitar un
dipòsit provisional a la zona de Fontanilles que serà desmuntat un cop s’hagi finalitzat tot el procés de canvi. Des
del dia 9 al 20 d’octubre l’empresa ha procedit a fer el canvi
per sectors per tal de complir amb els requeriments de la
normativa vigent.
ATURADA GENERAL EN MOTIU DE LES AGRESSIONS DEL
DIA 1 D’OCTUBRE
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L’Ajuntament d’Agramunt va adherir-se a l’aturada general
que es va fer el passat dimarts 3 d’octubre com a rebuig a
la violència i les agressions per part de la policia espanyola
durant la celebració del referèndum d’autodeterminació del
diumenge 1 d’octubre. Durant l’aturada únicament es van
prestar els serveis municipals essencials.
ACTES
SUBVENCIONS

HABILITACIO DEL DIPÒSIT DEL PARC DEL CONVENT

Després de setmanes de treballs, l’actuació a les installacions del la xarxa d’aigua del Parc del Convent han finalitzat. Amb aquesta actuació, aquest gran dipòsit de 5.000 m3
actua com a reserva important per al municipi d’Agramunt,
al mateix temps que permet que l’aigua sigui bombada durant la franja horària de tarifa nocturna amb l’objectiu de
generar un important estalvi.
NOU PROGRAMA LEADER D’AJUT A LA CREACIÓ I
AMPLIACIÓ D’ACTIVITATS COMERCIALS I EMPRESARIALS

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha obert una nova convocatòria del Programa Leader amb l’objectiu de promoure
la creació, l’ampliació i/o la millora d’empreses, comerços
i activitats impulsades per a emprenedors. Els ajuts poden
oscil·lar entre el 20% i el 40% de la inversió total i el termini
de sol·licituds finalitza el proper 30 de novembre. Per a més
informació, cal dirigir-se a l’Ajuntament o consultar al web
www.leaderponent.cat.
CONCURS PER A LA CONCESSIÓ DEL BAR DEL CASAL
AGRAMUNTÍ

L’Ajuntament ha iniciat un nou procés de licitació per a la
concessió del Bar-Restaurant del Casal Agramuntí, davant la
no continuïtat dels actuals arrendataris. Les condicions de
la concessió són de 300€/mensuals. Les ofertes han de ser
presentades al propi Ajuntament.
CANVIS DE GAS PROPÀ A GAS NATURAL

L’empresa Gas Natural ha dut a terme durant aquests darrers mesos les obres i actuacions necessàries per a fer el
canvi de gas propà a gas natural a tot el nucli urbà d’Agra82
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- Es concedí als membres de l’Aula d’Extensió Universitària
d’Agramunt, una subvenció de 375€, per a les despeses que
han generat la realització de les sessions de conferències del
curs 2016/2017.
- Es concedí un ajut econòmic a l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE
MAFET per un import de 4.600€ per les despeses efectuades
per aquesta entitat en l’exercici 2017.
- S’acordà concedir una aportació econòmica a la Junta
d’Agramunt i Comarca de l’Associació contra el Càncer, per un
import de 355€, en concepte d’ajut per a les despeses sufragades per l’AECC per l’organització de les colònies per a infants
amb càncer durant l’estiu 2017.
- S’acordà concedir una aportació econòmica a la Junta
d’Agramunt i Comarca de l’Associació contra el Càncer, per un
import de 859€, en concepte de donar part la recaptació de la
paellada popular de Sant Joan - 2017.
- S’acordà concedir una aportació econòmica als Bombers
Voluntaris d’Agramunt i de la Ribera del Sió, per un import de
500€, en concepte de l’adquisició d’una bomba elèctrica submergible (Tipus Vòrtex).
CONTRACTES MENORS

