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PORTADA:
Dediquem la portada d’aquest mes al 

nostre amic i company de redacció Pas-
qual Castellà per retre-li un petit home-
natge en el seu inesperat i colpidor comi-
at. El Pasqual va ser membre de la redac-
ció de la revista durant quaranta-un anys, 
i malgrat la seva avançada edat ens va 
acompanyar a les reunions fi ns al darrer 
moment. Sempre el tindrem en el nostre 
record.

Informació dels actes que van tenir lloc en 
la nova edició del Mercat de Nadal celebrat 
el dia de la Puríssima, amb una bona assis-
tència de gent.

5 a 7

De tu a tu amb Josep Maria Escolà i 
Montserrat Ribera, on ens expliquen les 
vicissituds del monumental pessebre que 
munten des de fa una bona colla d’anys.

15 a 18
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CRÈDITS

Ajuntament
d’Agramunt

Comiat a Pasqual Castellà

Diuen que, quan una persona es 
fa gran, cada vegada va a més 

enterraments. La nostra revista 
també s’ha fet gran i sembla 
que la dita es compleix; potser 
fi ns i tot amb escreix. Cons-
tatem tristament que en poc 
temps ens han deixat una colla 
de persones vinculades a Sió. 
Ara ens toca acomiadar-nos 
del company de redacció Pas-
qual Castellà que morí el dia 7 
de desembre de manera preci-
pitada.

Era redactor de Sió des de 
1977. La seva aportació a 
Sió es pot considerar en dues 
vessants: la de redactor, mit-
jançant escrits diversos, i la 
de col·laborador aportant les 
seves idees a l’hora de prepa-
rar tant els números mensuals 
com les activitats de tota mena que 
al llarg dels anys s’han anat suc-
ceint. Com a redactor, recordem 
les notícies, les cartes i els escrits 

d’opinió que va publicar, així com 
els articles de “La Quinta Columna” 

(del febrer 1978 fi ns al maig de 
1979) i de “Pouant Sió” (de l’abril 
de 1997 fi ns al maig de 2001). La 
Quinta Columna era un espai on co-

mentava fets i aspectes de la vila 
per a la seva reprovació o aprovació; 

en Pasqual deixà d’escriure-la 
en el moment que entrà de re-
gidor a l’Ajuntament. Pouant 
Sió, en canvi, eren articles que 
servien per rememorar fets i 
escrits apareguts en la pròpia 
revista des dels primers anys (a 
partir de 1964), fi ns al 1979; 
en què donà per fi nalitzada la 
seva aportació pel mateix mo-
tiu que l’anterior. 

Ara, ni que sigui de manera 
precipitada, en aquest núme-
ro hem volgut retre-li un me-
rescut homenatge dedicant-li 
alguns escrits que el lector hi 
trobarà. Nosaltres, per la nos-
tra part, només podem afegir 
que lamentem la seva parten-
ça i que trobarem a faltar  la 

seva companyia. Descansi en pau!
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ACTUALITAT FETS DEL MES JOAN PIJUAN

Mercat de Nadal

▼

Un any més es va cele-
brar el dia de la Purís-
sima, 8 de desembre, 

el Mercat de Nadal organitzat 
per l’Ajuntament i la Unió de 
Botiguers amb una gran afl u-
ència de visitants. Va comp-
tar amb la participació d’una 
cinquantena de parades de 
tot tipus: de complements, 
torrons, motius nadalencs..., 
que anaven del carrer Sió fi ns 
al carrer Sant Joan. No va 
faltar la mostra d’animals de 
corral que tant criden l’aten-
ció de la mainada.

La jornada començà a dos 
quarts d’onze del matí amb 
una xocolatada popular a la 
plaça de l’Església. Dues ho-
res més tard es va fer al teatre 
Casal una segona projecció 
del documental Les Veus de 
Riella que el col·lectiu local 
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Cantada de nadales amb els escolars de la vila i el grup Versions Estelada. A baix, vista de la plaça amb l’arbre ecològic al mig.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Fem Memòria ja va presentar 
a mitjans de novembre. A pri-
mera hora de la tarda es van 
encendre unes barbacoes per 
qui volgués berenar pa torrat 
amb xocolata a la pedra. I va 
cloure amb una cantada de 
nadales dels escolars de la 
vila amb l’acompanyament 

musical del grup local Versi-
ons Estelada.

Campanya de recollida 
de joguines

Un any més Creu Roja Agra-
munt va ser present al Mercat 
de Nadal donant inici a la 
campanya de recollida de jo-

guines per als infants en situ-
ació de vulnerabilitat. Sota el 
lema “Els seus drets en joc”, 
l’objectiu de la campanya és 
garantir els drets dels infants 
al joc i recollir joguines que 
fomentin el joc cooperatiu 
evitant les de caire sexista i 
bel·licista.

JO
A

N
 P

IJ
U

A
N

JO
S

E
P

 R
O

V
IR

A

JO
A

N
 P

IJ
U

A
N

JO
A

N
 P

IJ
U

A
N

JO
A

N
 P

IJ
U

A
N

Xocolatada popular.

Berenar amb pa torrat i 
xocolata a la pedra.

Cercavila dels tabalers de la colla 
infantil dels Diables l’Espetec.

A la dreta, parades de la Creu Roja 
Local i membres del CAU.
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Campanya Agramunt 
t’estima

Amb el Mercat de Nadal la 
Unió de Botiguers i Industrials 
d’Agramunt ha donat inici a 
la campanya comercial nada-
lenca. Per tal de promocionar 
el comerç agramuntí, des de 

l’Ajuntament i la Unió de Boti-
guers han organitzat diferents 
activitats, una d’elles la instal-
lació de la pista de patinatge a 
la plaça del Pou fi ns passades 
les Festes, que tan d’èxit va te-
nir l’any passat. Tots els esta-
bliments i comerços adherits a 

la campanya tindran a la seva 
disposició uns tiquets que 
podran repartir entre els seus 
clients quan realitzin una com-
pra, que els permetrà patinar 
gratuïtament. Per altra banda 
també es podrà adquirir ti-
quets a la mateixa instal·lació.
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A dalt, parades de l’Espetec
i del CDR.

A sota, la mostra d’animals
de corral són l’expectació
de la mainada.

A baix, petits i grans gaudint 
de la pista de gel.

A la dreta, Arbre dels desitjos 
davant l’ajuntament.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

Presentació llibre
a la Llar d’Infants

El divendres 23 de novem-
bre l’escriptora balaguerina 
Míriam Ródenas va presentar 
a la Llar d’Infants Munici-
pal L’Era d’Agramunt el seu 
primer llibre infantil titulat 
Rona se mira ¡Tengo los ojos 
verdes! El conte està editat 
per Badibidú i va adreçat a 

infants de 5 a 9 anys. Durant 
la presentació Ródenas va ex-
plicar que aquest llibre ha es-
tat un exercici personal d’au-
toconeixença que l’ha ajudat 
a perdre la por.

Després de la presentació 
els nens i pares assistents a 
l’acte van participar al taller 
familiar “Mira’t bonic” ins-
pirat en el conte, en el qual 

van treballar amb miralls les 
emocions, l’autoconeixement, 
el reconeixement de les pròpi-
es virtuts i les limitacions, i el 
reforçament de l’autoestima.

Tot seguit hi hagué signatu-
ra de llibres amb obsequi per 
a tots els nens, a més a més 
els assistents van poder foto-
grafi ar-se en un photocall que 
tenia instal·lat.

Santa Cecília
El dijous 22 de novembre 

va ser Santa Cecília, patrona 
dels músics. Els centres esco-
lars de la vila van celebrar la 
festivitat organitzant concerts 
i tallers musicals en els propis 
centres.

L’Escola Municipal de Mú-
sica ho va celebrar la vigília 
amb un concert que van ofe-
rir els mateixos professors al 
centre.

Per altra banda les corals 
d’Avui i Bon Cant van cele-
brar la festivitat el diumenge 
25 tal com expliquen en la 
secció d’entitats.

Al migdia, el Cor Parroquial 
solemnitzà la missa de 12 i 
després va oferir un breu con-
cert.

Míriam Ródenas presentant el 
conte Rona se mira a la Llar 
d’Infants L’Era d’Agramunt.

A la dreta, pares i nens partici-
pant al taller “Mira’t bonic”.

El Cor Parroquial durant el seu 
concert a l’església.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

Dia Internacional Contra 
la Violència Masclista

En el marc del Dia Inter-
nacional Contra la Violència 
Masclista que es commemora 
el 25 de novembre, diverses 
entitats de la vila van organit-
zar actes per commemorar-lo.

Assemblea Feminista La Guilla
L’Assemblea Feminista La 

Guilla va realitzar el mateix 
diumenge dia 25, a la plaça 
del Mercadal, un acte reivin-
dicatiu per recordar les perso-
nes assassinades aquest any 
per violència masclista.

L’acte va començar amb la 

lectura dels noms de les 89 
víctimes, dones i nens, que 
hi ha hagut fi ns ara a l’Estat 
espanyol per aquesta violèn-
cia masclista, de les quals 
25 han passat als Països Ca-
talans. “Lluitem perquè arri-
bi un dia que no haguem de 
fer aquest seguiment que té 
com a objectiu visibilitzar to-
tes les dones i nens que han 
estat assassinades per delin-
qüents masclistes. Per elles i 
per tots, diem prou violènci-
es masclistes”, van destacar. 
Després els assistents a la 
concentració van participar 
en la penjada d’unes teles 
blanques que portaven escrits 
els noms d’aquestes víctimes.

A més a més els membres 
de l’assemblea també van 
penjar una pancarta amb 
el dibuix d’un iceberg on se 
simbolitzaven les causes de 
violència visibles i no visibles 
que pateixen les dones, tot 
afi rmant que “mirar només la 
punta de l’iceberg es perpetu-
ar els feminicidis”.

Van destacar que “quan 
parlem de violències mas-
clistes s’ha de fer en plural 
perquè aquestes impregnen 
tots els espais de les nostres 

vides, de diferents formes i 
manifestacions tots els espais 
de socialització i sistemes de 
relacions. Els assassinats, 
els maltractaments, les vio-
lacions, només són la punta 
d’aquest iceberg d’una es-
tructura de violència que ens 
oprimeix dia a dia”.

I també van denunciar el 
tractament que fan els mitjans 
de comunicació d’aquests fe-
minicidis que consideren que 
no són morts, sinó assassi-
nats, per això “cridem ben 
fort que ens volem vives, lliu-
res i amb vides dignes!”.

Tot seguit es va llegir un 
manifest on van destacar que 
“avui més que mai les dones,  
i en concret les treballadores, 
patim les violències tant ins-
titucionals com personals en 
una societat que es proclama 
igualitària però que es desco-
breix com a repressiva. Per 
eradicar les violències mas-
clistes tenim clar que ens cal 
denunciar les institucions i 
les estats patriarcals, i per fer-
ho ens cal més organització i 
més lluita”.

En fi nalitzar l’acte, que 
va servir de presentació del 
col·lectiu a la societat, van 

Assistents a la concentració orga-
nitzada per l’Assemblea Feminista 
La Guilla.

Els assistents a la concentració 
van penjar teles blanques amb el 
nom de les víctimes per violència 
masclista.
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▼

animar totes les persones in-
teressades en aquesta lluita 
a participar a les assemblees 
obertes que se celebren men-
sualment a la vila.

Associació de Dones l’Esbarjo
Per la seva part, l’Associa-

ció de Dones l’Esbarjo va or-
ganitzar una conferència a la 
sala de plens de l’Ajuntament 
el dilluns dia 26 de novem-
bre a càrrec de Txell Benedí, 
directora general de Serveis 
Socials del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famí-
lies. Sota el títol “Per a què 
serveix el feminisme?”, va 
parlar sobre els èxits i reptes 
que el feminisme ha plantejat 

al llarg de la seva història i la 
llarga batalla que encara està 
per guanyar.

Presentació llibre
a la Biblioteca

El dijous 29 de novembre va 
tenir lloc a la Biblioteca Mu-
nicipal Guillem Viladot la pre-
sentació del llibre Els Girona, 
la gran burgesia catalana del 
segle XIX (Fundació Noguera/
Pagès Editors) per part de la 
seva autora Lluïsa Pla Toldrà, 
doctora en Història per la Uni-
versitat de Barcelona.

El llibre és la seva tesi 
doctoral d’Història Moderna 
i Contemporània que va ser 
premiada pel col·legi de nota-
ris, cosa que va fer possible la 
seva publicació. La tesi repre-
senta el treball de més de 15 
anys d’investigació de 150 
anys de la nissaga Girona que 
abraça des del segle XVIII fi ns 
a la mort de Manuel Girona al 
1905. “Tot el que diu el llibre 
està contrastat documental-
ment, tota la investigació està 
versada principalment en fons 
notarials i de l’arxiu de la fa-
mília”, va destacar Lluïsa Pla.

La tesi és un estudi de les 
quatre generacions de la fa-
mília Girona, família que vivia 
a Tàrrega, que va ser el prin-
cipal inversor del país en els 
anys decisius de la industria-
lització. Van fundar el Banc 
de Barcelona, el primer banc 
privat espanyol, i modernitzar 
el sistema bancari; van con-
vertir la casa Girona –compa-
nyia comercial familiar– en la 
primera societat comercial en 
volum de negoci; van fundar 
i participar en la construcció 
de més de 70 empreses; im-
pulsors i creadors del Canal 
d’Urgell, del ferrocarril de 
Barcelona a Granollers i de 

Barcelona a Saragossa, del 
Liceu; mecenes de la façana 
de la catedral de Barcelona...

“Els Girona són la nissaga 
més determinant en els àm-
bits comercial, fi nancer i in-
dustrial de país, els mecenes 
més destacats i el principal 
grup inversor”, va afi rmar 
Lluï sa Pla.

L’antena del CDIAP
a Agramunt

El dijous 29 de novembre 
va tenir lloc la presentació 
ofi cial de l’antena del CDIAP 
(Centre de Desenvolupament 
Infantil i Atenció Precoç) de 
l’Urgell que s’ha instal·lat a 
les dependències de l’Escola 
Municipal de Música i que ja 
porta uns mesos funcionant. 
En aquests moments estan 
atenent una cinquantena 
d’infants del municipi i po-
bles agregats, que suposa un 
30% del total d’atesos a l’Ur-
gell que és de 160. Es tracta 
de la primera antena estable 
de les Terres de Lleida fora de 
les capitals de comarca.

L’alcalde Bernat Solé va 
destacar que “els serveis a 
les persones s’han d’apropar 
a les persones, no només per 
un tema logístic, sinó perquè 
tot allò que puguis generar 
en l’entorn immediat de les 
persones sempre té millors 
resultats”. I va ressaltar la im-
portància que té aquest servei 
d’atenció per als infants amb 
certa difi cultat que els ajuda 
a vèncer-la, que ho puguin fer 
en el seu municipi.

Per la seva part la directo-
ra de l’Associació Alba, Maite 
Trepat, també va manifestar 
que “la voluntat de l’Asso-
ciació Alba és apropar cada 
vegada més els serveis a les 
persones i això fer-ho des 

Txell Benedí impartint la conferèn-
cia sobre el feminisme a la sala de 
plens de l’Ajuntament.

Lluïsa Pla amb el llibre Els Girona, 
la gran burgesia catalana del 
segle XIX.

A baix, amb l’alcalde Bernat Solé 
durant la presentació.
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d’una forma més inclusiva 
possible”. D’aquesta manera 
“aquests infants de seguida 
podran venir al tractament i 
tornar altre cop a la seva es-
cola, en el seu entorn més 
natural, i jugar en els espais 
més propers que tenen  en el 
municipi”, va ressaltar.

La creació d’aquesta ante-
na del CDIAP ha facilitat l’ac-
cés a les famílies que tenen 
difi cultat de transport ja que 
no hauran de desplaçar-se 
fi ns a Tàrrega com havien fet 
fi ns ara.

El CDIAP disposa d’un 
equip interdisciplinari de pro-
fessionals especialitzats en 
la petita infància, format per 
dues psicòlogues, una logo-
peda, una fi sioterapeuta, una 
treballadora social i un neuro-
pediatra, que s’encarreguen 
d’establir un diagnòstic i de la 
teràpia dels infants. Les ses-
sions es realitzen el dilluns, 
dimarts i divendres al matí. A 
més a més l’equip treballa en 
coordinació amb els diferents 
dispositius de zona dins dels 
àmbits educatius, sanitaris 
i socials implicats també en 
primera infància.

El CDIAP és un servei pre-
ventiu i de tractament espe-
cia litzat on s’atenen nens de 
0 a 6 anys que presenten 
algun tipus de trastorn en el 
desenvolupament de les àre-
es motriu, sensorial o mental, 
però també els infants que 
simplement tenen risc de 
patir-ho. L’objectiu d’aquesta 
atenció és potenciar la seva 
capacitat de desenvolupa-
ment i benestar, i anticipar-se 
a possibles trastorns.

Es tracta d’un servei gratuït 
per a la població de la comar-
ca de l’Urgell que pertany al 

Departament de Benestar i 
Família de la Generalitat de 
Catalunya.

Atrapacontes
El dissabte 1 de desembre 

es va realitzar una nova ses-
sió del cicle Atrapacontes a la 
Biblioteca Municipal Guillem 
Viladot. Aquest mes va anar 
a càrrec dels nens que par-
ticipen dels jocs escolars del 
Patronat d’Esports que van 
explicar i interpretar  el conte 
“El somni de la Valentina”, 
una narració que han creat 
especialment per a l’ocasió.

La Residència Geriàtrica 
Mas Vell guardonada

La Residència Mas Vell va 
ser una de les guardonades 
en la 2a edició dels Guardons 
de l’Esport impulsats per la 
Fundació Catalana de l’Es-
port (FCE) en reconeixement 
a aquelles persones, entitats 
i projectes que treballen per 
transformar positivament la 
realitat social per mitjà de 
l’activitat física i l’esport.

En la present edició hi 
van concórrer 110 projectes 
distribuïts en sis categories: 

Representants de l’Ajuntament, el 
Consell Comarcal, l’Associació Alba 
de Tàrrega i del CDIAP de l’Urgell 
en la presentació de l’antena del 
CDIAP a Agramunt.

A la dreta, la directora de la 
Residència Ma Vell, Marta Pérez, i 
la regidora de l’Ajuntament, Montse 
Canes, recollint el guardó.

Atrapacontes a la Biblioteca 
amb el Patronat d’Esports.
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Igualtat d’oportunitats, In-
tegració i cohesió social, Di-
fusió dels valors de l’Esport, 
Educació i esport de lleure, 
Foment i difusió dels hàbits 
esportius, L’esport català al 
món i Patrocini i mecenatge.

La cerimònia de lliurament 
dels guardons va tenir lloc 
el dijous 29 de novembre a 
l’Antiga Fàbrica Damm de 

Barcelona. L’acte va ser pre-
sidit pel president de la FCE, 
Pere Just. Es van distingir 21 
entitats i projectes d’arreu de 
Catalunya.