Es van aprovar els següents contractes menors:
- L’adquisició de material informàtic necessari per a la Biblioteca Municipal Guillem Viladot, que s’adjudicà a l’empresa
GÖTEBORG CONSULTORIA INFORMÀTICA, SCP, per un import
de 3.677,12€, inclòs IVA.
- L’adquisició de mobiliari exterior, concretament una taula
de resina per a les activitats que es duen a terme a les installacions de les piscines municipals, que s’adjudicà a l’empresa
APARTMUEBLE, SL, per un import de 304,92€, inclòs IVA.
- L’adquisició de material informàtic per a les instal·lacions
de la Sala Teatre del Casal Agramuntí, que s’adjudicà a l’empresa MIQUEL CASTELLÀ I ROCA, per un import de 211,75€.
- L’adquisició de sis unitats de senyals d’alumini per a di-

ferents indrets de la via pública del municipi que s’adjudicà a
l’empresa SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, SL, per un import de
199,20€, sense IVA.
- L’adquisició de plaques de gual permanent per a diferents
indrets de la via pública d’Agramunt que s’adjudicà per un import de 257,08€, sense IVA.
- L’adquisició de divers material accessori per a la col·locació
de la senyalització de la via pública, que s’adjudicà a l’empresa
SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, SL, per un import de 854,45€,
sense IVA.
- La reparació de les tanques de diverses portes i la reparació d’una porta de l’edifici del Col·legi Macià Companys, que
s’adjudicà a l’empresa ESCOMOBLE, SL, per un import de
481,58€, inclòs IVA.
- L’adquisició de diverses senyals d’alumini rectangular per la
senyalització en vertical de diferents indrets de la via pública
del municipi que s’adjudicà a l’empresa SERVEIS VIALS DEL
VALLÈS, SL, per un import de 113,76€, IVA no inclòs.
- L’arranjament de la cornisa de la paret inferior de l’edifici
de l’Escola Macià-Companys, que s’adjudicà a l’empresa JOAN
CARALPS GIMÉNEZ, per un import de 1.744,25€, sense IVA.
- La col·locació d’una tanca de protecció amb xarxa per al
camp de futbol municipal, que s’adjudicà a l’empresa ROC GELONCH, SA, per un import de 755,04€, inclòs IVA.
- La col·locació d’una cortina enrotllable per a les noves
instal·lacions de l’edifici de la Llar d’Infants Municipal l’Era
que s’adjudicà a l’empresa TENDALS SANGRÀ, SL, per un import de 1.272,92€, inclòs IVA.
- L’adquisició de divers material fungible per al funcionament
de la Llar d’Infants Municipal l’Era, que s’adjudicà a l’empresa
IKEA IBERICA, SA, per un import de 426,71€, inclòs IVA.
- Els treballs de serveis per al tractament fitosanitari per la
campanya 2017-2018 per al control de la plaga que representa
la processionària del pi a la zona del Parc del Convent, proposada per l’empresa ALEMANY FITOSANITARIS SLU que s’adjudicà a la mateixa empresa, per un import de 949,85€, inclòs IVA.
- Els serveis per realitzar 10 murals per als espais comuns
de l’edifici de la Llar d’Infants Municipal l’Era, que s’adju-

dicà a l’empresa SERAFINA BALASCH PUIG, per un import
d’11.000€, inclòs IVA.
- Els treballs de moviments de terra de la zona d’aparcament
del C. Pare Jeroni Viladàs d’Agramunt que s’adjudicà a l’empresa EXCAVACIONS FITÓ, SL, per un import de 2.558,46€.
- Els treballs d’obra per l’arranjament del C. Asgous, que
s’adjudicà a l’empresa MACOTEC 905, SL, per un import de
2.265,12€, inclòs IVA.
- Els treballs d’obra per a l’arranjament del C. de les Piscines, que s’adjudicà a l’empresa EXCAVACIONS FITÓ, SL, per
un import de 4.347,03€, inclòs IVA.
- El subministrament i la col·locació de mobles per a biberoneries per a la Llar d’infants Municipal l’Era, que s’adjudicà a
l’empresa VORACYS, SL, per un import de 1.282,59€.
- Els serveis d’assistència tècnica per a la instal·lació d’equipaments informàtics de les oficines municipals de l’Ajuntament, que s’adjudicà a l’empresa GÖTEBORG CONSULTORIA
INFORMÀTICA, SCP, per un import de 984,34€, inclòs IVA.
- Els treballs de la col·locació d’una barana de ferro en un
indret de la via pública de Montclar, que s’adjudicà a l’empresa
RAMON JOVÉ PIJUAN, per un import de 2.073,67€.
- Els treballs d’obra d’arranjament de la façana de l’immoble
situat al C. Sant Joan, 7, d’aquesta Vila, que s’adjudicà a l’empresa JOAN CARALPS GIMÉNEZ, per un import de 2.817,12€.
- Els treballs de ferreria d’unes planxes de ferro per la collocació d’un rètol identificatiu per al nou edifici de la Llar d’Infants Municipal l’Era, que s’adjudicà a l’empresa RAMON JOVÉ
PIJUAN, per un import de 1.113,35€.
ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

S’acordà acceptar la subvenció concedida pel Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, que ascendeix a la
quantitat de 22.840,73€, pel funcionament de l’Escola Municipal de Música d’Agramunt pel curs 2015-2016.
APROVACIÓ PROJECTE CARRER CASTELL

S’aprovà inicialment el Projecte rehabilitació del Carrer Castell d’Agramunt amb un pressupost de 100.398,03€, redactat
per l’arquitecte municipal. ■
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CANT ESPIRITUAL
No lloréis, voy al Señor.
Voy a esperaros en la Gloria.
Yo muero, pero mi amor no muere,
yo os querré en el cielo como os he
querido en la tierra.
(San Agustín)

Ha pujat a la casa del Pare

Alfonsa Medina Millán
(Vídua de Julián Saiz Tercero)
Que morí cristianament el dia 20 de setembre de 2017,
a l’edat de 97 anys, havent rebut els S. S. i la B. A.
E. P. R.

Els qui l’estimem: fills, Aurora, Josep, M. Rosa i Sisco; fills polítics, † Miquel García, Flora, Joan i Rosa; néts, Miquel, Josep, Nuri, Sílvia, Sandra, Alex i Eloi; besnéts, cunyades,
nebots, cosins, família tota i amics, us agrairem la tingueu present en el vostre record.
Agraïm també les mostres de condol rebudes i molt especialment al Dr. Loscos
i a tot el personal de la Residència Ribera del Sió la seva atenció.
Agramunt, setembre de 2017

Pasquala Cascales Pastor
Lluitadora des de petita.
Treballadora tota la vida.
Caràcter fort i cor valent.
Amb tristors i alegries al
llarg de tota la teva vida.
Ara que és el moment de marxar
del nostre costat, fes-ho tranquil·la,
amb pau i amb l’amor de tota
la teva família.
Sempre viuràs en els nostres cors,
records i pensaments.
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va morir el dia 10 de setembre de 2017,
a l’edat de 91 anys.
Els qui l’estimem, tota la família i amics,
us preguem una oració pel seu descans etern.
El nostre agraïment al personal administratiu
i mèdic del CAP d’Agramunt
i de la Residència de Cal Mas Vell.
Agramunt, setembre de 2017

A L M A N AC

Les fases de la lluna:

NOVEMBRE 2017
Mes de 30 dies, onzè del nostre calendari.
Som en plena tardor, els dies s’escurcen i hauria
de començar a refrescar el temps.
El dia 1 el sol surt a les 7h 24m, i es pon
a les 17h 47m. El dia 30 el sol surt a les 7h
58m, i es pon a les 17h 23m.
El dia 22 el sol entra a la constel·lació de
SAGITARI.

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI
Aquest mes marca el període de trànsit entre la
tardor i l’hivern. A mitjans de mes la temperatura
s’abonança després de les primeres fredorades, i es
produeix l’Estiuet de Sant Martí, que s’escau cap a
mitja tardor. A finals de novembre es comencen a
collir les olives.
Dia 1: Festa de Tots Sants. Era un antic costum
que les famílies que havien tingut un difunt durant
l’any, portessin al cementiri una llantieta d’oli que
feien cremar durant tot el dia d’avui. Es podia calcular el nombre de persones enterrades aquella anyada amb el nombre de llumetes que es veien cremar.
Molta gent anava a pregar als fossars, encara que no
hi tingués ningú enterrat, com un acte de pietat i
devoció envers els difunts.
Dia 2: Commemoració dels fidels difunts.
Dia 30: Sant Andreu, apòstol.