La Residència Mas Vell va 
ser una de les guardonades 
en la categoria de Foment i 
difusió dels hàbits esportius, 
que valora l’impacte i origi-
nalitat d’aquelles iniciatives 
i projectes d’hàbits esportius 
en el conjunt de la nostra so-
cietat, especialment per a la 
formació de persones actives 
entre els col·lectius infantils 
i tercera edat, com a instru-
ment essencial de millora de 
la qualitat de vida dels nos-
tres ciutadans i ciutadanes. 
El premi atorgat a la resi-
dència va ser per l’organitza-
ció dels Jocs Olímpics de la 
Gent Gran. També van rebre 
el reconeixement en aquesta 
categoria l’Institut Nacional 
d’Educació Física de Catalu-
nya (Barcelona), Biwell - Sa-
lut empresarial (Sant Cugat 
del Vallès) i el Club Kallípolis 
(Barcelona).

Dels 21 guardons que es 
van lliurar, el de la Residèn-
cia Mas Vell va ser l’únic de 
les Terres de Lleida.

Cal recordar que en la pri-
mera edició va ser guardonat 
el Projecte Stargardt Go!, im-
pulsat per la pediatra agra-
muntina Margaret Creus, en 
la categoria de Patrocini i me-
cenatge.

La Marató de TV3
En motiu de La Marató de 

TV3 que enguany estava de-
dicada al càncer, el dimarts 4 
de desembre la Dra. Marta Ca-
nes va realitzar una xerrada in-
formativa sobre el càncer a la 
sala de plens de l’Ajuntament.

L’Associació de Dones de 

l’Esbarjo col·laborà un any 
més en la recaptació de fons 
per a la Marató organitzant 
una Festa Country al pave-
lló fi ral el dissabte dia 1. La 
festa començà a la tarda amb 
un taller infantil de balls de 
coun try i continuà després 
amb un sopar, màgia amb el 
Mag Bala, sorteigs de paneres 
i  ballades de country.

La veïna població de Mont-
clar també va organitzar un 
seguit d’actes de cara la Ma-
rató el dissabte dia 8: projec-
ció d’un minireportatge divul-
gatiu produït per la fundació i 
xerrada a càrrec de l’infermer 
Albert Romera, un berenar 
popular i un bingo amb pro-
ductes cedits pels comerços 
col·laboradors.

Radicalment Pedrolo
Òmnium Cultural Segarra-

Urgell va portar el 8 de de-
sembre al Foment Parroquial 
l’espectacle “Radicalment 
Pe  drolo” de la Companyia 
Cassigalls de Juneda dins del 
programa d’actes que l’entitat 
està duent a terme per feste-
jar la commemoració de l’Any 
Pedrolo.

L’espectacle “Radicalment
Pedrolo” és un recital teatralit-
zat que té com a fi l conductor 
l’epistolari (1938-1988) de 
l’escriptor Manuel de Pedrolo. 
Aquest mosaic de tots els gè-
neres que conreà descobreix el 
seu veritable compromís amb 
el seu país, amb la seva gent, 
amb la seva cultura. El seu 
missatge, que és de rabiosa 
actualitat, arriba a l’especta-
dor a través d’una escenografi a 
austera i intimista, d’un recull 
musical d’una època de lluites 
i de censures i d’una lectura 
teatralitzada, coral, sensible i 
reivindicativa.   ■

Xerrada informativa sobre 
el càncer.

Representació de l’espectacle 
“Radicalment Pedrolo” al 
Foment.

A baix, el públic assistent.
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DE TU A TU JOSEP MARIA ESCOLÀ i  MONTSERRAT RIBERA

El pessebre de Ca l’Escolà

El pessebre com el 
fem en l’actualitat 
al carrer Firal va 
començar el 2007. 
Aquest és el dotzè 
any. La primera 
vegada el vam 
fer damunt del llit 
d’una habitació 
juvenil que teníem 
a l’aparador de la 
botiga tocant a la 
vidriera.

El Josep Maria i la Montserrat 
davant del pessebre d’enguany.

Pocs són els nens d’Agra-
munt que no coneixen 
el pessebre de ca l’Es-

cola; de Mobles Escolà, per 
ser exactes. El tenen exposat 
a l’aparador de la botiga del 
carrer Firal i aquests dies so-
vint hi ha mainada enganxada 
als vidres tot admirant el pes-
sebre grandiós que des de fa 
uns anys exposen per a gau-
di dels agramuntins. Parlem 
amb el Josep Maria Escolà, 
fuster,  fi ll i net de fusters, i 
la seva esposa, Montserrat Ri-
bera. Ells són els artífexs d’un 
pessebre extraordinari que és 
l’admiració de petits i grans 
de la nostra vila.

– Des de quan feu el pesse-
bre?

– Nosaltres, a la botiga del 
carrer Marià Jolonch, sempre 
quan arriben aquestes festes 
hi posem algunes fi guretes 
i un portal amb decoració 

nadalenca; a la botiga sem-
pre hi hem fet un pessebre. 
Això ja ve, doncs, de molts 
anys enrere. Ara, el pessebre 
com el fem en l’actualitat 
al carrer Firal va començar 
el 2007. Aquest és el dot-
zè any. La primera vegada el 
vam fer damunt del llit d’una 
habitació juvenil que teníem 
a l’aparador de la botiga to-
cant a la vidriera. Durant uns 
anys el vam anar engrandint i 
afegint-hi peces, però encara 
continuava sent a l’habitació 
exposada. Ara, ja no.

– Us ve de casa, això?
– Nosaltres a casa fèiem el 

pessebre a sobre de la tau-
la del menjador i el mateix 
pessebre va ser el que vam 
traslladar a l’aparador de la 
botiga. Va fer tanta gràcia a 
la gent, que l’any sobre ja hi 
vam afegir més coses. I a poc 
a poc l’habitació juvenil que 

havia estat el punt de partida 
va anar desapareixent. 

– Només en feu un de pesse-
bre?

– No, aquest any n’he ar-
ribat a muntar cinc i potser 
encara en muntaré un altre 
–contesta la Montserrat.

– El pessebre que feu a la bo-
tiga, sempre és igual?

– No, de cap manera, enca-
ra que alguns elements, com 
moltes fi guretes, serveixen un 
cop i un altre. Un any hi vam 
començar a posar aigua, un 
altre vam comprar el molí... i 
així ha anat evolucionant i en-
grandint-se... Cada any hi ha 
alguna cosa diferent. S’apro-
fi ta tot, però va creixent. En-
guany, per exemple, hem fet 
un forat a la muntanya, hi 
hem afegit núvols amb ange-
lets i tot està nevat. Canviem 
la distribució dels elements 
com les muntanyes, la font... 
Només mantenim estàtica la 
plaça del Pou perquè és re-
presentativa d’Agramunt: té 
una font, és clar, amb arbres 
al voltant que són autèntics: 
quatre bonsais; també hi ha 
tot de gent perquè representa 
que és un dia de mercat.

– I la molsa d’on la traieu?
– Anem a comprar-la a Bar-

celona, perquè volem que es-
tigui certifi cada. Aquest any 
hi ha entrat més de vint-i-cinc 
caixes de molsa. Anem a la 
Fira de Santa Llúcia de Bar-
celona i també a la Sagrada 
Família on hi ha paradetes. I 
si trobem alguna fi gureta que 
no tenim també ens la que-
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dem. Allà va ser on vam des-
cobrir els dimonis...

– És un pessebre on es pot 
veure l’infern?

– Sí. L’infern ja fa tres o 
quatre anys que li fem, enca-
ra que aquest cop hi ha per 
primera vegada una caldera 
que treu fum.

– De l’infern, en surt fum, 
després hi ha un llac i un riu 
amb un salt d’aigua de veritat 
amb peixos vius. També hi ha 
molts focs i construccions amb 
llum... I el castell dels romans?

– L’hem fet a casa. Tret de 

les fi guretes, tot està fet a 
casa amb porexpan, espuma 
de poliuretà, paper, fusta, pe-
dres...

– I les fi guretes?
– Les anem a buscar a Bar-

celona; però també en com-
prem a les botigues d’Agra-
munt, quan n’hi veiem alguna 
que no tenim. Totes són de 
la mateixa col·lecció d’origen 
italià i mida, encara que n’hi 
ha de més petites perquè són 
les que se suposa que estan 
més lluny. Són de plàstic i 
molt ben fetes. Hi ha repre-
sentats tots els ofi cis que hem 
trobat: el fuster, que no hi po-
dia faltar, un parell de fi gures 
que es mouen, un que pica, 
una ceramista que fa girar el 
torn, tres caganers, que estan 
molt amagats i que la canalla 
busca amb deliri per veure si 
els descobreixen; es tornen 
bojos per localitzar-los!

– De caganer “popular”, no 
n’hi teniu cap?

– No, tots són de la col-
lecció.

– Quan temps heu passat fent 
el pessebre d’enguany?

– Dues persones, jo i el Jo-
sep Oliva, que és un treballa-
dor nostre que també ens aju-
da, hi vam estar treballant dos 
dies i mig només per muntar 
l’estructura: l’escenari, l’ai-
gua, els llums... –diu el Josep 
Maria–. Després, la Montse és 
l’encarregada d’anar afegint 
la molsa, els edifi cis, les fi gu-
res... 

Jo –continua ella– hi passo 
unes trenta hores agenolla-
da, de recules i gairebé a les 
fosques, perquè tapem tots 
els vidres. Les fi gures han de 
mirar cap enfora i jo les veig 
d’esquena i no em puc deixar 

res, perquè després ja no s’hi 
pot afegir.

– I per desmuntar-lo?
– De desmuntar, en can-

vi, se n’avança més. Posem 
les fi gures totes encapsades 
i amb l’aspiradora es fa via. 
El desmuntem tot; íntegre. 
Llencem la molsa, la terra, i 
separem les fi guretes. L’es-
tructura, que va damunt unes 
taules, la guardem al magat-
zem i la deixem preparada per 
anar preveient nous detalls de 
cara al proper Nadal.

– Aneu a mirar altres pesse-
bres per agafar idees?

– No. Només un any vam 
anar a Monzó on hi ha un pes-
sebre grandiós en una nau. 
De diorames, que són fets 
amb unes mesures més limi-
tades, en vam veure una vega-
da a Barcelona i prou.

– Ve molta gent a veure’l?
– Us quedaríeu parats de 

la gent que ve i no solament 
d’Agramunt; en venen de 
Ponts, d’Artesa de Segre, de 
Balaguer, de vora Lleida... 

– Teniu un pressupost pel 
pessebre o no feu números?

– No. Hi ha gent que fa vi-
atges, i nosaltres “fem pes-
sebre”. Molts diumenges de 
qualsevol dia de l’any anem 
fi ns a la cabana, que tenim al 
camí vell de la Donzell, i fem 
una caminada per allà; des-
prés tornem i ens estem una 
estona davant l’estructura del 
pessebre i ens preguntem a 
veure què fem. És una afi ció.

– Us fa il·lusió quan tot de 
nenes i nens es posen al vidre 
de l’aparador a mirar-lo?

– És per fi lmar-los. N’hem 
vist que a vegades es dirigei-JO
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Dues persones, jo i 
el Josep Oliva, que 
és un treballador 
nostre que també 
ens ajuda, hi vam 
estar treballant 
dos dies i mig 
només per mun-
tar l’estructura: 
l’escenari, l’aigua, 
els llums...

Detall de la plaça del Pou.

Detall del portal de Betlem.
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xen i parlen convençuts als 
Reis. És espectacular com 
es fi xen en tots els detalls... 
Són tan observadors que ens 
cau la bava. També van venir 
aquests dies totes les padri-
nes i padrins d’una residèn-
cia, alguns amb cadira de 
rodes, i van quedar entusias-
mats.

– Quants dies el teniu expo-
sat al públic?

– L’obrim el dia de la Pu-
ríssima i abans el trèiem per 
la Candelera, però com que 
se’n reien una miqueta per-
què l’allargàvem tant, ara el 
traiem al cap de vuit dies pas-
sat Reis.

– Sé també que feu moltes 
felicitacions de Nadal.

– Sí. Ens agrada tenir una 
atenció amb tots els clients i 
amics de Mobles Escolà.

– Però és que les postals de 
Nadal les escrius tu Montse a 
mà i amb una lletra perfecta, 
d’impremta!

– Sí. Aquest any n’he fet 
480 amb els sobres corres-
ponents –respon la Montse– 
(però això no ho posis). De 
fet, les postals de Nadal són 
sempre d’alguna ONG com 
Metges Sense Fronteres, Creu 
Roja, etc.; així ajudem a algu-
na bona causa. Vaig comen-
çar a escriure-les una a una 
el mes d’octubre. Ja sé que 
es podrien imprimir, però no 
seria igual.

– Oh, i a més poseu amb la 
felicitació de Nadal un calen-
dariet amb una petita participa-
ció de loteria...

– Hi posem un detall i sem-
pre és el mateix número que 
comprem en una estafeta de 
Màlaga. Nosaltres preferiríem 
comprar-lo aquí, perquè sem-
pre ens agrada comprar les 
coses al poble, però aquest 
número està reservat i no ens 
el poden facilitar sinó és en 
aquell punt.

– De cara a l’any que ve, teniu 
algun projecte pel pessebre?

– L’any que ve el volem fer 
tot nou! A mida que s’ha anat 
fent gran, s’ha anat compli-

cant el muntatge; així el riu 
té dos trossos que costa d’en-
ganxar sense que perdi aigua, 
etc... A mesura que el muntes 
et van venint idees noves. És 
que hem de donar al·licient a 
la gent perquè si fos igual, no 
vindria!

– Us agrada el Nadal?
– Nosaltres som uns fans de 

les festes nadalenques. Tre-
ballem molt de cor; i jo sem-
pre ho dic, si no estem bé a la 
família o passa alguna cosa, 
això no surt. Tinc prohibit a 
tothom –diu la Montse amb 
ironia– que es posin malalts 
perquè no ens esgarrin les 
festes de Nadal.

Encara que l’entrevista vagi 
acompanyada de fotografi es, 
difícilment els lectors podran 
fer-se càrrec de la meravella 
de pessebre que han fet el 
Josep Maria i la Montserrat. 
Tampoc no podran arribar a 
copsar la il·lusió amb què ho 
expliquen i ho viuen. La joia 
que senten en aquestes festes 
la volen fer arribar a tots els 
altres. Com diuen els versos: 
“Jesús és nat a l’establia” i “a 
cal fuster hi ha novetat”.

JPR

C/ Sant Pol, 13 - 25210 GUISSONA
Tel. 973 55 16 98
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Molts diumenges 
de qualsevol dia 
de l’any anem fi ns 
a la cabana, que 
tenim al camí vell 
de la Donzell, i 
fem una caminada 
per allà; després 
tornem i ens 
estem una estona 
davant l’estructu-
ra del pessebre i 
ens preguntem a 
veure què fem. És 
una afi ció.

Un detall d’un riu.
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Sortida a Tarragona i conferències
Dimecres 14 de novembre. 

“Sortida a Tarragona”. 
Un grup molt nombrós 

d’alumnes vam participar a 
l’excursió que es va realitzar a 
Tarragona i el seu entorn, per 
conèixer el passat romà de 
l’antiga Tàrraco. Pel dematí i 
en visita guiada, vam conèixer 
de primera mà l’Aqüeducte de 
les Farreres, la  Vil·la romana 
dels Munts i la Pedrera roma-
na del Mèdol. Vam dinar al 
restaurant “Les Voltes”, situ-
at sota mateix de les voltes de 
la cavea de l’antic circ romà. 
Per la tarda vam gaudir d’una 
visita teatralitzada, visitant el 
circ, les muralles romanes i 

acabant a l’amfi teatre romà. 
Una jornada molt aprofi tada.

Dimecres 21 de novembre: 
Conferència a càrrec de Nadia 
Ghulan:“Ser refugiada: sobre-
viure”. 

La Nadia ens va mostrar 
i explicar a través de les se-
ves vivències, com ha estat la 
vida a l’Afganistan després de 
les guerres que s’hi ha anat 
succeint amb les diferents 
ocupacions dels russos, els 
talibans i la coalició occiden-
tal. Han destruït el país i han 
afectat molt negativament en 
la població, reduint del tot les 
llibertats. Les més afectades 

han estat les dones, sense 
dret a l’educació, recluïdes a 
casa, essent l’única dedicació 
la família. Ella ho va patir en 
primera persona ja que una 
bomba va caure sobre casa 
seva i li va produir unes pro-
fundes cremades. La mare 
mai no la va abandonar men-
tre li feien les cures als des-
ballestats hospitals i en els 
diferents camps de refugiats. 
S’anava refent a poc a poc, 
però la pèrdua del seu germà 
la va obligar a treballar disfres-
sada de noi per poder mante-
nir la família. Per mitjà d’una 
ONG va poder sortir del país 
i establir-se a Barcelona amb 

Un grup molt 
nombrós d’alum-
nes vam participar 
a l’excursió que 
es va realitzar 
a Tarragona i el 
seu entorn, per 
conèixer el passat 
romà de l’antiga 
Tàrraco.
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Grup d’alumnes davant l’Aqüeducte 
de les Farreres.

Nadia Ghulan i Adelais de Pedrolo 
durant les seves respectives 
conferències.
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els seus pares adoptius. Aquí, 
amb diverses intervencions 
quirúrgiques, ha recuperat el 
seu aspecte que li ha permès 
portar una vida més normal. 
Segueix sent una lluitadora i 
defensora de les llibertats que 
aquí gaudeix, però encara ar-
relada molt al seu país amb 
l’esperança que algun dia les 
puguin recuperar. Explica les 
seves vivències en els llibres: 
“El perquè del meu turbant” i 
“L’estrella de la nit”, els quals 

van tenir una gran acceptació 
entre els alumnes de l’Aula.

Dimecres 5 de desembre. 
Conferència  càrrec d’Adelais 
de Pedrolo: “Semblança d’un 
apassionat”.

L’AULA d’Agramunt ens 
vam voler afegir als actes de 
celebració del centenari del 
naixement de Manuel de Pe-
drolo (l’Aranyó, 1918-Barce-
lona, 1990). Vam comptar 
amb la presència de la fi lla 

de l’autor i presidenta de la 
Fundació Pedrolo que ens 
va apropar a la vida i a l’obra 
del seu pare. En primer lloc 
ens va presentar l’audiovisu-
al amb unes pinzellades de 
la seva vida. Després, en una 
interessant dissertació, ens 
apropà a la vida i obra del seu 
pare i ens el presentà com 
un escriptor multidisciplinari 
i prolífi c ja que va escriure 
molta obra i diversa des de 
poesia, teatre, novel·la, arti-
cles de premsa i traduccions; 
sempre i només en català, 
amb la intenció d’aconseguir 
la normalització de la llengua 
en tots els diversos vessants 
de la literatura. Com que el 
gruix de la seva obra la va 
escriure als anys cinquanta i 
seixanta del segle passat, en 
plena dictadura franquista, va 
patir els estralls de la censu-
ra degut a les seves opinions 
polítiques, el seu catalanis-
me independentista, les se-
ves idees antireligioses... És 
l’autor d’una de les novel·les 
de més èxit de la literatura 
catalana, “El mecanoscrit 
del segon origen”, de la que 
no n’estava massa content ja 
que li va eclipsar altres novel-
les més importants i que han 
passat desapercebudes. Com 
deia el mateix Pedrolo: “La 
llibertat no és fer el que vul-
guis, és no haver de fer allò 
que volen els altres”.  

Propera activitat:
- Dimecres 9 de gener de 

2019. Assemblea General. 
Anton Not: ”Parlem de cine-
ma”

La Junta Directiva us desit-
ja unes bones festes de Na-
dal i any nou, esperant retro-
bar-nos després de Reis.   ■FO
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ENTITATS ÒMNIUM CULTURAL AGRAMUNT

Judici a la democràcia, nova campanya

Fa uns dies vàrem presentar als socis i 
sòcies d’Agramunt la nova campanya 
d’Òmnium que té com a fi nalitat tornar 

a denunciar la injustícia dels empresonaments 
o l’exili de líders catalans, amb les paraules 
de Jordi Cuixart: “Mai no podran empresonar 
les idees”. Aprofi tant, doncs, aquesta presen-
tació, es va fer balanç dels actes que el grup 
de treball Òmnium d’Agramunt ha dut a terme 
des del mes de setembre i també dels projec-
tes de futur. Aquest és el resum. 

· El dijous de la festa major es va presentar 
a lo Pardal l’espectacle; “Viladot rep Pedrolo. 
Univers poètic” a càrrec de Xavier Hidalgo i 
Jordi Castellà. Prèviament es va fer una visita 
a l’espai, tot relacionant la poesia de Pedrolo 
amb l’obra de Viladot.

· Per tal de recordar l’inoblidable 1 d’octu-
bre de 2017, voluntàries d’Òmnium van col-
laborar amb la Plataforma 1 d’octubre en la 
confecció d’una urna amb clavells de paper.

· Durant la fi ra del torró, a la sala de plens 
de l’Ajuntament es va poder veure una rèplica 
de l’exposició: Presos polítics a l’Espanya Con-
temporània, que Santiago Sierra va presentar a 
la fi ra ARCO de Madrid i que va ser prohibida 

per motius polítics. La van visitar més de 700 
persones que segurament van apreciar la de-
núncia contra la manca de llibertat d’expres-
sió que s’està produint a l’estat espanyol i que 
Òmnium va agafar com a icona dins la campa-
nya: “Demà pots ser tu”.

· A la fi ra de Nadal d’enguany també hi 
hem participat amb una paradeta, on es po-
dia comprar material molt variat sobre la nova 
campanya d’Òmnium i així contribuir a la cai-
xa de solidaritat pels presos polítics i exiliats, 
perquè, quan es compra una samarreta, una 
tassa, una xapa, una bossa, etc., no només 
es compra aquest objecte... Després, al ves-
pre es va representar al Foment Parroquial el 
muntatge escènic “Radicalment Pedrolo” pel 
grup Cassigalls, on vam poder admirar Pedro-
lo, com un home lúcid, coherent, compromès, 
emotiu, diferent, ric en paraules... i, sobretot, 
un Pedrolo actual i combatiu davant l’opressió 
i la injustícia. Les cançons, la bona posada en 
escena i l’actuació dels actors van transmetre 
una gran emoció al públic assistent que quasi 
omplia la sala i que va omplir també  genero-
sament la caixa de solidaritat.

· Pel que fa al proper trimestre, podem avan-
çar que el 15 de febrer, amb la col·laboració 
de l’Associació Cultural la Garba, presentarem 
el fotoperiodista Jordi Borràs, autor del llibre 
“Dies que duraran anys”; conegut també per 
les denúncies contra l’extrema dreta que ha 
fet i segueix fent mitjançant llibres i articles 
en diaris digitals. 

· A l’abril hom podrà participar en una ruta 
guiada per l’arquitectura soterrada d’Agra-
munt. Serà un matí de convivència amb perso-
nes de la comarca i un esmorzar a l’aire lliure 
al parc dels Dipòsits.

· I encara hi ha previstes més coses que ani-
rem desgranant puntualment. Comptem amb 
la l’assistència i col·laboració de tothom i do-
nem les gràcies a tots els que han participat 
en les activitats que hem fet fi ns ara. Com deia 
Manuel de Pedrolo: “allò que no s’expressà, 
no existeix”; per això nosaltres ho expliquem,  
perquè som i volem ser.

Grup de treball d’Òmnium Agramunt 

Paradeta al carrer Sant Joan
el passat Mercat de Nadal.

Podem avan-
çar que el 15 de 
febrer, amb la 
col·laboració de 
l’Associació Cul-
tural la Garba, 
presentarem el 
fotoperiodista Jordi 
Borràs, autor del 
llibre “Dies que du-
raran anys”; cone-
gut també per les 
denúncies contra 
l’extrema dreta que 
ha fet i segueix fent 
mitjançant llibres 
i articles en diaris 
digitals.
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Av. Jaume Mestres, 15
25310 AGRAMUNT

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

centre veterinari d’Agramunt
Anna Eroles
Veterinària

Urgències 670 22 10 37
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ENTITATS ANC

Què és el Consell per la República?

Moltes persones ens han preguntat què és el Consell 
per la República (CpR) i com s’hi poden apuntar. En 
aquestes ratlles mirarem d’explicar-ho breument, 

encara que es pot trobar més informació per Internet.
El CpR és una institució privada, creada amb l’objectiu de 

ser el primer pas de la institucionalització de la República 
Catalana. Aspira a representar la ciutadania republicana i, 
juntament amb la Generalitat, fer efectiva la república pro-
clamada legalment pel Parlament de Catalunya el 27 d’oc-
tubre de 2017. 

El CpR tindrà la legitimitat que vulgui atorgar-hi la ciuta-
dania. Ha començat obrint un registre de ciutadania, al qual 
qualsevol ciutadà pot apuntar-se. Si fi nalment s’hi afegeixen 
cent mil persones, serà un projecte interessant, però no po-
drà aspirar a representar el país. En canvi, si en té un milió, 
com demana el president Puigdemont, o els més de dos mi-
lions de votants independentistes, aleshores el CpR podrà 
afi rmar que representa una part substancial de la ciutadania 
catalana. Per tant, la legitimitat dependrà de quanta gent 
s’hi afegeixi.

El CpR pot representar el país, segons l’acord d’investi-
dura on consten l’Assemblea de Representants i el CpR i on 
es diu que tindran la forma jurídica d’entitat de dret privat 
per garantir-ne la independència i impedir la intervenció de 
l’estat espanyol. Hi ha exemples d’institucions privades que 
en moments determinats han assumit la representació d’una 
nació. Per exemple, el Congrés d’Estònia, un parlament 
paral·lel al Soviet Suprem d’Estònia del 1989 al 1992, era 
privat i va arribar a agrupar el 60% dels ciutadans; es va 
dissoldre quan la independència va ser reconeguda arreu 
del món una vegada el parlament ofi cial va redactar la nova 
constitució.

L’estat espanyol no podrà condicionar el CpR ni podrà per-
seguir-ne ni impedir-ne les activitats.

Durant l’any 2019 es convocaran les eleccions a l’Assem-
blea de Representants que tindrà entre 100 i 150 membres 
i serà triada per tots els ciutadans amb ciutadania republi-
cana, que s’hagin apuntant al registre ciutadà. L’Assemblea 
de Representants serà formada majoritàriament per ciuta-
dans que es vulguin presentar a les eleccions, elegits en una 
votació amb llistes obertes. Una petita part dels membres 
de l’assemblea pertanyeran al Parlament de Catalunya o als 
ajuntaments del Principat. Finalment una part serà reserva-
da als ciutadans de la resta dels Països Catalans i del món, 
que gaudiran del dret de ser elegits i votats si s’inscriuen en 
el registre de ciutadania.

L’assemblea crearà un consell de govern de deu a vint 
membres i triarà el president, que nomenarà la resta.

El funcionament del CpR es farà per telèfon mòbil. Això in-
clourà les eleccions i els referèndums que es puguin convocar.

El consell neix al Principat i de la legitimitat de la Genera-
litat de Catalunya republicana, però no té límits geogràfi cs. 
Qualsevol ciutadà dels Països Catalans en pot ser membre i, 
amb independència de la ciutadania física, també qualsevol 
ciutadà de la resta del món que cregui en els principis de la 
República Catalana. 

Els eixos d’actuació del CpR es despleguen en cinc àmbits:
· Polític, que farà possible que es vagi desplegant lleis grà-

cies al dret d’iniciativa política del Parlament de Catalunya i 
que redacti una constitució catalana. 

· Internacional, el consell farà acció diplomàtica i mantin-
drà les relacions amb els estats i els interlocutors internacio-
nals.

· Jurídic, centrat en la defensa dels drets dels represaliats, 
presos i exiliats i en la defensa del dret d’autodeterminació.

· Cultural, el consell treballarà sobretot en la promoció in-
ternacional de la cultura catalana.

· D’estudis i coneixement, que promourà la creació de tots 
els estudis i anàlisis necessaris per a desplegar la República 
a Catalunya.

Com s’hi pot participar? Qualsevol persona més gran de 
setze anys pot inscriure’s per internet al registre de ciuta-
dania i això li atorga de manera automàtica la ciutadania 
republicana. Per això caldrà estar d’acord amb els principis 
republicans, expressats a la primera pantalla del registre, i 
pagar deu euros una sola vegada, que serveixen per a acre-
ditar les dades reals i impedir que intentin integrar-s’hi per-
sones amb l’ànim de sabotejar-la. Els menors de divuit anys 
no han de pagar.

Assemblea territorial d’Agramunt
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Ctra. Cervera km. 19 · T. 973 390 801

 La teva Botiga a Agramunt

DDeescscobobriir uu
elels s avavavantatatatgtgees

deed llla aa noosssttrraa 
taarggrgetetaa clclieieennt!

www.elporquero.com

CENTRAL

AGRAMUNT

CENTRES PRODUCCIÓ / DISTRIBUCIÓ

AGRAMUNT LLEIDA   EL BARCO DE ÁVILA ÁVILA   JABUGO HUELVA   CORESES ZAMORA   EL BERCIAL TOLEDO

BOTIGUES

AGRAMUNT LLEIDA   SARRIÀ BARCELONA   TÀRREGA LLEIDA   EL BARCO DE ÁVILA ÁVILA   BOSSOST LLEIDA

C R I E M  Q U A L I TAT

Borja Vega Alfonso
Col. 7440

D Medicina preventiva
D Laboratori propi
D Diagnòstic per la imatge
D Cirurgia
D Hospitalització
D Perruqueria canina i felina

Dilluns a Divendres:
0 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

Cristina Ribó Santesmases
Col. 1087

973 590 279   24 h 633 514 265

Plaça Pau Casals 3 Balaguer 25600 (Lleida)
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ENTITATS LA CORAL

Santa Cecília

El diumenge 25 de novembre vam celebrar jun-
tament amb els pares la festivitat de Santa 

Cecília, patrona dels músics, que aquest any s’es-
queia en dijous. Després de fer un bon esmorzar 
amb coca i xocolata desfeta al pati de la casa, es 
va realitzar un taller de percussió corporal i un al-
tre de manualitats on vam elaborar les fi guretes 
d’un pessebre.

Concert de Sant Esteve
Com ja és habitual per les Festes Nadalenques, 

us convidem a gaudir del Concert de Nadal que 
oferirem per Sant Esteve, dia 26, al temple de 
Santa Maria a la una del migdia. Us hi esperem!

La Coral d’Avui i infantil Bon Cant us desitgem 
unes Bones Festes de Nadal i un Bon Any Nou

J. Pijuan

Confeccionant les fi guretes del pessebre i resultat del taller.

Taller de percussió corporal.

El col·lectiu Garba us convida a la conferència

Educar els adolescents avuiEducar els adolescents avui  a càrrec de Jaume Funes

En Jaume Funes és psicòleg, educador i periodista. Ha dedicat bona part de la seva vida professional al món dels 
adolescents i joves i a les seves difi cultats socials. És autor del llibre Estima’m quan menys ho mereixi... perquè és 
quan més ho necessito, una guia per a pares i mares d’adolescents. 

L’acte tindrà lloc divendres 11 de gener, a les vuit del vespre, a l’Espai Guinovart
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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)

Agramunt (Lleida)

L’Estoneta

Menjars casolans per emportar
Cafeteria - Bar - Restaurant

Pollastres i conills a l’ast, paelles...
Queviures - Càtering

973.390.468
C/ Pau Casals, 20

Calçats Mary
des de l’any 2000

i moltes més

C/ Àngel Guimerà, 5
Agramunt

973 39 20 55 - 686 27 29 27
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ENTITATS ASSOCIACIÓ DE DONES ESBARJO

Es recapten més de 3.700 euros

La nostra vila es va om-
plir de solidaritat unint 
la cultura i la tradició en 

col·laboració amb La Marató 
de TV3. El grup d’Escala en Hi 
Fi de l’Associació de dones de 
l’Esbarjo ha recaptat més de 
3.700 euros en la jornada so-
lidària de música country que 
es va celebrar el dissabte dia 
1 de desembre al pavelló fi ral 
agramuntí. La presidenta de 
l’entitat, Josefi na Esteve, ha 

valorat molt positivament l’èxit 
d’assistència. Enguany el can-
vi de format no ha fet minvar 
la participació dels agramun-
tins i les agramuntines, en 
una jornada en la qual es van 
aplegar més de 500 persones.

Els primers repics de botes 
van vibrar damunt de l’es-
cenari a primera hora de la 
tarda, on els més petits van 
poder experimentar un taller 
de country. Aquesta actuació 
va anar lligada del ritme de la 
colla infantil de tabalers dels 
diables de l’Espetec, que van 
inaugurar ofi cialment la jor-
nada.

El menú del sopar es va or-
ganitzar minimitzant els cos-
tos en la mesura del possible. 
Els ingressos resultants de la 
venda de menjar i beguda i 
la recaptació de les entrades 
i els excedents aconseguits 
es destinen a la causa de la 
Marató de TV3, que enguany 
es posiciona en contra del 
càncer.

Després de l’àpat, que va 
estar amenitzat per diverses 
actuacions dels membres 
de l’Esbarjo, el Mag Bala va 
omplir l’escenari de màgia i 
il·lusió. Seguidament, es va 
realitzar el tradicional sorteig 
de les paneres, les quals con-
tenien distints productes dels 
comerços locals. Aquest acte 
va donar pas a una sessió de 
ball que es va allargar gairebé 
fi ns a les dues de la matina-
da, moment en què va tenir 
lloc una xocolatada.

Amb l’energia carregada, la 
música va seguir sonant amb 
l’actuació del DJ Jordi Bala-
gué, actiu col·laborador de 
l’organització.

Aquesta realitat no seria 
possible sense els equips 
de voluntaris que gestionen 
l’esdeveniment i la compli-
citat inestimable dels col-
laboradors, que adapten 
el seu caixet al pressupost 
d’aquesta cita anual amb La 
Marató. L’any vinent, el tradi-
cional espectacle d’Escala en 
Hi-Fi recuperarà el seu format 
habitual i celebrarà una nova 
edició amb més força que 
mai.

 Grup d’Escala En Hi-Fi
de l’Esbarjo

Enguany el canvi 
de format no ha fet 
minvar la partici-
pació dels agra-
muntins i les agra-
muntines, en una 
jornada en la qual 
es van aplegar més 
de 500 persones.
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Bar - Restaurant

Agramunt

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

Plaça del mercat s/n
678 861 219

973 391 086
    restaurant@atipic.me

BADIAASSESSORS

SEGUIMENT  ECONÒMIC  •  ANÀLISI FINANCER  
•  COMPTABILITATS  •  ASSEGURANCES  
•  SUPORT LEGAL  •  FISCAL  I  LABORAL

T 973 390 003 
C. Sant Joan, 22  25310 AGRAMUNT    
rbadia@ramonbadia.com

NT   

BONES FESTES!
Us desitja

pintura i decoració

Roman Serra
695 558 383
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Remeis tradicionals: taronger

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

Aquest arbre és origi-
nal de l’Extrem Orient, 
d’aquí ve l’expressió 

castellana “naranjas de la 
China”, i sembla que fou in-
troduït a Europa per allà al 
segle XV.

El fruit es recomana men-
jar-lo cru o en suc acabat 
d’esprémer, ja que altrament 
guanya acidesa i perd les vi-
tamines, concretament la C. 
Aquesta vitamina és el gran 
remei contra l’escorbut; una 

malaltia produï-
da per la 

manca de vitamina C i per les 
males condicions físiques. Es 
caracteritza per la depressió 
nerviosa, color groguenc de la 
pell, anèmia, etc. Alhora que 
reequilibra les defenses de 
l’organisme i retarda l’envelli-
ment cel·lular, millora les di-
gestions en cas de restrenyi-
ment, la circulació, redueix el 
colesterol, afavoreix la cica-
trització de ferides, va bé con-
tra la gingivitis i actua com a 
estimulant digestiu. D’altra 
banda, els seus principis en 
tenir efectes expectorants, 
contribueixen al tractament 
de la bronquitis.

En grans quantitats la ta-
rongina és bona contra l’ar-
tritis, però té la contrapartida 
que pot generar càlculs bili-
ars. El suc de taronja, com 
el de llimona, és un remei 
d’urgència davant d’intoxi-
cacions amb amoníac. En 
aquest cas, s’ha de prendre 
immediatament després de 
la intoxicació. Uns estudis 
han demostrat que el consum 
habitual d’aquest fruit redu-
eix els riscos de patir càncer 
d’estómac, i també pot inhi-
bir el creixement de cèl·lules 
cancerígenes mamàries.

La cocció de peles fa venir 
gana i es pot fer servir per 
disminuir la suor a les mans, 
en aquest cas es recomana 
prendre-la durant uns quants 
dies. La decocció de fruits és 
adequada contra la indigestió 
i el restrenyiment d’una ban-
da, i contra la tos i la gola ir-
ritada d’una altra. La infusió 
de fl ors de taronger amb mel, 
deixada bullir quatre minuts, 
és sedant i bona per recuperar 

o preservar la memòria, espe-
cialment l’anomenada imme-
diata, la qual cosa la fa molt 
adequada per a la gent gran.

La infusió de fl ors i fulles, 
també coneguda com aigua 
de tarongina, té propietats 
sedants i tranquil·litzants, i 
per això és bona contra l’an-
sietat i l’insomni. La cocció, 
en aquest cas, de l’escorça va 
bé per combatre la febre. La 
infusió només de fl ors en ús 
extern va bé contra determi-
nades picors, i la infusió de 
fulles soles va bé contra les 
varius i les hemorroides. L’es-
sència de la fl or de taronger 
o tarongina, és un clàssic de 
la perfumeria, fi ns al punt 
que un rodolí popular diu: “la 
fl or de taronger, l’amor revé”. 
L’oli essencial també s’empra 
en perfumeria i per embellir 
el cabell. En alguns llocs del 
País Valencià s’han fet servir 
les peles seques de les ta-
ronges per fer foc, ja que són 
fàcilment infl amables, però 
també s’han utilitzat contra 
les arnes, trossejades i fi ca-
des en una bosseta de roba 
o paper de seda dins els ar-
maris.

Algunes observacions: La ta-
ronja s’ha de consumir fresca 
perquè no perdi les vitamines. 
No és recomanable per a qui 
pateixi acidesa gàstrica. En 
grans quantitats pot generar 
càlculs renals o biliars. Les 
fl ors de taronger es recullen 
a la primavera que és quan 
fl oreix l’arbre, i els fruits a la 
tardor i l’hivern.