EFEMÈRIDES
Enèsima ordre per castellanitzar totalment l’ensenyament (10-11-1939). Un cop les tropes de
Franco van ocupar militarment el Principat, una de
les tasques principals que s’imposaren fou la lluita
contra l’idioma català que en alguns cercles “culturals” encara no s’ha acabat avui. Van excel·lir-ne
en tots els àmbits, però en l’ensenyament l’actuació de l’administració franquista va ser brutal: tots
el mestres que havien exercit durant la República
van ser depurats i expulsats del cos o desterrats, i

Demografia

Lluna plena

el dia 4, a les 5:23 h

Quart minvant

el dia 10, a les 20:26 h

Lluna nova

el dia 18, a les 11:42 h

Quart creixent

el dia 26, a les 17:03 h

(Mes de setembre de 2017)

NAIXEMENTS

els que van superar aquesta prova van ser objecte
d’una vigilància policíaca per part dels inspectors.
Malgrat això i l’arribada de molts mestres espanyols
per ocupar les places, el govern veia que no havien
aconseguit els resultats que s’esperaven, tot i que
parlar en català estava prohibit dins les classes i fins
i tot a l’hora de l’esbarjo. Transcrivim la circular de
la Inspecció a la qual no cal fer-hi cap comentari.
“Habiendo llegado a conocimeinto de esta Inspección que algunos maestros no utilizan integramente
el idioma nacional como vehículo educativo en sus
escuelas. En Junta de Inspectores se acordó manifestar a todos los maestros nacionales y privados de
la provincia que el idioma vehicular en las escuelas
es unicamente el castellano. (...) Espera la Inspección del patriotismo de todos los educadores de la
provincia la más fiel observancia de lo prescrito en
la presente circular.
Barcelona 10 de noviembre de 1939. Año de la
Victoria”.
I també el cinema... El Departamento de Cinematografía dictava les normes per a la censura de
les pel·lícules l’any 1940. En el punt segon deien:
“Todas las películas deberan ser dialogadas en castellano, prescindiéndose en absoluto de los dialectos. En todo caso se admitirá una pronunciación
dialectal en los personajes simplemete episódicos.”
I encara hi ha qui es queixa quan es demana que es
doblin algunes pel·lícules en llengua catalana...! Tot
plegat, problemes de viure encara en una colònia.
(Bibliografia: Ferrer i Gironès, F. La persecució política de
la llengua catalana).

Cristina Garcia-Ubero Millán
Carles Castro Carrascal

dia 4
dia 4

CASAMENTS
Jesús Cristino Villanueva López, i
Ester Alós Xandre

dia 9

Daniel Funés Andreo, i
Mònica González Moreno

dia 15

Alirio David Rodríguez Sánchez, i
Mònica Aurora Rojas Hernández

dia 16

Damià Areny Porta, i
Agustina Tonijuan Farré

dia 23

Roger Vilaplana Vilardosa, i
Laia Balagueró Florensa

dia 30

DEFUNCIONS
Cecília Esteve Martí
Antònia Bernaus Buchaca
Pascuala Cascales Pastor
Alfonsa Medina Millán

79 anys, dia 6
93 anys, dia 7
91 anys, dia 10
97 anys, dia 20

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades convenientment autoritzades.

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT EL SETEMBRE

Ramon Bernaus i Santacreu

GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE SETEMBRE
°C

l./m2

40

40

35

35

30

30

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

0

Dia 3 .........................................
Dia 4 .........................................
Dia 9 .........................................
Dia 14.........................................
Dia 15.........................................
Dia 18.........................................
Dia 22.........................................
Dia 30.........................................