“Com més fred és el febrer, 
més suc té el taronger”.   ■

El fruit es recoma-
na menjar-lo cru 
o en suc acabat 
d’esprémer, ja que 
altrament guanya 
acidesa i perd les 
vitamines, concre-
tament la C.
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OPINIÓ LA CLARABOIA per JOAN PUIG i RIBERA

El meu Pasqual

Al Pasqual Castellà el 
vaig començar a trac-
tar el 1977, quan vaig 

entrar a la redacció de Sió 
el mes de setembre. Ell s’hi 
havia incorporat a comença-
ments del mateix any. Per a 
mi, que llavors tenia vint-i-
quatre anys, en Pasqual era 
un home gran i experimen-
tat que s’havia casat amb la 

Maria Carme comadrona. La 
diferència de gairebé trenta 
anys feia que jo m’hi dirigís 
amb el “vostè” reglamentari, 
cosa que em passava també 
amb altres companys de la 
redacció. De fet, aquest trac-
tament quasi el vaig fer servir 
fi ns aquests darrers anys; a 
casa m’havien ensenyat que 
als pares i les persones més 
grans els havia de parlar en 
tercera persona, i jo, que ho 
havia interioritzat molt bé, 
no sabia fer altrament. Les 
persones d’edat m’entendran 
perfectament.

El pas pel Sió i el fet que 
fos una persona intel·ligent, 
interessada per Agramunt i 
compromesa el van portar 
a participar en les primeres 
eleccions municipals de-
mocràtiques el 3 d’abril de 
1979 amb el grup “Indepen-
dents per un Poble Nou” que 
aplegava persones diverses 
de tendència progressista, 
catalanista i d’esquerres. Ell 

anava de número sis de la 
llista, després de Josep Ber-
tran i un servidor, de manera 
que ocupava una posició ide-
al: si sortia, és que la nostra 
candidatura havia guanyat, ja 
que al municipi d’Agramunt 
en aquells moments li cor-
responien onze regidors. Vam 
guanyar i va entrar a l’Ajunta-
ment amb dos companys més 
de la revista Sió. A la casa de 
la vila, on vam haver de córrer 
a endreçar i espavilar-nos per 
poder pagar els treballadors 
els primers mesos, en Pasqual 
es va encarregar sobretot de 
controlar les fi nances i també 
l’urbanisme. Dos dels punts 
més difícils i delicats que hi 
havia en aquells moments. 
Vam començar des de zero i 
vam bastir una institució al 
servei del poble. La feina era 
immensa, però la va suplir la 
il·lusió que hi posàvem. Fè-
iem reunions i reunions per 
posar en marxa uns engranat-
ges que s’havien rovellat en 
temps del franquisme o que, 
fi ns i tot en alguns casos, mai 
no havien existit. Encara em 
sembla que el veig assegut en 
el despatx de l’alcalde (que 
era l’única sala nova i decent 
arreglada per l’alcalde Inglés) 
amb els altres deu regidors i 
el secretari Benach. Allà fè-
iem les reunions, que van ser 
moltes i llargues. Discutíem 
de tot i miràvem d’arreglar 
Agramunt i de fer-hi coses no-
ves dins les nostres possibili-
tats. Els “Independents”, que 
només érem sis, ens ocupà-
vem de totes les àrees. I l’es-
forç va ser tant, que alguns, 
quan es va acabar la primera ▼

Al terrat de casa seva l’estiu
de l’any passat.

Festa del Billar, acompanyat de 
Josep Huguet, Joan Llurba i Jesús 
Martín. Any 1997.
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legislatura, no vam voler con-
tinuar. En Pasqual, però, s’hi 
va apuntar de nou i va conti-
nuar sent regidor i treballant 
generosament quatre anys 
més per a la vila.

A la nostra revista en Pas-
qual hi va arribar a fer molts 
escrits. Que ara recordi: no-
tícies, cartes d’opinió, en-
trevistes, alguns editorials i 
dues seccions fi xes. Sovint 
no signava amb el seu nom, 

sinó amb un pseudònim o 
amb una senzilla “C”. Quan 
se li sol·licitava una feina, 
l’acceptava content i ens la 
feia amb encert. Una de les 
tasques que més li demanà-
vem en els darrers anys era la 
identifi cació de les persones 
que sortien en fotografi es an-
tigues del nostre poble. Tenia 
una memòria prodigiosa i això 
facilitava que quan li ense-
nyàvem una instantània amb 

gent d’anys enrere, ell recor-
dés el nom i el cognom de la 
majoria.

Era un home crític. No sem-
pre estava d’acord amb tot el 
que es deia. Aportava la seva 
visió personal, crítica i sovint 
encertada. Estava molt infor-
mat de la política del moment 
perquè era un bon lector dels 
diaris i seguidor dels noticia-
ris televisius. Els debats que 
donaven en directe per tele-
visió des del Parlament, els 
seguia entusiasmat. Recordo 
les trifulgues i discussions 
que havia tingut amb l’alcal-
de Huguet els quatre primers 
anys de regidor; hi havia dies 
que semblava que a partir 
del que s’havien dit, trenca-
rien la seva amistat; però no, 
l’endemà continuaven tan 
amics com sempre. És a dir, 
es deien les coses a la cara 
i mantenien les seves postu-
res, però no per això renyien. 
A Sió, algunes vegades tam-
bé s’havia donat el mateix 
cas amb companys de la re-
dacció. Perquè era un home 
d’idees que defensava amb 
contundència.

En Pasqual era un home 
intel·ligent, que feia molt bé 
el seu ofi ci. Escrivia bé en ca-
talà i sense fer faltes, encara 
que no hagués pogut tenir una 
educació en la nostra llengua. 
De fet, els seus escrits quasi 
no s’havien de corregir. Re-
cordo com a anècdota que, 
en un article de fa poc temps 
en què explicava com era el 
carrer Sió anys ha, en Pas-
qual va escriure que hi havia 
una “gorristeria”; jo, amatent 
professor de català, li vaig 
canviar la paraula per “botiga 
de gorres” (no podia posar-hi, 
és clar, “casa de barrets”); i 
ell em va retreure per què ho 
havia fet, ja que la gent en 

▼

Visita del consistori a la Genera-
litat, presidida per Jordi Pujol.

Davant de les escoles
l’1 d’octubre del 2017.
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deia “gorristeria” i punt; em 
vaig defensar dient-li que la 
paraula no apareixia al dicci-
onari; però no el vaig convèn-
cer pas. En realitat, crec que 
tenia raó; si fos ara, deixaria 
l’escrit tal i com ell mateix 
l’havia fet.

Era un fervent agramun-
tí. Només cal recordar que, 
després d’haver treballat uns 
anys a Agramunt als magat-
zems “El Siglo”, va anar a 
viure per uns anys a Sabadell, 
on li van oferir una feina amb 
unes condicions envejables, 
però va acabar tornant a la 
vila; primer anant i venint de 
Lleida, on també li van oferir 
treball, i després a Tàrrega, 

fi ns que es jubilà als setanta 
anys. Estimava Agramunt i el 
coneixia bé. D’aquí en va sor-
gir la seva col·laboració de la 
“Quinta Columna” en la qual 
criticava i denunciava petits 
fets que observava al nostre 
poble; també, però, lloava els 
encerts i el que estava bé.

Compartia el catalanisme 
amb els companys de la re-
dacció, encara que era molt 
prudent en tot i estava con-
vençut que la independència 
no era fàcil d’aconseguir. Po-
dem dir que tocava més de 
peus a terra que molta gent 
jove. No obstant això, estigué 
d’acord amb els editorials de 
la nostra revista en què des 
d’un any ençà hem exposat el 
nostre punt de vista respecte 
Catalunya i l’anhelada repú-
blica.

El seu esperit crític i el seu 
perfeccionisme el duien a mi-
rar detalladament els editori-
als que entre tots analitzem i 
aprovem. Algunes vegades en 
Pasqual discrepava en algun 
aspecte o matisava el que ha-
víem redactat en primera ins-
tància, cosa que ens els feia 
retocar convenientment per-
què poguessin recollir el seu 
punt de vista. Així va ser, per 
exemple, en el darrer editori-
al que vam fer el mes passat 

en parlar de la calefacció del 
Casal; ell ens va recordar que, 
al marge de la sala del teatre, 
el cafè tampoc no disposava 
d’una bona calefacció.

El dijous, 6 de desembre, 
va venir a la reunió de Sió 
que havíem convocat per pre-
parar el número que el lector 
té a les mans. Va ser el darrer 
acte que va fer conscientment 
abans de deixar-nos. Quan li 
faltaven poques escales per 
arribar a la primera planta de 
l’Escola de Música, on tenim 
la sala de reunions, va caure 
d’esquena i es va donar un 
cop molt fort al cap. Quasi 
tots els companys de redacció 
érem allà mateix amb la porta 
oberta, però ningú no ho va 
veure; només vam sentir una 
patacada fortíssima. En córrer 
tots cap on era, ja vam veu-
re el que havia passat; havia 
quedat inconscient i amb una 
ferida oberta. Li parlàvem, 
però no ens responia. El de-
senllaç és conegut. Pràctica-
ment va morir envoltat de tots 
els companys de Sió deses-
perats davant la impotència 
de no poder-hi fer res. Dins 
la dissort quedarà per sem-
pre en el meu cor el fet d’ha-
ver-li donat la mà i d’haver-lo 
acompanyat fi ns els darrers 
instants de la seva vida.   ■

Tota la família amb motiu del 90 
aniversari del Pasqual.

A la dreta, Festa del Billar amb 
l’alcalde Josep Huguet. Any 1997.

Al Casal jugant a cartes amb 
Jaume Marquilles,  i acompa-
nyats de Magí Feixa.
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A l’amic Pasqual
Amic Pasqual,

M’he pres la llicència d’ano-
menar-te amic malgrat la colla 
d’anys, gairebé cinquanta, que 
ens separen; però en aquestes 
hores de tristesa, no se m’acut 
altre qualifi catiu per resumir el 
que sento vers la teva perso-
na. Et sabia pels de casa, per 
la teva tasca com a regidor de 
l’Ajuntament i, sobretot, pels 
teus escrits al Sió. Al carrer ens 
ignoràvem, però per a mi no 
passaves mai desapercebut. Ha 
arribat l’hora de confessar que 
sempre m’havies infundat un 
respecte com a  home  educat, 
intel·ligent, amant d’Agramunt 
i defensor del nostre país.

Fa un parell d’anys, vaig 
tenir la sort d’entrar a formar 
part de la família de la Revista 
Sió. Recordo com si fos ara la 
meva  primera reunió: entrar en 
aquella sala per primer cop em 

feia respecte però alhora mol-
ta il·lusió. Des del primer dia  
m’has dispensat una paraula 
amable, una rialla de complici-
tat i un gest de companyonia. 
He estat feliç a la punta de la 
taula de la redacció compartint 
converses paral·leles i alguna 
que altra de les teves enginyo-
ses bromes.

Recordaré  sempre l’últim di-
jous de reunió, on no vas poder 
acabar de pujar a seure al teu 
raconet. Amb els companys, en 
parlarem i farem memòria d’in-
fi nitat d’anècdotes al teu vol-
tant. Alguns cops riurem i de 
ben segur que també plorarem. 
Però el maleït temps que tot ho 
cura, ho tornarà tot al seu lloc. 
Aquell últim dijous de reunió 
et vaig poder agafar la mà per 
última vegada.

Bon viatge cap a Ítaca, Pas-
qual.

Anna Bertran

Fatalitat
Un altre amic fet a Sió m’ha 

deixat. Ens ha deixat Pas-
qual Castellà Vila. Formava 
part de la redacció de la revis-
ta Sió des de l’any 1977. Allí 
ens vàrem conèixer i refermant
 l’amistat que ens ha unit du-
rant tots aquests anys. L’edat 
(ens portàvem uns 10 anys de 
diferència) no ha estat motiu 
per no entendre’ns.

...És home prudent, equàni-
me, seriós d’entrada; però de 
caràcter obert amb els amics, 
tot i que incisiu –quasi mor-

daç– quan convenia i li sem-
blava que el furgaven massa. 
En una paraula, el podríem de-
fi nir com un home de seny més 
que de rauxa… Així el defi nia 
en una entrevista que li vaig fer 
per a Sió, publicada a la revista 
el desembre de 1979.

Aquest desafortunat acci-
dent –tan peculiar– que ha 
causat la seva mort, ha tallat 
per sempre aquesta amistat. 
Malgrat tot, però, el seu record 
seguirà latent.

Jaume Cots

El Pasqual amb els pares i la germana Nuri, contemplant la fotografi a del seu 
germà Josep Mª que en aquells temps residia a Costa Rica.
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In memoriam

Pasqual, aquest dijous, com cada quinze 
dies, et vas acomiadar de la Carme per ve-

nir a la reunió de Sió. Eren a prop de les deu 
del vespre. Ella t’havia dit més d’una vegada si 
no et feia mandra venir a aquelles hores i que 
potser valia la pena que ho deixessis; però tu 
responies que la mica de mandra de seguida 
et passava i que volies estar amb els amics de 
la revista. Ja feia molts anys que eres redactor 
de Sió, des de l’any 77: quaranta-un en total. 
Gairebé mitja vida. Eres el més veterà de la 
redacció.

I aquest dijous, com cada quinze dies, vas 
agafar el cotxe i vas venir a la reunió. Content 
i sense mandra. Vas arribar amb “puntualitat 
britànica”, com vas dir a l’Anna en trobar-vos 
al pati de l’Escola de Música, i després vas 

deixar passar al Josep perquè anava carregat 
amb un feix de revistes i paperassa. Però al 
cap de poc alguna cosa es va torçar en el teu 
camí i la reunió que tu i tots estàvem contents 
de celebrar en un dia en què no celebràvem 
res, es va quedar a l’escapça. Qui ens havia de 
dir que les coses es doblegarien d’una manera 
irreversible? I la reunió que tots volíem fer no 
es va arribar a fer mai. La vida sovint ens té 
destinats uns verals insondables!

Et recordarem tal i com ens trobàvem sem-
pre. A un extrem de la taula, amatent a tot el 
que dèiem i intervenint amb encert i ironia en 
moltes ocasions. Eres per nosaltres la memòria 
viva del poble a qui recorríem sovint perquè 
ens identifi quessis les persones de les fotogra-
fi es en blanc i negre d’anys enrere o ens expli-
quessis històries que havies viscut. Et recorda-
rem com en la reunió de fa quinze dies en què 
vam acabar brindant amb xampany perquè 
celebràvem un aniversari. Tu des de l’extrem 
de la taula aixecares la copa i la vas fer dringar 
amb tots nosaltres. Així et recordarem. Eres, 
no només el nostre company, sinó també una 
mica el nostre pare, la veu del veterà assenyat 
de la colla.

Fins a la propera reunió, Pasqual, en què 
nosaltres et guardarem la cadira i et servarem 
en la memòria.

Que Déu t’aculli entre els redactors de la re-
vista del C el!

 
8 desembre 2018

Els companys de redacció de Sió

Reproduïm les paraules que vam dedicar al nostre company de redacció en el moment de l’enterrament

Candidatura d’Independents per un poble nou. D’esquerra a dreta: Joan Puig, Ramon Serra, Baptista Balagueró, Miquel París, Josep Mª Lluch, Amadeu Padullés, Josep Huguet i Pasqual 
Castellà. Any 1983.

Família Castellà Vila.
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Guinovart Íntim                  
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Black & White 
Jordi Larroch 
16 Setembre |  6 Gener 2019
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DIUMENGE, D’11H A 14H

Fes-te  Amic de l'Espai  per només 30 € l'Any 
El vostre suport es  clau per preservar l'obra de Guinovart

Socis Fundació:
Protectors Fundació:

Sr. Joan Uriach i Marsal

INDÚSTRIES

JOVÉ-BALASCH, S.L.

El primer humà va ser un artista
03 Febrer | 19 Maig 2019

Del sublim, el so
Ferran Lega
13 Gener | 12 Maig 2019 

MÉS DE 10 ANYS ELABORANT  

GRANS VINS 

Informació i reserves: 973050018 – info@masblanchijove.com 
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El meu pare

El pare va néixer l’any 
1924, dins una famí-
lia provinent de la casa 

pairal de Renant, Cal Magí, 
que per excés de confi ança 
en la fi rma d’uns avals va 
perdre de cop gairebé tot el 
patrimoni. A les acaballes del
s. XIX això havia de marcar 
molt l’esdevenir dels seus. 
Van haver de deixar Renant i 
es van instal·lar a Agramunt, 
a casa d’uns oncles al carrer 
Estudis Nous. 

Uns anys més tard, Josep, 
el pare del Pasqual, a 40 
anys es va casar amb la jove 
Maria, modista de 20 anys. 
En aquella casa va néixer el 
Pasqual. Va ser el segon de 
cinc fi lls. Humbert, el primer, 
va morir el dia que complia 
2 anyets. Pasqual ja era nas-

cut. El seu nom el van triar 
perquè un avi matern també 
se’n deia. Un tercer nen, de 
nom Humbert també, va néi-
xer un any després de la mort 
del primer, però la desgràcia 
es va repetir: morí també als 
2 anys d’una malaltia infan-
til. Josep Maria i Nuri són els 
únics germans que el Pasqual 
va conèixer.

Els pares i parents eren una 
família il·lustrada, amb gran 
afi ció a la música, la poesia 
i la política. El pare del Pas-
qual, cosí de Màrius i Víctor 
Torres, alimentà sempre la 
curiositat per la cultura. La 
mare, Maria Vila, dona valen-
ta, polida i delicada, li enco-
manà l’interès per la família, 
l’ordre, les dites antigues i el 
sentit de l’humor.

La guerra el va agafar amb 
12 anys, i en els primers 
bombardejos es trobava amb 
el Jaume Jovell Marsà llegint 
vells llibres d’aventures dins 
el refugi. També la guerra 
estroncà els estudis de violí, 
que amb il·lusió havia comen-
çat un any abans amb el Sr. 
Ribera; el violí es va perdre. 
Van passar la resta de la guer-
ra tota la família i uns quants 
més a la cabana del Gorro, 
prop de Renant, on van ar-
ribar a coincidir fi ns a divuit 
persones i dues mules!

Acabada la guerra va ajudar 
els pares, treballant en dife-
rents feines, que compaginà 
amb estudis de Comerç. De 
colla sortia amb els amics que 
van formar la penya SALAOS: 
jugaven a futbol, fi en reuni-
ons i festes, i eren coneguts 
per la simpatia de les seves 
trobades. Ell era dels jove-
nets. Molt amic del Soldevila 
i el petit Jovell.

Després vingueren tres anys 
de mili a la muntanya, pel Pi-
rineu, de Sort a Salardú i més 
amunt! Tornant del servei, tre-
ballà a Andorra. Allà va veure 
un món més obert i en color, 
no tant en blanc i negre. I poc 
després va conèixer la Maria 
Carme, comadrona i practi-
cant d’Agramunt i fi lla de Cos-
có. Després de festejar-la amb 
fl ors i poesies, es van prome-
tre. Treballava llavors al Sin-
dicat, encarregat de la botiga. 
De fet, es van conèixer a Llei-
da, on cadascú hi havia anat 
per fer diferents gestions i van 
coincidir al carrer Major... i 
després es van anar trobant 
més i més... i es van casar! ▼

El Pasqual i la M. Carme amb els 
pares i la germana Nuri.

A la dreta, de jove amb un amic.

Any 1960, a Sabadell.



38 [DESEMBRE 2018]sió 658

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Van anar a viure cinc anys a 
Sabadell, on el Pasqual treba-
llà en una gran empresa crea-
da pel Sr. Oliver d’Andorra.

Als quinze dies de tornar de 
Sabadell va néixer la primera 
fi lla, la Judit, després de set 
anys de matrimoni i de ser 
molt esperada. El Pasqual 
era, com son pare, molt ca-
naller, i de gran encara més. 
Aquests darrers anys li agra-

dava anar de tant en tant a 
les 9 del matí a mirar com 
els nens petits entraven a col-
legi... Li feien tanta gràcia!

Després treballà a Lleida, i 
més tard a Tàrrega, fi ns que 
es va jubilar, fent de gerent 
comptable de negocis d’au-
tomoció. Molta gent d’Agra-
munt va aprofi tar i compartir 
els seus viatges diaris a Tàr-
rega, i amb tots ells establia 

una relació amistosa i de bon 
humor.

Dos fi lls més van omplir la 
família: la Marta i el Josep. 
La Marta, amb bones dots per 
al disseny i la música; avui és 
aparadorista d’una important 
empresa. I el Josep, econo-
mista, dedicat a negocis i fi -
nances. La Judit, doctora en 
biologia, va sorprendre el Pas-
qual quan li va dir que obria 
un centre de ioga a Barcelo-
na; cosa que el va portar a 
interessar-se també per saber 
de què anava tot això. Una fa-
mília ben variada que es com-
pletà amb els néts Abril, Nina 
i Pep, per als quals el pare 
tenia devoció; l’Abril, artista; 
la Nina, lectora, i el Pep, amb 
passió i talent per al futbol, 
han estat la llum il·lusionant 
dels seus darrers anys.

De lleure es pot dir que 
sempre li va agradar llegir (fa 
poc havia tornat a agafar el 
Quixot amb el qual reia for-
ça...), i també estar en famí-
lia, fos anant de vacances a 
Salou, fent algun viatge a les 
illes o passant moltes estones 
al “Gorro”.

Fins als últims dies ha gau-
dit de la colla d’amics, junts 
des de la joventut, amb qui 

▼

El 12 de desembre de 1954 va 
casar-se amb M. Carme Escolà 
Boncompte. Gairebé arriben a 
celebrar 64 anys de matrimoni.

A la dreta, el matrimoni amb
els seus tres fi lls.

Amb la seva dona M. Carme, al 
terrat de casa dels pares.

A baix a la dreta, davant la 
cabana del “Gorro” a Renant. 
Tardor de 2017
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han celebrat festes, revetlles, 
viatges i trobades (i cada diu-
menge a sardanes!). 

Des de l’any 1977 formava 
part de la redacció de Sió i 
sempre va estar al corrent de 
les activitats i entitats de la 
vila. També en aquella època 
es va afi cionar al tennis i va 
col·laborar amb el Club Ten-
nis Agramunt. Poc més tard 

començà a jugar al Club Bi-
llar, del qual arribà a ser-ne 
president. Era bon amic de 
les tertúlies del Casal i de les 
partides de botifarra. El seu 
seny i criteri em diuen que es 
feia escoltar.

Amb el primer Ajuntament 
democràtic, dins la candida-
tura “Independents per un 
poble nou”, va ser regidor 

durant 8 anys. Inicià l’època 
de l’Alcalde Huguet, amb qui 
ell i uns quants més foren una 
colla valenta i generosa, que 
dedicà el seu temps a refor-
mular el consistori i la Vila. 
Van renunciar als honoraris 
que els corresponien i amb 
això van regalar a Agramunt 
el monument al Torronaire i 
una part del cost de les pisci-
nes municipals. La dedicació 
desinteressada a Agramunt 
va continuar amb constància 
i il·lusió fi ns el darrer dia. 
Col·leccionista de tots els 
cartells de festes i no festes 
del poble, deixa ordenada i 
guardada una bona col·lecció 
que recull i documenta l’ac-
tivitat feta a Agramunt en els 
darrers 40 anys. L’estima per 
aquesta vila, el respecte a les 
idees i la tolerància, la ironia 
i buscar la forma amable de 
fer la crítica són algunes de 
les coses que ens ha ensenyat 
amb mestratge.

Jo, com també els meus 
germans,  el porto a dins, 
en els gens i en els consells 
rebuts. Intentaré fer gran 
aquesta herència.

Judit

Penya “Salaos”. D’esquerra a 
dreta, a dalt: Joaquim Bàrrios, Pau 
Marquilles, Joan Panadés, Ramon 
Sans, Amadeu Amigó, Pasqual 
Castellà. A baix: Josep Mª Inglés, 
Antoni Pla, Antoni Ortiz, Jaume Jo-
vell, Josep Mª Sans, Ramon Inglés.

A la dreta, fent la mili. Any 1945.

Trobada familiar a Torrecombe-
lles. Any 2017.
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ESPECIALISTES 
EN HOSTALERIA

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

Distribuïdors:

Tu poses 
la imaginació…
i nosaltres et vestim la teva taula
amb totes les combinacions de colors

bosses paper

bosses plàstic

hostaleria

alimentació

aparells

neteja

impresos

pastisseria

indústria

mobiliari

cash…

bosses paper

bosses plàstic

hostaleria

alimentació

aparells

neteja

impresos

pastisseria

indústria

mobiliari

cash…

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

Vols ser el teu propi CAP
i gestionar el teu temps?

Vols convertir-te en un agent autònom
i marcar els teus horaris?

Envia’ns un correu o vine i parlem

Tel. 973 392 910
joan@vimatcomercial.com
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OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Agramunt també amb un
#BaltasarDeVeritat

Tradicionalment, a Catalunya 
i a la resta de l’Estat, el rei 
Baltasar, el negre, l’han re-

presentat persones blanques amb 
la cara pintada de negre, persones 
embetumades. Aquesta pràctica, 
que internacionalment es coneix 
amb el nom de blackface, té un 
origen colonialista i racista. Casa 
nostra, casa vostra, juntament 
amb altres entitats, fa una crida 
a l’Ajuntament d’Agramunt per-
què deixi de pintar de negre el rei 
Baltasar i els seus patges, i perquè 
siguin persones negres les qui re-
presentin aquests papers.

Amb l’objectiu d’acabar amb 
aquest antic costum al municipi 
d’Agramunt, la campanya #Bal-
tasarDeVeritat demana a l’Ajunta-
ment que busqui entre el seu veï-
nat persones negres per fer de rei i 
de patges, i que comuniqui la seva 
adhesió a la campanya a través de 
les xarxes socials i canals de co-
municació amb el hashtag #Balta-
sarDeVeritat.

Actualment, de les 16 ciutats 
catalanes amb més de 75.000 
habitants, només dues continuen 
pintant el rei Baltasar, obviant la 
humiliació que aquesta pràctica 

representa per a la població negra. 
Són Girona i Reus. En canvi, en 
molts altres municipis el rei Bal-
tasar és ja des de fa més d’una 
dècada un veí negre. És el cas de 
Barcelona, l’Hospitalet de Llobre-
gat, Mataró, Badalona, Tarragona, 
Lleida, Sabadell, Santa Coloma 
de Gramenet, Cornellà, Manresa, 
Sant Cugat del Vallès, Rubí i Sant 
Boi de Llobregat, entre d’altres.

Volem que en Baltasar també 
vingui a la cavalcada del 5 gener 
amb els seus patges, els de veritat. 
#BaltasarDeVeritat.

Vítor
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OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

I ara, vaga de fam

Sé que em puc estalviar les explicacions prè-
vies perquè els lectors saben a hores d’ara 
el que està passant amb una colla de pre-

sos i preses polítics preventius. Crec que és una 
ignomínia que en un estat que es qualifi ca de 
democràtic passin fets com aquest. Els defensors 
del càstig diuen que són a la presó perquè van 
cometre uns delictes i qui la fa la paga. Per això 
s’atreveixen a defensar que no es tracta de presos 
polítics. Però és que encara està per demostrar 
si van cometre “delictes” perquè encara no han 
estat jutjats. Diuen que no els volen deixar anar 
perquè hi ha perill de reiteració. De què? De tor-
nar a organitzar un referèndum “il·legal”? També 
els tenen retinguts perquè si els deixen lliures 
temen que puguin aixecar les masses tumultuà-
riament, quan precisament tots sabem, perquè 
està gravat, que el que feren alguns fou apaivagar 
la multitud i demanar que la gent se’n tornés a 
casa pacífi cament. Tampoc no s’aguanta per en-

lloc l’argument que puguin fugir, ja que ho podi-
en haver fet i no ho van fer; és més, alguns van 
tornar de fora Espanya per presentar-se a Madrid.

Estic indignat per la situació que viuen els nos-
tres presos i preses polítics (inclòs en Cuixart que 
no és polític) i ara encara més en saber que el 
Tribunal Constitucional no atén els seus recursos 
i allarga tot el que pot, sense contestar. Tot plegat 
és un gest de venjança i de força per part del Go-
vern de l’Estat que es val de la Justícia (aplicada 
a la seva manera) per fer mal a persones bones 
que no han comès cap tipus de violència. Estic 
indignat que alguns dels presos polítics hagin ha-
gut de recórrer a vagues de fam perquè se’ls faci 
cas i el TC comenci a moure els papers encallats. 
Sento vergonya de tenir un DNI on hi posa que 
sóc espanyol.

A veure si el govern socialista és una mica prò-
dig (de fet hauria de dir just) i abans de les festes 
de Nadal deixa sortir en llibertat els nostres pre-
sos polítics. El Govern de Pedro Sánchez diu que 
no vol interferir en la justícia, perquè argumen-
ta que el poder executiu i el judicial són poders 
separats. Però saben que això no és pas veritat; 
és una fal·làcia. Si volen, poden demanar-ne la 
posada en llibertat “preventiva”, ja que encara 
no hi ha hagut cap judici i que alguns d’ells por-
ten molt més d’un any castigats preventivament. 
Seran capaços a Madrid de menjar-se els torrons 
aquest Nadal mentre els nostres presos i preses 
polítics són a la presó i alguns fent vaga de fam? 
No se’ls indigestaran?

Jesús

Crec que és 
una ignomínia 
que en un 
estat que es 
qualifi ca de 
democràtic 
passin fets 
com aquest.
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El retaule
de Sant Miquel



Foto pàgina anterior: El retaule de Sant Miquel en l’exposició del Centenari del Museu Maricel de Sitges. (Autor: Ramon Roca)

El Retaule de Sant Miquel, procedent de l’església d’Agramunt, quan s’exposava al Saló dels Retaules (Saló Blau) del Palau Maricel. Al costat la imatge de la Mare de Déu de Bellpuig 
de les Avellanes. (Autor: Francesc Serra. Fons Miquel Utrillo, MU, núm. inv. 3.438-56. © Arxiu Fotogràfi c del Consorci del Patrimoni de Sitges)
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Més notícies del retaule
de Sant Miquel

Aquest any es compleix 
el centenari de la inau-
guració de l’edifi ci del 

Palau Maricel de Sitges amb 
la important col·lecció que 
hi atresorà l’empresari nord-
americà Charles Deering. 
D’entre les peces que s’hi 
aplegaren pren protagonisme 
actualment el retaule de Sant 
Miquel, Sant Jeroni i Santa 
Margarida, que ha tornat tem-
poralment a l’edifi ci en una 
exposició commemorativa ce-
dit per les institucions valen-
cianes.

L’any 2006 publicàvem la 
notícia de la localització del 
retaule gòtic de Sant Miquel 
d’Agramunt al Museu de Be-
lles Arts de València, com a 
procedent de l’antiga col-
lecció Deering.1 Des de lla-
vors, noves  dades en la recer-
ca al voltant d’aquesta obra, 
datada al voltant de l’any 
1500 i, fi ns ara, d’autor des-
conegut, ens permeten con-
fi rmar l’origen i la ubicació 
dins el temple parroquial de 
la vila agramuntina. Així, la 
recent troballa d’una fotogra-
fi a de principis del segle XX de 
l’interior de l’església d’Agra-
munt ens mostra la capella 
on es trobava aquest retaule 

de Sant Miquel. A la vegada, 
una imatge del retaule quan 
s’exposava al palau Maricel 
de Sitges feta per Francesc 
Serra es troba catalogada en 
el fons d’aquest fotògraf com 
a retaule de Sant Miquel pro-
cedent d’Agramunt.

Per altra part, a partir de 
nous documents d’arxiu es 
coneixen algunes veus que es 
van aixecar per evitar la ven-
da del retaule d’Agramunt i 
les gestions que l’any 1918 
va fer la Junta de Museus 
de Catalunya per adquirir-lo. 
Malauradament, per causes 
que desconeixem aquesta ad-
quisició no es va materialitzar 
i l’obra va passar a mans pri-
vades.

La visita de Domènech
i Montaner

L’any 1901 l’arquitecte 
modernista Lluís Domènech i 
Montaner va realitzar una ex-
cursió amb els seus alumnes 
de l’Escola d’Arquitectura i 
entre altres indrets visitaren 
la vila d’Agramunt. Domè-
nech, famós per ser l’autor 
del Palau de la Música Cata-
lana i l’Hospital de Sant Pau, 
era un gran admirador del ro-
mànic català. Fou el primer 

L’intent frustrat de compra del retaule de Sant Miquel d’Agramunt
per part de la junta de museus de Catalunya

per VIRGÍNIA COSTAFREDA i PUIGPINÓS

1 V. COSTAFREDA I PUIGPINÓS (2006), «El retaule de Sant Miquel d’Agramunt», 
Urtx, 19, p. 225-233. Disponible a: https://www.raco.cat/index.php/Urtx/
article/view/169149/266867.

Altar de la Verge del Castell de l’església parroquial d’Agramunt l’any 1901. Al fons 
a la dreta s’observa la desapareguda capella gòtica amb el retaule de Sant Miquel.
(Autor: Ll. Domènech) ▼
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que engegà una tasca ingent 
de recerca per descobrir tot 
el seu patrimoni, llavors en-
cara molt desconegut. Amb 
la seva càmera fotogràfi ca 
va deixar testimoni de mo-
numents i obres artístiques, 
alguns d’ells actualment mal-
mesos, espoliats o desapare-
guts. Per això, aquestes imat-
ges són un document històric 
molt valuós.

En ocasió d’aquest viatge 
a la vila agramuntina, Domè-
nech i Montaner volia mostrar 
als seus alumnes la magnífi -
ca portalada romànica de 
l’església parroquial. També 
aprofi tà la visita per realitzar 
diverses fotografi es tant de 
l’exterior com de l’interior del 
temple.

Ubicació del retaule a 
l’església parroquial 
d’Agramunt

Una de les fotografi es que 
realitzà Domènech de la nau 
de l’epístola mostra parcial-

ment en situació frontal l’al-
tar on es venerava la Mare de 
Déu del Castell. Aquest altar, 
que se salvà de la crema du-
rant la guerra civil, actual-
ment es troba a la capella del 
Socors. En aquesta mateixa 
imatge es pot observar part 
d’un retaule antic que hi ha-
via en la primera de les ca-
pelles laterals. S’hi pot veure 
el plafó de l’esquerra, part de 
la predel·la i part del plafó 
central. La forma del retaule 
i la distribució dels compar-
timents coincideixen amb les 
del retaule de Sant Miquel de 
l’antiga col·lecció Deering.

Aquesta fotografi a també 
dóna testimoni de la ubicació 
del retaule de Sant Miquel, 
situat a la dreta del de la Ver-
ge del Castell, que coincideix 
amb la descripció que en feu 
Ramon de Siscar l’any 1880. 
Aquest estudiós, que havia 
observat l’obra personalment, 
en va oferir una descripció de-
tallada tant del seu contingut 
com de la seva ubicació:

«El altar que está a la derec-
ha es el de la Virgen llamada 
del Castell [...] Al lado de este 
y en el fondo de la derecha 
vie ne el altar donde se admira 
una magnífi ca tabla del siglo 
XIV, única que tal vez se con-
serva de la primera época de 
la iglesia. Representa a San 
Miguel Arcángel en forma de 
un joven guerrero cubierto de 
armadura, aunque sin casco, 
que tiene rendido a sus pies 
el dragón a quien hiere con 
una lanza. A cada lado hay 
un compartimiento represen-
tando: el de la izquierda un 
santo (quizá San Jerónimo) 
con capelo y hábitos negros, 
que quita una punza de la 
pata de un león, y el de la de-
recha una santa (Santa Marti-

CULTURA PATRIMONI ARTÍSTIC

Joaquim Folch i Torres, director de la secció medieval i moderna 
de la Junta de Museus de Barcelona. L’any 1918 s’interessà pel 
retaule d’Agramunt.

Valeri Serra, director del setmanari Lo Pla d’Urgell, on es volia publicar 
un article sobre el retaule d’Agramunt en perill.

Làpida funerària de mossèn Lluís Rocafort al cementiri agramuntí. Com a rector de la 
parròquia hauria gestionat la venda del retaule.

▼
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na?) con las manos plegadas, 
teniendo a su lado una larga 
cruz y a sus pies un dragón. 
Debajo de este tríptico queda 
una cenefa de la misma tabla 
que en cinco compartimentos 
tiene fi gurado en el centro un 
Ecce-Homo y a cada lado dos 
santas.» 2

Bastants anys després, el 
metge Joan Puig i Ball, que 
havia observat el retaule en 
la seva joventut, en el seu lli-
bre de l’any 1935 Agramunt. 
Ensayo folfl órico, histórico y 
artístico, també en parla. Tot 
i que ho fa de memòria, per-
què el retaule ja no hi era, en 

descriu la ubicació que coin-
cideix amb la publicada per 
Ramon de Siscar.

«A la derecha del altar 
mayor está el de la Virgen 
del Castell, con un crucifi jo 
y otras imágenes de santos. 
Inmediatamente después de 
este altar, y a su derecha, 
formando ángulo recto, pudo 
en nuestra mocedad admi-
rarse un antiguo retablo, de 
los primeros de la época de 
la iglesia, que ofrecía a la 
pública veneración a San Mi-
guel Arcángel, con el dragón 
a sus pies, herido con su lan-
za, teniendo a su izquierda a 

San Jerónimo y a la derecha a 
Santa Martina.» 3

La documentació
de la Junta de Museus

Assabentat Joaquim Folch 
i Torres, director de la secció 
d’art medieval i modern dels 
Museus de Barcelona, que 
un retaule antic de l’església 
parroquial d’Agramunt havia 
estat substituït, va iniciar ges-
tions per a l’adquisició. Així, 
entre els documents conser-
vats de l’actuació de la Junta 
de Museus de Catalunya 4, es 
conserva una carta de Folch 
i Torres al rector d’Agramunt, 
Lluís Rocafort, amb data 10 

2 R. DE SISCAR I DE MONTOLIU (1880), «La iglesia parroquial de Agramunt», Album historich, pintoresch y monu-
mental de Lleyda y sa provincia, Lleida, Estampa de Josep Sol Torrens, p. 275.
3 J. PUIG I BALL (1935), Agramunt. Ensayo folklórico, histórico y artístico, Manresa, Imprenta y Encuadernaciones 
de San José, p. 157-158.
4 M. J. BORONAT TRILL (1999), La política d’adquisicions de la Junta de Museus 1890-1923, Barcelona, Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat, p. 655-656.