0,5 l./m2
5,4 l./m2
1,0 l./m2
8,0 l./m2
13,0 l./m2
0,2 l./m2
11,0 l./m2
1,3 l./m2

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

40,4 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DE SETEMBRE
Màxima del mes ........................... 31,5°, dia 5
Mínima del mes ................... 5,5°, dies 16 i 19
Oscil·lació extrema mensual ....................... 26°
Mitja de les màximes .............................. 25,8°
Mitja de les mínimes .............................. 10,2°
Mitja de les mitjanes .............................. 18,0°

–5
1

2

3

4

5

6

7

8

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: Ramon Coll
(Des de cal Tallador)
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Aniversari de

Josep Maria Jolonch i Puig
Que morí cristianament a Barcelona, el 24 d’octubre de 2006,
a l’edat de 66 anys.

Els qui no l’obliden, esposa, Arantzazu de Olaortua; fills, Esther i Josep
Maria; fill polític, Jaume Aragay; nétes, Joana i Alícia; germana, Carme;
germans polítics, nebots, cosins i família tota us preguen un record i
una oració.
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L LEURE A MEN ITATS

SOPA DE LLETRES

Solució a la
Sopa de Lletres:

N D O A O R Y K M Y T Y D
D I D N C N O A M H I H Y
O R N N O I N E C C O G S
W B S M I

Y N W W A P R K

K O M I R W R O P R O M N
D E B R O D Y R Y D W D A
L W C B P D I C W W B N H

En aquesta sopa de lletres heu de trobar
el nom artístic de deu actors
de cinema guanyadors d’un Òscar.

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

A G P D R O R M D W I G P

❚ Coordina Rosa Maria Sera

R E F O N D A Y G T E I O

per Ricard Bertran

Un dels actes reivindicatius previs a la celebració del Referèndum va ser la
“Marató per la Democràcia”, en la qual diversos participants va fer una encartellada a favor del dret a poder votar. La foto de l’esquerra és l’original,
mentre que a la de la dreta s’han fet set modificacions. A veure si les trobeu!

B S Y O R Y O Y C K R N O

Les 7 diferències

Solució a les
7 diferències:

L W C B P D I C W W B N H
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9

D E B R O D Y R Y D W D A

1

Y N W W A P R K

Solució al
SUDOKU:
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B S Y O R Y O Y C K R N O
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R E F O N D A Y G T E I O
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A G P D R O R M D W I G P
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N D O A O R Y K M Y T Y D
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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

Desè aniversari

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

El teu record està present cada dia entre nosaltres.

BUTSÈNIT, 28 d’octubre de 2017
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L A F OTO

A

L A C A L AIS ERA

JOSEP ROVIRA

questes darreres setmanes en diferents indrets de la nostra vila s’ha
vist tota mena de banderes
i pancartes amb símbols
reivindicatius, de llibertat
d’expressió i d’estima a
la terra. Una mostra n’és
aquesta foto en què es pot
veure una pancarta amb un
fragment del poema “Assumiràs la veu d’un poble”
del Llibre de meravelles, de
Vicent Andrés Estellés. Un
poema en què es reflecteix
la importància del conjunt,
de no pensar en un mateix
sinó en la col·lectivitat. Un
missatge força significatiu
en els moments que vivim.

per SERAFINA BALASCH
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64
65

50
48

49

51
35

18

1

19

2

52

36

20

3

1) Rosa Marsà Escolà
2) Susanna Santamaria Recasens
3) Pilar Armengol Santacreu
4) Anna Nuri Bertran Mitjavila
5) Tere Torné Cortés
6) Sergi Armengol Santacreu
7) Anna Camats Puig
8) Gemma Vicens Jovell
9) Cristina Vicens Jovell
10) Josep Camats Esteve
11) Sandra Solans Rovira
12) Núria Corrales Vicens
13) Josep Bertran Mitjavila
14) Núria Balagueró Marsol
15) Narcís Balagueró Marsol
16) Carme Ricart Amanós
17) Mª Amor Huguet Puig
18) Joan Anton Torné Cortés
19) Ramon Escolà Farré

76

85

66

38
22

23

21

4

39

5

6

7

20) Miquel Pla Jovell
21) Maite Figuera Gasull
22) Gerard Gros Vall-llaura
23) Mireia Puig
24) Dolors Grau Vicens
25) Jaume Areny Joval
26) Jordi Alcalà Solé
27) Núria Gros Vall-llaura
28) Mª Pilar Espinal Morros
29) Mª Rosa Baltral Barrera
30) Mª del Mar Simó Creus
31) Anna Baltral Barrera
32) Eduard Artigues Llanes
33) Elena Ricart Amanós
34) Carme Marsà Escolà
35) Víctor Duran
36) Sergi Noguera Garcia
37) Josep Espinal Morros
38) Elisabet Vicens Corts