Revers de la fotografi a del Retaule 
de Sant Miquel on el fotògraf va fer 
constar que aquesta obra procedia 
d’Agramunt. (Fons Francesc Serra, 
Arxiu Fotogràfi c de Barcelona)

A la dreta, escut del guardapols. 
Els donants del retaule serien els 
Alentorn que gaudien del benefi ci 
de la capella de Sant Miquel a 
l’església d’Agramunt.
(Foto: V. Costafreda)

▼
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de juny de 1918, on li comu-
nicava la voluntat d’examinar 
el retaule que havien retirat 
del culte. També l’assaben-
tava que havia sol·licitat el 
pertinent permís d’adquisició 
de l’obra al bisbe de la Seu. 
El contingut de la carta era el 
següent:

Barcelona, 10 juny 1918
Rnt. Sr. D. Lluís Rocafort 

rector d’Agramunt
Rnt. Sr. Tenint noticies de 

que en la parròquia de sa 
digníssima regència ha sigut 
substituït un antic altar per 
un de nou, i tenint esment 
de que l’altar substituït po-
dria tenir algun interès per les 
col·leccions del nostre mu-
seu, ens és grat dirigir-nos a 
V. amb el fi  d’anunciar-li per a 
un dels dies de la setmana en-
trant, una visita personal per a 
inspeccionar el dit altar i con-
tractar-lo si és dona el cas de 
que V. el vol vendre i de que 
sia d’interès per a nosaltres.

Amb el mateix correu es-
crivim al Sr. bisbe que avui 
precisament s’ha absentat de 
Barcelona, al objecte d’afegir 
a les sol·licituds de permís 
que li hem fetes i que ens ha 
concedides, sobre la venda 
d’objectes d’algunes parrò-
quies del seu bisbat, la del 
retaule d’Agramunt; si a cas 
ens interessa i V. no té incon-
venient en vendre’l.

Li preguem per tal, que 
atengui la nostra petició guar-
dant tota oferta fi ns a la nos-
tra visita, per al qual li donem 
les mercès que tindrà ocasió 
de repetir-li personalment, el 
s. afm., ...

Joaquim Folch i Torres
Director de la Secció d’Art 

Medieval i Modern dels Mu-
seus de Barcelona 5

El mateix dia també escrivia 
a Nicolau Verdaguer sobre l’ar-
ticle «Un retaule en perill» que 
aquest volia que Valeri Serra 
publiqués en el seu setmana-
ri. Les cartes no especifi  quen 
quin era el retaule en qüestió, 
però podem donar per segur 
que es tractava del de Sant 
Miquel. El contingut d’aques-
ta missiva era el següent:

Barcelona, 10 de juny de 
1918

Sr. D. Nicolau Verdaguer
Molt Sr. meu: Dies passats 

a Lleida el nostre comú amic 
D. Valeri Serra, va tenir l’ama-
bilitat de mostrar-me un arti-
cle de V. titulat «Un retaule 
en perill» amb l’esperit del 
qual me sento absolutament 
compenetrat. Però és el cas 
que no sovint aquestes pa-
triòtiques lletres, produeixen 
efectes contraproduents, del 
tot insospitats pels que les es-
crivim, i una d’elles en el cas 
del seu article, crec que hau-
ria sigut la immediata apari-
ció a Agramunt de la corrua 
d’antiquaris que va lentament 
dessagnant el país dels nos-
tres tresors artístics.

Compenetrat com li deia 
amb el seu bellíssim escrit, 
i a fi  de fer-li donar el millor 
rendiment possible a la cau-
sa de la cultura, decidírem 
amb l’amic Valeri Serra, no 
publicar-lo fi ns i a tant que 
haguéssim fet gestions per 
a assegurar la conservació i 
permanència de l’obra dins el 
nostre país.

A tal objecte doncs he es-
crit avui al Sr. bisbe de la 
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Taula central de Sant Miquel Arcàngel que pesa l’ànima de la difunta 
mentre travessa el dimoni amb la seva llança. (Foto: V. Costafreda)

5 Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), Junta de Museus de Catalunya, caixa 
2246, doc. 5.

▼
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Seu, demanant-li que aturi la 
venda si és que hi ha intenció 
de fer-la, fi ns que haguem vist 
el retaule, i demanant també 
el necessari permís de venda 
al nostre Museu en cas que el 
judiquem interessant.

I l’hi escric també al Sr. rec-
tor d’Agramunt anunciant-li la 
meva visita per a un dels dies 
de la setmana entrant, i espe-
ro que durant la meva estada 
a Agramunt tindré una bona 
ocasió de conèixer a l’autor de 
les caloroses lletres defenso-
res dels nostres tresors d’art.

És lamentable la substitu-
ció de l’altar, però ja que és 
un fet difícilment reparable, 
val més assegurar d’un cop 
per sempre que l’obra no 
passi a mans estranyes, sinó 
que ingressi al que ha de ser 
nostre futur Museu Nacional, 
a l’obra del qual espero que V. 
voldrà contribuir en aquesta 
ocasió.

Mil felicitacions pel seu es-
crit al qual repeteixo la meva 
adhesió sincera i mani al que 
és de V. afm. s. s.

Joaquim Folch i Torres
Director de la Secció d’Art 

Medieval i Modern del Museu 
de Barcelona 6

El notari
Nicolau Verdaguer

El jurista Nicolau Verdaguer 
residia llavors a Agramunt, 
segurament treballant a la 
notaria de Segimon Verdaguer 
i Puig. Aquest notari, que in-
tuïm que era el pare de Nico-
lau, tenia la notaria agramun-
tina des de l’any 1915, que 
havia obtingut per una permu-
ta amb la de Mollerussa. Segi-

mon fou un carlista notori que 
durant la seva estada a Molle-
russa participà en la Junta de 
Solidaritat Catalana.7 Deixà la 
notaria d’Agramunt a fi nals 
de l’any 1918, tot coincidint 
amb l’enrenou per la possible 
venda del retaule. 

Nicolau Verdaguer i Cortés 
tornarà més endavant a Agra-
munt per fer-se càrrec al seu 
torn també de la notaria. Co-
mençava a exercir a fi nals de 
febrer de 1926, però la seva 
estada a la vila fou molt curta 
i dos anys més tard es tras-
lladà a Piedrabuena (Ciudad 
Real).8 Devia sentir una gran 
decepció quan en tornar a la 
vila s’assabentà que el retaule 
que tant el preocupà ja havia 
estat venut.

El folklorista
Valeri Serra i Boldú

Valeri Serra fou tot un per-
sonatge de l’Urgell de l’èpo-
ca. Havia estudiat Dret però 
la sev a gran passió fou el 
periodisme i la investigació 
històrica, sobretot del folklore 
català. Nascut a Castellserà, 
fou deixeble i col·laborador 
de mossèn Cinto Verdaguer 
i després de casat visqué a 
Bellpuig on el 1912 fundà 
i dirigí el setmanari Lo Pla 
d’Urgell. Els primers mesos 
de l’any 1919 es traslladà a 
treballar a Barcelona.

La coincidència en el tras-
llat de domicili, lluny de la 
vila agramuntina, dels més 
coneguts detractors de la ven-
da del retaule potser també 
hauria facilitat que la transac-
ció es realitzés amb menys 
oposició.

6 ANC, Junta de Museus de Catalunya, caixa 2246, doc. 6.
7 J. SOLDEVILA I ROIG (2015), Aigua, burgesia i catalanisme. Mollerussa, la construcció d’una ciutat (1874-1936), 
Lleida, Universitat de Lleida, p. 59.
8 J. FARRÉ I VILADRICH (1991), Catàleg dels protocols de Balaguer, Barcelona, Fundació Noguera, p. 76-77.

Taula lateral de Sant Jeroni, que treu 
una punxa de la pota d’un lleó.
(Foto: V. Costafreda)

▼
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La venda del retaule
En la carta de Folch a Ni-

colau Verdaguer, aquest ex-
pressava els temors que una 
corrua d’antiquaris, interes-
sats en adquirir l’obra, apa-
regués pel poble. El lamen-
table fi nal de l’operació ens 
confi rma que aquests temors 
eren fonamentats. No tenim 
constància dels detalls de la 
venda, però el retaule anà a 
parar a mans privades.

Mossèn Joan Pons, que ens 
consta apassionat per la his-
tòria i per l’art, passa sobre 
el tema de puntetes. Només 
apunta que el retaule fou ve-
nut per pagar reparacions ur-
gents de l’església i ens dona 
una data, 1920: «Com que en 
diversos documents s’esmen-
ta l’altar de Sant Miquel, cal 
notar que el seu retaule gòtic 
del segle XIV, bastant malmès, 
fou extret l’any 1920, per 
atendre reparacions urgents 
de l’església.»9

El retaule ja estava en po-
der de Deering quan aquest 
retornà als Estats Units l’any 
1921. Aquest col·leccionista 
havia intentat crear una fun-
dació amb les seves obres i 
que així romanguessin a Ca-
talunya, però el projecte no 
quallà. Quan se n’anà s’em-
portà bona part del fons. El 
retaule de Sant Miquel i al-
tres peces com la Mare de 
Déu de Bellpuig de les Ave-
llanes es van quedar al palau 
Maricel.10 També hi deixaren 
un retaule de Santa Anna i 
la Mare de Déu realitzat per 
Pere Garcia de Benavarri.11 
Posteriorment i durant força 
anys, aquestes obres van es-

tar dipositades al castell de 
Tamarit, propietat també dels 
Deering.12

Lamentacions per la venda 
del retaule

No devien faltar les queixes 
entre els agramuntins a dmira-
dors de l’art i la història. El 
metge fi ll d’Agramunt, Joan 
Puig i Ball, ja es lamentava de 
la venda del retaule en el seu 
llibre publicat l’any 1935:

«Fue vendido este trípti-
co por una crecida cantidad; 
ante tamaña sustracción  le-
vantamos la más enérgica 
protesta; solo la crasa igno-
rancia, la ausencia de todo 
sentimiento estético y un 
refi nado materialismo pudo 
despojar a nuestro templo de 
una obra de arte que en él de-
positó el fervor cristiano agra-
muntense.»

Només podem que com-
partir les paraules del doc-
tor Puig. Tot i això, potser el 
destí del retaule hauria estat 
més dissortat si, romanent al 
temple, hagués estat exposat 
a la fúria destructora que es 
va desencadenar poc des-
prés de l’alçament militar de 
l’any 1936. Tal volta l’afany 
col·leccionista el va preservar 
de la destrucció, encara que 
lluny de la vila.

Subhasta de la col·lecció
L’any 1984 l’hereu dels 

Deering va oferir emportar-se 
sis peces menors a canvi de 
deixar tota la resta com a lle-
gat a la Generalitat de Cata-
lunya, però el projecte es va 
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9 J. PONS I FARRÉ (1936), Beata Maria Acrimontis. Notes històriques de l’església major d’Agramunt, Barcelona, 
Edicions i Publicacions SPES, p. 103.
10 La preciosa imatge de la Mare de Déu de Bellpuig de les Avellanes fou adquirida en subhasta l’any 2011 per la 
Generalitat de Catalunya i actualment es troba al Museu de Lleida.

Taula lateral de Santa Margarida 
que surt del ventre del drac.
(Foto: V. Costafreda)

▼
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topar amb la inactivitat de 
les autoritats del Ministeri. 
Finalment, l’any 1986 les 
obres foren subhastades i el 
retaule de Sant Miquel fou 
adquirit per la Generalitat 
Valenciana per 3,2 milions 
de pessetes.13 L’Ajuntament 
de Barcelona comprà un altre 
dels retaules de la col·lecció 
per al Museu d’Art de Catalu-
nya i el de Pere Garcia passà 
poc temps després a mans 
privades. Malauradament, ni 
aquest retaule ni el de Sant 
Miquel no van ser adquirits 
per la Generalitat de Catalu-
nya ni per cap altra institució 
del Principat, fet que hauria 
permès que fossin dipo sitats 
en algun dels nostres mu-
seus. Sorprèn que en tres 
ocasions les institucions ca-
talanes tinguessin l’oportu-
nitat de fer-se amb el retaule 
de Sant Miquel i que, ni a la 
tercera, no es pogués aconse-
guir. Un fet que lamentem.

De totes maneres, qui vul-
gui admirar en directe el re-
taule de Sant Miquel ho pot 
fer sense haver-se de traslla-
dar a València, ja que està 
exposat, com s’ha apuntat al 
principi, al museu Maricel de 
Sitges en motiu de la celebra-
ció del seu centenari, on es 
mostren una trentena d’obres 
adquirides per Deering d’en-
tre les quals destaca la del re-
taule agramuntí. L’exposició, 
inaugurada el 15 de novem-
bre per Quim Torra, president 
de la Generalitat, es pot veure 
fi ns el 24 de febrer.   ■

11 A. VELASCO GONZÁLEZ (2016), Pintura tardogòtica a l’Aragó i Catalunya: Pere Garcia de Benavarri, tesi doctoral, 
Lleida, Universitat de Lleida, p. 337.
12 S. SÁNCHEZ SAULEDA (2018), «El castell de Tamarit i el col·leccionista nord-americà Charles Deering», dins M. 
BARGALLÓ (coord.), Recerca en Humanitats 2018, Tarragona, Universitat Rovira i Virgili, 2018, p. 239-256.
13 I. COLL (2012), Charles Deering and Ramon Casas. A friendship in Art. Charles Deering y Ramón Casas. Una 
amistad en el arte, Evanston (Illinois), Northwestern University Press, p. 218.

Part esquerra de la predel·la 
amb la Mare de Déu i santa 
Apol·lònia que porta les este-
nalles amb una dent símbol
del seu martiri.
(Foto: V. Costafreda)

Part dreta de la predel·la amb les fi gures de sant Joan Evangelista i una santa. (Foto: V. Costafreda)
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“Neus Català és una gran
  lluitadora pagesa”

Una vegada acaba-
da la llicenciatura 
en història, vaig 
cursar el Curs 
d’Adaptació Peda-
gògica pensant a 
tenir una altra sor-
tida professional; 
de tal manera que 
actualment exer-
ceixo com a pro-
fessora de ciències 
socials a l’educació 
secundària.

La nostra imaginada co-
marca de la Ribera del 
Sió amaga un petit se-

cret: en ella viu una biògrafa 
de les oblidades, dels obli-
dats, una recordadora preo-
cupada, i ocupada, per una 
única mort; la de la memòria 
de les dones. L’Elisenda Be-
lenguer (Barcelona, 1976), 
una educadora per necessitat, 
historiadora per atzar i activis-
ta de la memòria del temps, 
ha traslladat a Preixens, dins 
d’un arxivador d’intencions, 
el record d’unes quantes do-
nes per continuar alçant les 
seves veus i fer callar el silen-
ci. Una d’elles és la supervi-

vent dels camps d’extermini 
nazi Neus Català, de la qual 
és biògrafa, amiga i una fi lla 
més. Des del Sió hem volgut 
que fes una mica de memò-
ria i ens parlés: sobre dones 
i memòria històrica; del llibre 
que ha escrit per perpetuar 
l’exemple de la Neus Català, i 
fer possible que la història no 
es torni a repetir.

– Vas estudiar història però 
actualment treballes com a 
professora? 

– Sí, una vegada acabada la 
llicenciatura en història, vaig 
cursar el Curs d’Adaptació 
Pedagògica pensant a tenir 
una altra sortida professional; 
de tal manera que actualment 
exerceixo com a professora de 
ciències socials a l’educació 
secundària. Malgrat que la 
principal motivació va ser la 
necessitat vital de trobar una 
feina fi xa, gaudeixo molt do-
nant classe perquè sempre 
m’ha agradat explicar coses, 
ensenyar. De petita jugava 
amb la meva àvia, jo feia de 
mestra i ella d’alumna. 

– Diguem, llavors, que la teva 
vocació era la història. 

– Tampoc, jo el que real-
ment volia estudiar era perio-
disme o comunicació audiovi-
sual, però no vaig poder ma-
tricular-me perquè la nota de 
tall era superior a la mitjana 
que jo tenia. 

– Però acabes estudiant his-
tòria. 

– Sí, perquè, donades les 
circumstàncies, vaig pensar: 
per ser una bona periodista 
cal tenir prèviament una bona 
formació en història. Encara 
que també vaig valorar la pos-
sibilitat de formar-me com a 
sociòloga.

– Suposo que et va agradar 
l’experiència, perquè et dedi-
ques a la recuperació de la me-
mòria històrica. 

– Sí, realment, em va agra-
dar. Especialment, a partir del 
moment en què vaig comen-
çar a treballar com a guia tu-
rística a la ciutat de Barcelo-
na. Circumstància que em va 
donar la possibilitat d’aplicar 
els coneixements que anava 
adquirint mentre estudiava.

– Resulta evident que ets una 
dona de lletres. On s’ha quedat 
però la teva vocació com a co-
municadora?

– Enlloc; no vaig tornar a 
plantejar-me iniciar la meva 
formació com a periodista o 
en comunicació audiovisual. 

– Educadora per qüestions 
laborals, historiadora per ne-
cessitat i l’interès per la memò-
ria històrica?

– Arran de la feina com 
a guia de turisme cultural, 
m’ofereixen la possibilitat de 
fer unes visites guiades en el 
marc d’un congrés de dones 
que se celebra a Barcelona. 
Un congrés on participen do-
nes activistes d’àmbits diver-
sos i dones que es dediquen 

per VÍTOR M. CABRAL

Imatge recent d’Elisenda Belenguer.
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professionalment a la políti-
ca. Les visites consisteixen 
a explicar tota una sèrie de 
llocs de la ciutat on hi havia 
hagut presència històrica fe-
menina. 

– Dones, memòria històrica, 
activisme... sembla que co-
mença a prendre forma la teva 
trajectòria personal.

– En aquest procés d’evolu-
ció personal va resultar clau 
entrar en contacte i conèixer 
la historiadora Isabel Segura. 
Aprenc molt al seu costat, 
col·laborant en moltes de les 
iniciatives que posa en marxa 
de recuperació i reivindicació 
de la memòria històrica de les 
dones a la ciutat de Barcelo-
na. Treballs que estan també 
lligats amb determinades rei-
vindicacions polítiques, com, 
per exemple, la conservació 
de les fàbriques tèxtils del 
barri del Poble Nou. 

– Quina d’aquestes iniciati-
ves destacaries?

– Concretament, la meva 
col·laboració en l’edició d’al-
guns dels llibres sobre les 
dones dels districtes de Bar-
celona, ideats i impulsats per 
la Isabel Segura i publicats 
per l’Ajuntament de Barce-
lona. L’objectiu principal era 
documentar i fer visibles les 
dones en l’espai de la ciutat, 
donat que la documentació 
existent als diferents arxius 
només feia possible constatar 
la presència dels homes.

– I com es fa per fer visibles 
les dones?

– L’estratègia va consistir a 
convocar grups de dones –a 
través dels Consells Munici-
pals de Dones– perquè por-
tessin material documental 
–bàsicament imatges de la 
seva vida quotidiana– i cons-
truir memòria històrica a par-
tir d’aquests documents i dels 
seus testimonis orals. Així es 
van recollir informacions so-
bre l’origen i procedència, els 
espais de treball (domèstic i 

remunerat) i l’activitat políti-
ca de les dones. 

Amb aquest treball, a més 
d’incidir en la “visibilització” 
del gènere femení en la ciu-
tat, la Isabel va aconseguir 
demostrar que les migracions 
no són una qüestió exclu-
sivament masculina i va des-
muntar la idea que les dones 
s’incorporen al món laboral
a partir dels anys 80 del
segle XX. 

– Això vol dir que moltes do-
nes migraven soles?

– Moltes de les dones que 
vivien al camp, se n’anaven 
primer elles de criades a la 
ciutat amb 6 o 7 anys. Cada 
estiu tornaven al poble i per la 
festa major, al ball, coneixien 
els que serien els seus marits. 
Una vegada junts, decidien 
plegats anar-se’n tots dos de 
nou cap a ciutat com, per 
exemple, Barcelona. Aquesta 
va ser la situació que va viure 
una de les meves àvies, que 
va migrar per fer de criada 

La Neus Català amb el vestit 
de deportada del Kommando 
d’Holleischen. Aquesta fotografi a 
es va fer un cop fora del camp. La 
Neus ja tenia uns 30 anys. França, 
1945-46. Arxiu familiar de Neus 
Català.

A la dreta, abans de començar 
l’Acte d’Homenatge a la Neus 
Català del CEHI - Pavelló de la 
República de la Universitat de 
Barcelona. Facultat de Geografi a 
i Història, 6 de febrer del 2008. 
Fotografi a de Maria Prenafeta.

Les primeres obre-
res de la indústria 
tèxtil de principis 
del segle XIX varen 
ser dones; hi teni-
en una presència 
majoritària.
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amb 8 anys. El que demostra 
que moltes vegades les migra-
cions primerament varen ser 
femenines.

– A on treballaven?
– Les primeres obreres de 

la indústria tèxtil de principis 
del segle XIX varen ser dones; 
hi tenien una presència majo-
ritària. Durant el franquisme 
varen ser obligades a deixar 
el món laboral a canvi del pa-
gament d’una dot, encara que 
moltes varen continuar, però 
dins l’economia submergida. 
Treballaven pels seus marits, 
a les empreses familiars, sen-
se cotitzar, situació que feia 
possible que poguessin conci-
liar la vida laboral i la familiar.

– Suposo que aquesta ini-
ciativa va ser un altre pas im-
portant en la teva trajectòria 
personal.

– Sí, perquè molts dels ele-
ments presents en aquells 
treballs, em serviran per a la 
meva posterior dedicació com 
a activista a la recuperació de 
la memòria històrica de les 
dones.

– A partir de l’any 2005 co-
mences a treballar en una bio-
grafi a sobre la Neus Català.

– Arran de col·laborar amb 

Isabel Segura a Barcelona, 
em proposen des de la Funda-
ció Pere Ardiaca –un històric 
lluitador antifeixista i dirigent 
comunista català– escriure 
un llibre sobre una militant 
comunista supervivent dels 
camps d’extermini nazi: Neus 
Català.  

– Per què decideixes a en-
dinsar-te en la seva biografi a?

– La veritat, quan em tras-
lladen la proposta no m’ho 
penso gaire. És un tema que 
em motiva i que suposa conti-
nuar, després d’un temps tre-
ballant amb la Isabel Segura, 
dedicant-me a la recuperació 
i reivindicació de la memòria 
històrica de les dones. Ara bé, 
a mesura que vaig anar conei-
xent la magnitud i la rellevàn-
cia de la fi gura de la Neus, 
començo a pensar: “m’he fi -
cat en un bon embolic, potser 
és un repte massa gros per al 
meu primer llibre”. 

– A més a més, la Neus és 
una persona bastant coneguda 
a Catalunya; pressió afegida, 
suposo?

– No, perquè quan jo co-
menço a treballar amb ella 
l’any 2005, encara no tenia 
la popularitat que té ara. Els 
reconeixements públics més 

importants els rep just mentre 
preparava i escrivia el llibre. 

– Per què creus que és una 
fi gura tan rellevant?

– Indubtablement per 
l’enorme valor del seu testi-
moni, que ens ha permès co-
nèixer a través de la seva prò-
pia veu l’època que li va tocar 
viure. Però per aquells anys 
es produeix un fet que resulta 
decisiu per entendre la seva 
dimensió pública. José Luis 
Rodríguez Zapatero a Madrid 
i Pascual Maragall a Barce-
lona decideixen fer la prime-
ra visita ofi cial d’un govern 
espanyol i català als camps 
d’extermini de Mauthausen i 
Ravensbrück. Fet que suposa 
el primer reconeixement ofi -
cial als espanyols i catalans 
que van ser víctimes de l’Ho-
locaust; corria l’any 2005.

– I això va acompanyat, ima-
gino, de canvis en les políti-
ques de la memòria?

– Efectivament, durant el
primer govern tripartit és 
quan s’impulsa la creació del 
Memorial Democràtic i es co-
mencen a senyalitzar els dife-
rents punts de la memòria ar-
reu de Catalunya: les fosses, 
els espais de la batalla de 
l’Ebre, entre d’altres. 

– En el cas concret de la 
Neus, això què signifi ca?

– Aquest impuls li permet, 
per exemple, crear l’associa-
ció Amical de Ravensbrück 
com a mitjà per portar a ter-
me “la solemne promesa de 
les dones supervivents del 
camp: donar testimoni de 
què va passar perquè no tor-
ni a succeir.” Explica també 
els reconeixements públics 
que rep durant aquells anys: 
la Creu de Sant Jordi l’any 

Presentació de la Neus Català 
per part de l’Elisenda Belenguer 
a la xerrada organtitzada pel 
Col·lectiu a les Trinxeres i l’Ajun-
tament del Tarròs-Tornabous. 
Sala d’actes de l’Ajuntament 
de Tornabous.15 de setembre 
de 2012. Fotografa cedida per 
l’Ajuntament de Tornabous. 

Quan em traslla-
den la proposta 
de fer la biografi a 
de Neus Català no 
m’ho penso gaire. 
És un tema que 
em motiva i que 
suposa continuar, 
després d’un temps 
treballant amb 
la Isabel Segura, 
dedicant-me a 
la recuperació i 
reivindicació de la 
memòria històrica 
de les dones.
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▼ 2005; el premi Català de 
l’Any (2006), que coincideix 
amb la publicació del llibre. 
Un altre aspecte que ajuda a 
donar a conèixer la Neus, és 
l’existència d’un entorn molt 
important de persones que li 
donen suport i l’acompanyen.

– Suposo que ella també es 
va dedicar, igual que altres su-
pervivents, a la recuperació i 

valoració de la seva 
pròpia memòria.

– Sí, i aquest tre-
ball resulta també 
important per a 
entendre la seva 
dimensió pública, 
encara que els 
començaments 
van ser bastant 
difícils i marcats 
per l’anonimat. 
Ella publica el 
seu primer llibre
–De la resistencia 

y la deportación: 50 testi-
monios de mujeres españo-
las– l’any 1984 i no comença 
a ser coneguda fi ns a l’any 
2005. Fins aquella data, no-
més s’havien publicat altres 
dos llibres: un de la Mon-
serrat Roig, Els catalans als 
camps nazis, i un altre de la 
catalana, amb ascendència 
gallega, Mercedes Núñez Tar-
ga, El carretó dels gossos.

– Per què creus 
que altres no van 
aconseguir aquest 
nivell de reconeixe-
ment? Per exemple, 
Mercedes Núñez  
Targa. 

– Penso que 
cada cas s’hauria 
d’analitzar de ma-
nera particular. El 
que sí et puc dir, 
és que a la Neus, 

a diferència de moltes altres 
supervivents, li va ser de gran 
utilitat tenir també la nacio-
nalitat francesa, pel fet d’ha-
ver-se casat amb un francès 
i haver lluitat en la resistèn-
cia contra els nazis. Així, per 
exemple, en ser víctima de 
l’holocaust, va rebre aviat una 
pensió de guerra. Va comptar 
també amb persones que li 
van ser de gran ajuda. Miquel 
Horta, una persona de certa 
capacitat econòmica, li dóna 
un cop de mà en la publicació 
d’una segona edició del seu 
primer llibre. Amb el suport 
de Joaquima Alemany, una 
dona de l’òrbita convergent i 
que va ser presidenta de l’Ins-
titut Català de la Dona, acon-
segueix organitzar per primer 
cop el Comitè Internacional 
de Ravensbrück a Barcelona 
l’any 1994.

– Tu que la coneixes tant, 
com la defi niries?

– Com una gran lluitadora 
pagesa perquè el seu origen 
humil i rural –va néixer a Els 
Guiamets (Priorat) dins d’una 
família pagesa– l’ha marcat; 
de fet sobreviu al camp d’ex-
termini gràcies als records 
feliços que té de la seva in-
fantesa i de la seva joventut, 
de la vida al poble que reme-
mora. Jo sempre dic que la 
Neus ha tingut la sort de ser 
una supervivent d’un camp de 
concentració nazi. A una pre-
só franquista hauria acabat 
molt més demacrada, perquè, 
segurament, hagués estat 
molts anys entre reixes. I ho 
afi rmo, malgrat que va estar 
en un dels pitjors destins pos-
sibles.

– Tornem a parlar sobre el 
teu llibre. Una vegada acceptes 
l’encàrrec, quins objectius et 

planteges?
– Per diverses circumstàn-

cies –pròpies i alienes–, no 
acabo escrivint el llibre que 
m’havia plantejat inicialment. 
M’hagués agradat publicar 
una biografi a més completa, 
poder tenir més temps per 
a contrastar històricament 
molts dels fets que la Neus 
em va relatar i treballar amb 
més profunditat el context 
històric de la seva vida. Però, 
sens dubte, l’esforç va me-
rèixer molt la pena, perquè 
estem davant d’una biografi a 
la recuperació i reivindicació 
de la qual resulta molt neces-
sària.

– Com el presentaries?
– Com una biografi a en for-

ma d’assaig històric, on se-
guint un fi l cronològic; s’abor-
da tota la seva vida des dels 
seus orígens i fi ns a l’actua-
litat. El material principal per 
a escriure Neus Català, me-
mòria i lluita varen ser les di-
verses entrevistes que li vaig 
anar realitzant durant aquells 
anys.

– La teva relació amb la Neus 
continua després de la presen-
tació del llibre?

– Sí, però s’inicia una nova 
etapa on em toca fer més 
d’acompanyant que de biò-
grafa. Tot i que gaudeix d’un 
gran reconeixement públic, 
en el seu dia a dia necessi-
ta molt suport. A causa de 
la seva situació personal, els 
seus fi lls van néixer i residei-
xen a França i ella vol viure 
a Catalunya, em vaig anar 
convertint de mica en mica 
en una molt bona amiga i, 
d’alguna manera, en una fi lla 
més. L’acompanyo a totes les 
xerrades, m’implica en totes 
les seves activitats. Darrera-

Portada del llibre “Dones de Ciu-
tat Vella” escrit per la historiado-
ra Isabel Segura, on l’Elisenda 
Berenguer col·labora com a 
documentalista. Any 2005.

Portada del llibre sobre la 
biografi a de Neus Català.
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ment ens hem distanciat una 
mica, perquè ara ella viu en 
una residència i també per-
què la meva vida personal ac-
tual no fa possible mantenir 
una relació tan estreta i pro-
pera com abans.

– Això signifi ca que ja no tre-
balles en la seva biografi a?

– No, aquesta nova etapa 
no implica que no continuï 
entrevistant-la, prenent nota i 
documentant tot el que em va 
relatant. Tinc bastant material 
–entrevistes, nova documen-
tació que he trobat relaciona-
da amb ella, la recopilació de 
tot el que ha anat fent durant 
aquests últims anys– per co-
mençar a treballar en un nou 
llibre que ja tinc al cap. Ac-
tualment, centro una part de 
l’activitat en omplir de con-
tinguts el seu nou espai web: 
<http://neuscatala.comunis-
tes.cat>.

– El valor del testimoni de la 
Neus serveix també per a inter-
pretar i transformar el present?

– Sí, sense cap dubte. Ella 
sempre diu que el seu testi-
moni és només el que la va 
tocar circumstancialment 
viure. El més important, com 
sempre remarco quan impar-
teixo una xerrada, de conèixer 
la seva vida o el que ella ha 

arribat a fer, és fer servir el 
seu exemple per a prendre 
consciència en el present i 
actuar en conseqüència. La 
recuperació de la memòria ha 
de servir també per a incidir 
en l’avui i servir com a eina de 
transformació.

– Suposo que la seva condi-
ció de dona ha contribuït també 
a silenciar la seva veu?

– Sí, de fet ella sempre par-
la de les oblidades dels obli-
dats, perquè les dones van ser 
doblement silenciades: per la 
historiografi a francesa que no 
ha reconegut el paper dels re-
publicans espanyols durant la 
segona guerra mundial; i pels 
mateixos deportats que no 
parlaven de les deportades.

– Segurament, hi ha moltes 
històries de dones per rescatar 
de l’oblit, estàs treballant en al-
guna altra biografi a?

– Després de Neus Català 
vaig fer per encàrrec la bio-
grafi a d’Aurora Gómez, que 
va ser la secretària de la Dona 
de Comissions Obreres de Ca-
talunya. Ara tinc pendent de 
començar la de Concha Pé-
rez, que va ser una miliciana 
anarquista a la guerra del 36. 

– Hi ha qui diu que avui a 
Catalunya estem revivint mol-

tes coses: repressió, exili, per-
secució, empresonaments… 
S’està repetint la història? És 
comparable la situació?

– Això no té una resposta 
fàcil. Jo crec que sí que s’es-
tan tornant a repetir algunes 
coses, però la situació no és 
comparable. En aquell mo-
ment, per exemple, es reivin-
dicaven tota una sèrie de mi-
llores bàsiques que ara ja te-
nim cobertes. Quant a la mo-
bilització, no hi ha la mateixa 
unitat que en aquella època, 
perquè una part de l’esquer-
ra catalana i de l’espanyola 
identifi ca l’independentisme 
amb la dreta catalana, amb la 
burgesia o s’entén el procés 
com només una reivindicació 
identitària, patriòtica. 

– Tres paraules per defi nir a 
Neus Català.

– Gran, lluitadora, pagesa.

– I altres tres que et sugge-
reixi la paraula memòria.

– Justícia, record, futur.

Ens acomiadem i li dema-
no que expressi un desig, que 
aparti per un moment la mira-
da del passat i pensi en el fu-
tur. Em diu: “et responc amb 
una frase de Neus Català: 
l’única mort que em preocupa 
és la de la memòria”.   ■

La Neus Català, ensenyant uns 
papers i conversant durant la vi-
sita que l’Elisenda Belenguer li va 
fer a la seva residència francesa 
per entrevistar-la. Sarcelles, 
febrer de 2006. Fotografi a de 
Jordi Gratacós.

A la dreta, Neus Català a casa 
seva a Rubí amb el llibre escrit 
per Elisenda Belenguer “Neus 
Català, memòria i lluita” a les 
seves mans. Rubí, març de 2007. 
Fotografi a d’Elisenda Belenguer. 

M’hagués agradat 
publicar una bio-
grafi a més com-
pleta, poder tenir 
més temps per a 
contrastar histò-
ricament molts 
dels fets que la 
Neus em va relatar 
i treballar amb 
més profunditat el 
context històric de 
la seva vida. Però, 
sens dubte, l’esforç 
va merèixer molt
la pena.
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COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE DE NADAL

Un Nadal groc

– Pare, on poso el caganer?
En Biel estava envoltat de 

les fi gures del pessebre que 
amb molta cura anava col-
locant damunt la taula de 
càmping que havien posat, 
com cada any, en aquell racó 
estratègic del menjador. Amb 
el caganer a la mà va insistir:

– Pare, el caganer on anava?
En Biel recordava que l’any 

passat s’havia enfadat per-
què gairebé tot el pessebre 
el muntà el pare, semblava 
que li fes més il·lusió que a 
ell mateix. Enguany, però, al-
guna cosa havia canviat; va 
haver d’insistir molt perquè li 
baixessin les coses de Nadal 
del traster. A l’escola ja feia 
dies que assajaven la cançó 
i el poema pel festival, i les 
botigues lluïen els llampants 

llumets de colors, però a casa 
semblava que als pares no els 
importés gaire. 

Finalment s’aixecà, s’acostà 
al sofà i estirà la màniga de la 
camisa del seu pare:

– Que no em sents? Vine a 
ajudar-me, pare!

Sense treure la vista del te-
levisor digué:

– Sí, fi ll, sí... ara vinc.
En Biel mirà el televisor i va 

saber que s’hauria d’esperar 
una estona; fi ns que no aca-
bessin les notícies, el pare 
estaria enganxat a la pantalla.

Anà fi ns a la cuina, a veure 
si amb la mare tenia més sort; 
però ella, mentre feia el sopar, 
també tenia tota l’atenció po-
sada en la pantalla del mòbil 
que tenia vora els fogons.

Potser era ell que es feia 

gran i les coses no eren tan 
boniques com les tenia a la 
memòria, però juraria que els 
pares havien canviat. Intuïa 
que la culpa era d’aquells se-
nyors que sortien a la televisió 
a tothora. Les cares d’alguns 
d’ells les tenien penjades en 
una pancarta al balcó, i també 
havia vist que les duien molta 
altra gent en les sortides que 
feien de tant en tant a Bar-
celona. Aquestes excursions 
també havien canviat;  recor-
dava que abans, tota l’estona 
cantaven, cridaven i reien, 
fent voleiar mil i una banderes 
amb moltíssima altra gent... 
Ara, en canvi, quan anaven a 
les manifestacions l’ambient 
ja no era el mateix; els viatges 
d’anada i tornada amb l’auto-
car, abans tan divertits i fent 
xerinola,  eren una mica avor-
rits, gairebé tothom anava en 
silenci i a les concentracions 
els crits semblaven de ràbia i 
no d’alegria com abans. 

I no només això, alguns dies 
els pares anaven a penjar plàs-

En Biel recordava 
que l’any passat 
s’havia enfadat 
perquè gairebé 
tot el pessebre 
el muntà el pare, 
semblava que li 
fes més il·lusió 
que a ell mateix. 
Enguany, però, 
alguna cosa havia 
canviat; va haver 
d’insistir molt 
perquè li baixes-
sin les coses de 
Nadal del traster.
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tics de color groc pel poble; hi 
havien d’anar moltes vegades, 
perquè algú els treia. En Biel 
no ho acabava d’entendre tot 
plegat, prou que preguntava, 
però o no li contestaven o no 
entenia ben bé el que li deien:

– Ho fem perquè hi ha per-
sones bones tancades a la 
presó.

Vatua l’olla! Allò és el que 
més li va costar d’entendre. A 
la presó hi van els homes do-
lents, això ho sap tothom!

– És que no hi ha dret! Són 
una colla de... 

El pare va mirar en Biel un 
segon i va reprimir l’última pa-
raula.

– Noia! –cridà de cara a la 
cuina. – Ho has sentit? – En-
cara se’n foten, i diuen que 
una mica de règim els anirà 

bé. No tenen vergonya , és que 
són uns...

I es tornà a reprimir.
Això també passava sovint 

últimament, en mirar les no-
tícies, els pares no paraven de 
renegar i de cridar, més que 
quan veien un partit del Bar-
ça. 

Tot plegat no li agradava 
gens, però què hi podia fer 
ell, si ben just entenia de què 
anava tot plegat... De sobte va 
tenir una idea. La cara se li il-
luminà. “Com podia ser que 
no hi hagués  acudit abans?” 
–pensà.

Llavors anà corrents a la 
seva habitació, va remenar la 
maleta i en va treure un sobre 
que tenia una estrella dibuixa-
da. Els l’havien donat al col-
le, i els havien manat escriure 

una carta als reis, però amb 
la condició que no hi podien 
posar res per a ells mateixos.