40

24

81
70

69
56

55

54

8

58

92

82

83

93
75
74

73
72

63

60

59

61

62
47

43

42

26

10
9

91

71

57

41

25

90

80

79
68

67

89

88

78

77

53

37

87

86

27

45

44

46
32

29

28

11

39) Rosa Mª Huguet Puig
40) Anna Bertran Solé
41) Jordi Sala Huguet
42) Josep Mª Torné Cortés
43) Ramon Boncompte Vilalta
44) Roman Serra Llanes
45) Salvador Cuñat Guixà
46) Josep Mª Carrera Roig
47) Jordi Casals Boixadós
48) Joan Riera Oliva
49) Carme López
50) Joan Viladomat Font
51) Josep Mª Farreny
52) No identificat
53) Núria Farré Roig
54) Eva Camats Esteve
55) Montse Figuera Balagueró
56) Remei Areny Joval
57) Josep Farreny Farreny

12

30

13

33

31

14

34
15

58) Teresa Penella Fitó
59) Mª Antònia Camats Puig
60) Joan Carrera Roig
61) Martí Cuñat
62) Cristina Comelles Alsina
63) Eulàlia Castro Mir
64) Rocio Rey
65) Josep Mª Puig
66) Josep Sala Huguet
67) Esther Creus Verni
68) Marta Bàrrios Ponts
69) Belén Castro Mir
70) Anna Llorens Castellà
71) Mª Rosa Ros
72) Isabel Balagueró Vilella
73) Ramon Llenas
74) Anna Solanes
75) Montse Otín

16

17

76) Ester Vilarasau Puig
77) Núria Ginestà Pérez
78) Fina Domingo
79) Gemma Vidal Viles
80) No identificat
81) No identificat
82) Mª Alba Huguet Oranies
83) Gerard Canosa
84) Josefina Vicens
85) Ester Solé
86) Mª Antònia Coscollola
87) Maite Cases Farré
88) Josep Mª Llop Solà
89) Jaume Comelles Alsina
90) Santi Penella Fitó
91) Montse Ginestà Pérez
92) Damià Penella Fitó
93) Francesc Sangrà Balastegui

’any 1971 es va formar la Coral infantil Bon Cant de la mà d’en Ramon Casals com una necessitat de consolidar el futur
de la Coral d’Avui que ja actuava des de l’any 1966. Fins avui en dia centenars de nens i nenes han passat per la coral
infantil, molts dels quals després també ho van fer per la Coral d’Avui. La fotografia que reproduïm correspon a l’any 1979,
una anyada/dècada de molts cantaires, i que serveix d’homenatge als 50 anys de la coral agramuntina que el mes vinent
clourà els actes que ha anat organitzant per celebrar aquesta efemèrides. Es tracta d’una altra foto multitudinària, segurament la que més fins ara, que hem volgut posar també en dues pàgines per poder identificar millor els seus components.
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FOTO: JOSEP ROVIRA

I M AT G E S D ’ A H I R i D ’ AV U I
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FOTO: JOSEP ROVIRA

Entre aquestes dues imatges només han passat un parell d’anys, però s’hi aprecien diferències ben evidents. Les més significatives, és clar, són els textos de la façana principal que eren els darrers vestigis del que haviat estat el famós sindicat
agramuntí i que més tard va passar a mans particulars. En la imatge d’ahir es poden llegir, encara que una mica descolorits,
els textos següents: SINDICAT AGRICOLA I CAIXA RURAL D’AGRAMUNT I SA COMARCA, i més avall: COOPERATIVA CONSUMO.
Se suposa que els actuals propietaris han volgut donar una nova imatge a l’edifici, tot mantenint-ne la mateixa estructura.
Pel que fa a les activitats de l’actual farinera ens les expliquen en una entrevista que publiquem a l’interior de la revista.