Amb delit agafà un llapis i 
amb la llengua fora, ben con-
centrat, hi va escriure:

“Voldria que els homes bons 
surtin de la presó, i que mai 
més els hi tornin a fi car”.

Va mirar la seva obra amb 
un somriure de satisfacció 
pintat a la cara. Els pares 
estarien ben orgullosos de la 
seva pensada, i ja podrien dei-
xar d’estar preocupats.

Només tenia un dubte; no 
sabia a quin dels tres reis ha-
via de dirigir la petició, perquè 
n’hi havia un que no agradava 
gens als pares, però no sabia 
quin.

Ricard Bertran

Anà corrents a la 
seva habitació, va 
remenar la maleta 
i en va treure un 
sobre que tenia 
una estrella dibui-
xada. Els l’havien 
donat al col·le, i 
els havien manat 
escriure una car-
ta als reis, però 
amb la condició 
que no hi podien 
posar res per a 
ells mateixos.
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FUNERÀRIA i SALES DE VETLLA

973 39 08 62   620 90 50 20

jtorne1@hotmail.com

SERVEI PERMANENT24h

Jordi Lluch Sarnago
jardiner• Poda d’arbrat agrícola

• Poda d’arbrat urbà i ornamental

• Manteniment de jardins existents

• Aplicació de tractaments fitosanitaris

• Disseny manual i digital

Tel. 658 921 335
jardinsdesecar@gmail.com

• Col·locació sistemes de reg

jardinsdesecà

Av. Generalitat, 10 · AGRAMUNT · Tel./Fax 973 392 311 · Mòbil 630 053 450
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ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Santa Cecília
Dijous 22 de novembre 

vàrem celebrar Santa 
Cecília a l’escola. Se-

gons s’exposa en els llibres 
sagrats, Cecília, per fer front 
al sofriment de les ferides  
provocades pel botxí que ha-
via d’acabar amb la seva vida, 
va posar-se a cantar. Tres dies 
més tard morí davant l’admi-
ració del seu poble. A partir 
del segle XV la seva fi gura va 
popularitzar-se i Gregori XIII, 
l’any 1594, va proclamar-la 
patrona de la música. En-
guany vàrem celebrar l’efe-
mèride amb un concert que 
va tenir com a protagonista la 
cantant i actriu Clara Olmo. 
L’artista lleidatana va oferir 

un concert en què, a banda 
d’interpretar una selecció de 
cançons de diversos estils i 
èpoques, també va exposar 
com funciona l’aparell fona-
dor, de quina manera hem 
de cuidar la nostra veu, com 
funciona un piano elèctric, 
quines característiques tenen 
alguns estils musicals i altres 
curiositats relacionades amb 
el món artístic. Una experi-
ència on vàrem poder com-
provar que la música és l’art 
més directe; entra per l’oïda i 
arriba fi ns al cor (Magdalena 
Martínez).

Col·legi Mare de Déu
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FONTANERIA CALEFACCIÓ

AIRE CONDICIONAT GAS

Els desitja unes bones Festes

Gilbert

Bertran
Raval de Puigverd, 80

AGRAMUNT
Telèfon 973 39 23 63
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C/ del Clos, 23 A baixos
Tel. 973 392 704
info@podologosagramunt.com
www.podologosagramunt.com
A G R A M U N T

Podòloga col. 1170

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

FFes un pas endes un pas endavant...t...  cuida els teus peus!

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

Estudi de la marxa
exploracions biomecàniques

Plan lles personalitzades, espor ves i infan ls

Atenció del peu diabè c

Servei a domicili

Xavier Infante Màrquez
P A L E T A

CONSTRUCCIONS
i REFORMES

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

Josep Anton Muixí

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

e-mail  electromecanicamuixi@gmail.com

Josep Anton Muixí

MUI   I
Electromecànicacà ca
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ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

S’acaba el trimestre

Ja a les acaballes d’aquest primer trimes-
tre, des del cicle d’educació infantil de 
l’escola Macià-Companys us volem mos-

trar un resum d’algunes de les activitats que 
hem estat realitzant.

Per una banda tenim el projecte trimestral, 
on cada curs treballa un tema que interessa 
als alumnes, ja que són ells mateixos els en-
carregats d’escollir-lo, i des d’on treballem to-
tes les àrees curriculars. 

Els i les alumnes de P5 van decidir que vo-
lien saber sobre els dinosaures, projecte molt 
engrescador, el qual ha comportat que els in-
fants confeccionessin maquetes i murals on 
han recreat el període dels dinosaures. A més 
a més, es va dur a terme un taller de paleonto-
logia a càrrec d’un pare i una mare. L’excursió 
a Coll de Nargó, on hi ha el centre d’interpre-
tació dedicat als dinosaures Dinosfera, va ser-
vir per fer un viatge de 70 milions d’anys per 
conèixer com es reproduïen aquests animals 
gràcies a l’estudi dels seus fòssils recuperats 
al seu jaciment.

Els infants de P4 es van decantar per un 
mitjà de transport i van decidir que volien sa-

ber més coses dels tractors. Aquest tema els 
ha motivat molt perquè ha estat molt proper, 
tenint en compte que molts dels seus fami-
liars van poder participar de manera directa. 
Així, ens han visitat tractors al pati de l’esco-
la, n’hem anat a veure a la granja, al camp i, 
fi ns i tot, vam anar a un taller on els reparen 
i fabriquen maquinària agrícola. A Butsènit, 
vam visitar un museu dedicat al tractor i a les 
eines antigues.

Els infants de P3, durant aquest trimestre, 
a través del projecte l’escola s’adapten a la 
nova etapa i al centre; coneixent i descobrint 
els seus espais i les persones que en formen 
part. Per aquest motiu, un dia van anar a visi-
tar la cuina i el cuiner, el qual els va preparar 
per esmorzar truita a la francesa.

Conjuntament, hem participat de la festa de 
la castanyada on tots i totes ens vàrem dis-
fressar de castanyeres i castanyers, vam ballar 
danses, elaborar panellets i menjar castanyes. 
Amb tallers relacionats amb la música: conte 
musical, percussió corporal i ballada de can-
çons infantils celebràrem Santa Cecília.

També hem fet activitats relacionades amb 
el nom de la classe. Les Xocolates de P3 van 
anar a la Casa de la Xocolata a veure com s’hi 
elabora. Els Torronets de P4 han visitat les 
botigues de venda de torrons i els Guinovarts 
de P5, a l’Espai Guinovart han realitzat tallers 
artístics.

Finalment, amb motiu del 75è aniversari de 
l’escola, hem començat a treballar el que hem 
convertit en el tema de l’any. Mentre que els 
infants de P5 han creat un poema que parla de 
l’escola i la resta d’alumnes l’ha memoritzat, 
tot el cicle hem cercat informació per conèixer 
i esbrinar qui eren els personatges que donen 
nom a la nostra escola, en Lluís Companys 
i en Francesc Macià. Hem descobert que en 
Companys va néixer al Tarròs, un poble molt a 
prop d’Agramunt, i que en Francesc Macià era 
popularment conegut com l’Avi.

Només ens resta desitjar-vos unes bones 
festes.

Mestres d’Educació Infantil 
Escola Macià-Companys
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INDÚSTRIES JOVÉ
BALASCH, més de 40 anysmés de 40 anys

construint el futur

Demanar per Josep Mª
600 446 600 - 973 390 331600 446 600 - 973 390 331

TAXIS AGRAMUNT

Vehicles de 4, 6 i 8 places
24 hores24 hores

lotaxiagramunt@hotmail.com
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MÚSICA BANDES SONORES

Tango
Gènere: musical, drama, romanç

Direcció: Carles Saura

Producció: Coproduïda per Espa-
nya i Argentina l’any 1998

Banda Sonora: Lalo Schifrin

L’argument:
Mario Suárez és un direc-

tor madur de cinema, que 
està immers en una profun-
da crisi personal, degut a 
l’abandonament de la seva 
dona. Procura oblidar el mal 
moment posant-se de ple en 
el rodatge d’una pel·lícula 
sobre el Tango. Mentre busca 
gent per al repartiment i els 
números musicals, coneix 
Elena, una bella ballarina. El 
problema, però, és que ella 
és l’amant d’Àngelo Larroca, 
propietari d’un cabaret i per-
sonatge involucrat en nego-
cis dubtosos i que, a més, ha 
invertit diners en la produc-
ció de la pel·lícula.

Tango, de Carlos Saura, va 
ser candidata a l’Òscar al mi-
llor fi lm estranger, nominada 
als Globus d’Or, i nominada 
als Goya. També va guanyar 
un Premi Especial al Festival 
de Cannes.

La música:
La banda sonora és clau. 

El porteny Lalo Schifrin en 
fou  el responsable. A més de 

compondre diversos temes 
per al fi lm com Els immi-
grants, Tango per a percussió 
i Tango bàrbar, va seleccio-
nar valsos criolls, milongues 
i tangos de tota la història 
d’Argentina; alguns com La 
Comparsita, El Cholo i Ca-
minito, són clàssics de tots 
coneguts; altres són peces 
consagrades de grans com-
positors argentins, com el 
brillant Rampa d’Astor Piaz-
zola.

No es pot oblidar que una 
part importantíssima de la 
pel·lícula, rau en la coreo-
grafi a de Juan Carlos Copes, 
Carlos Riverola i Ana Maria 
Steckelman. Cadascun dels 
balls no estan posats caprit-
xosament, sinó que formen 
part de la història central. 
Saura es proposà captar l’es-
sència d’una enlluernadora 
tradició de ball, i ho feu en 
un fi lm que ondula com en 
somnis a través d’incompta-
bles formes de la màgia del 
tango.

Montserrat Cots

Saura es pro-
posà captar 
l’essència d’una 
enlluernadora 
tradició de ball.
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Equip Infantil. Jugadors: G. Garriga, D. Briscan, B. Marina, J. Ginés, O. Gil, R. Alonso, A. El-Khatabi, I. Millat, H. Bouharou, A. Zurita, M. Ginés, R. Nagy, I. Castillo, E. Farré, G. Caralps, G. Gimbert, 
G. Fitó, J. Hernández, V. Ferreira. Equip tècnic. Entrenador: Aleix Miró. Delegat: Arnau Gaset.
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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

www.cfagramunt.cat

Resultats i classifi cacions R. Mendoza

Segona Catalana
Jornada 11 a 13

Torrefarrera 0 - Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 2 - Linyola 3
Albi 2 - Agramunt G. Gatell 1

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 10 13 3 1 9 17 27

Una vegada més ens encallem fora 
de casa. A la classifi cació estem en pe-
núltima posició.

Juvenil
Jornada 6 a 8

Agramunt G. Gatell 5 - Cervera 3
Pla d’Urgell 4 - Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 4 - Pobla Segur 3

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 9 6 3 0 3 30 16

Els juvenils estan fent uns bons par-

tits i les derrotes són molt disputades. 
En aquests moments estan situats en 
setena posició.

Cadet
Jornada 6 a 8

Pla Urgell 0 - Agramunt G. Gatell 10
Agramunt G. Gatell 1 - AEM 5
Guissona 2 - Agramunt G. Gatell 2

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 15 8 4 3 1 28 13

La primera derrota de la temporada. 
Per això la quarta posició no és casual. 
Ho esteu fent bé.

Infantil
Jornada 5 a 8

Agramunt G. Gatell 4 - Alpicat 0
Pobla Segur 2 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 4 - Mollerussa 1

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 16 7 5 1 1 21 6

Aquest equip, després de dues tem-
porades molt complicades, està jugant 
de manera ordenada, marcant gols i 
gaudint dels partits. Són líders. Ànims, 
que aquesta temporada és la vostra i 
l’última foto de l’any també.

Aleví A
Jornada 7 a 9

At. Segre 15 - Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 6 - Almacelles 5
E. la Noguera 4 - Agramunt G. Gatell 4

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 5 9 1 2 6 24 63

La victòria amb l’Almacelles ens 
dona confi ança. Ocupen la dotzena po-
sició.
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Aleví B
Jornada 6 a 8

Agramunt G. Gatell 0 - Fondarella 4
At. Segre 4 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 4 - Gardeny 3

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 6 8 2 0 6 18 29

Bon mes després d’un complicat 
inici de temporada. Estan en onzena 
posició.

Benjamí A
Jornada 6 a 8

Agramunt G. Gatell 11 - Pla d’Urgell 1
La Noguera 3 - Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 9 - Mig Segrià 2

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 18 8 5 3 0 47 16

Dues victòries i un empat ens col-
loca en una molt bona quarta posició.

Benjamí B
Jornada 6 a 8

Lleida 2 - Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 3 - Pardinyes 6
Bordeta 0 - Agramunt G. Gatell 2

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 18 8 5 3 0 47 16

Els dos desplaçaments a Lleida van 
sortir bé: victòria a la Bordeta i empat 
al complicat camp del Lleida. Estem 
en l’onzena posició.

Benjamí C
Jornada 6 a 8

Pla Urgell 2 - Agramunt G. Gatell 9
La Noguera 13 - Agramunt G. Gatell 4

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 7 7 2 1 4 20 38

Bon mes per al Benjamí, malgrat la 
derrota amb La Noguera. Ocupen la no-
vena posició.

Prebenjamí A
Jornada 6 a 8

AEM 1 - Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 8 - Cervera 0
At. Segre 1 - Agramunt G. Gatell 9

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 21 7 7 0 0 62 3

En aquest equip Prebenjamí A tot 
són victòries. Està arrasant en la seva 
categoria. Són líders amb només tres 
gols en contra.

Prebenjamí B
Jornada 6 a 8

Alcoletge 4 - Agramunt G. Gatell 7
Agramunt G. Gatell 3 - Linyola 5

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 11 8 3 2 3 29 25

Els Prebenjamins, per ser el primer 
any, ho estan fent força bé. Són cin-
quens. Ànims.   ■
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ESPORTS ESCATXICS

Continuem amb alta densitat de competició
45è Cros Santa Coloma de Farners 
(Diumenge 4 de novembre)

El primer diumenge del mes es va 
disputar el cros de Santa Coloma de 
Farners, inclòs en el circuit gironí de 
cros i puntuable pel Gran Premi Català 
de Cros d’enguany. Els Escatxics tam-
bé vàrem tenir-hi representació:

Categoria Atleta Posició 

Sub20 Femení Marina Súria 5a

Sub18 Masculí Roger Súria 12è

Sub16 Masculí Arnau Jou 41è

Cros la Pobla de Segur
(Diumenge 11 de novembre)

Iniciat el Gran Premi Català de Cros, 
les curses del Cros de la Pobla de Segur 
van donar el tret de sortida al circuit llei-
datà escolar de la temporada en curs. A 
jutjar pels resultats obtinguts en aquest, 
sembla que podem tornar a fer una 
bona classifi cació fi nal. De moment, les 
d’aquest cros varen ser les següents:

Categoria Atleta Posició

Veterà femení Imma Coberó 1a

Veterà masculí Joan Fitó 5è

Infantil masculí Arnau Jou
Gerard Fitó

2n
6è

Aleví masculí Guifré Porta
Martí Lluch
Pol Jou
Quim Pellicer
Josep Fitó

7è
9è
10è
13è
18è

Benjamí masculí Jan Figuera 20è

Benjamí femení Sió Ribalta
Martina Piña
Nora Serra
Anna Pellicer
Isolda Porta

2a
4a
9a
10a
12a

Prebenjamí masculí Ot Serra
Gerard Lluch
Sergi Fitó
Lluc Figuera

3r
8è
20è
38è

Prebenjamí femení Ona Carrera
Anna Balagueró
Carla Gassó

3a
5a
22a

Pollets P3 femení Neus Pellicer 1a

 54a Behobia (Diumenge 11 de 
novembre, San Sebastián)

I el mateix diumenge, una petita re-
presentació del nostre club també era 
present a l’arxiconeguda cursa de la 
Behobia, a San Sebastián (País Basc). 
En els seus 20 km de recorregut, els 
nostres atletes van obtenir bons resul-
tats:

Categoria Atleta Posició Temps 

Veterà
femení

Elena Gardenyes 775a 01:52:57

Veterà
masculí

Jaume Puig 1877è 01:59:16

Campionat de Catalunya de 
Relleus Mixtos (Diumenge 11
de novembre, Canovelles)

I encara el mateix cap de setmana, 
la Marina i el Roger Súria, encara que 
sota les llistes del Club Atlètic Igua-
lada, participaven al Campionat de 
Catalunya de relleus mixtos (dos atle-
tes masculins i dos atletes femenins)
de promoció, celebrat a Canovelles. 
Destacar que la Marina va obtenir
una 3a posició amb l’equip Sub20,
i el Roger, un 4t lloc amb l’equip 
Sub18.

26è Cros Intercomarcal
Ciutat de Tàrrega
(Diumenge 18 de novembre)

El Cros de Tàrrega va ser una altra 
cita propera a Agramunt amb alta parti-
cipació per part dels atletes del nostre 
club. En una llarga matinal esportiva, 
aquestes varen ser les nostres classi-
fi cacions:

Categoria Atleta Posició

Veterà femení Imma Coberó 1a

Veterà masculí Joan Fitó 11è

Cadet masculí Roger Súria 1r

Cadet femení Maria Vilanova 4a

Infantil masculí Arnau Jou
Pau Vilanova
Arnau Areny
Genís Gimbert
Yago Cabrera
Gerard Fitó

1r
2n
3r
8è
9è
11è

Infantil femení Agna Romeu 8a

Aleví masculí Mehdi Bouharou
Pol Carrera
Martí Lluch
Guifré Porta
Ian Torres
Lluc Magrinyà
Quim Pellicer
Martí Romeu
Lluc Bergadà
Josep Fitó
Amin Oufkir
Sergi Ibáñez

1r
2n
3r
4t

10è
11è
14è
15è
16è
18è
24è
29è

Elena Gardenyes i Jaume Puig a la Behobia de San Sebastián.

Equip benjamí femení fent estiraments al Cros de Tàrrega.
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Aleví femení Maria Aguza 24a

Benjamí
masculí

Oriol Areny
Sergi Armengol
Isaac Vila
Adam Mrizak
Albert Solé
Ilyas Hama

4t
5è
13è
23è
25è
26è

Benjamí femení Sió Ribalta
Firdaws Mrizak
Martina Piña
Nora Serra
Marina Balagueró
Anna Pellicer
Laia Hernández
Anna Galceran
Isolda Porta
Salwa Hriz

2a
3a
4a
5a
6a
10a
12a
17a
19a
30a

Prebenjamí mas-
culí

Ot Serra
Gerard Lluch
Biel Pla
Mohamed Mizab
Rayan Souilah
Sergi Fitó
Pep Vilanova
Rayan Oufkir
Jordi Solé
Joan Marc Cuenca
Martin Iliev

2n
4t
9è
10è
18è
19è
21è
30è
31è
41è
57è

Prebenjamí femení Ona Carrera
Clàudia Pérez
Anna Balagueró
Aina Armengol
Annabel Carrasco
Gal·la Magrinyà

1a
2a
3a
6a
11a
22a

En les curses no competitives de 
parvulari varen córrer Eric Vila, Carla
Solé, Pau Cuenca, Neus Pellicer i Ma-
rià Vila. 

Mitja Marató de Lleida
(Diumenge 18 de novembre)

I el mateix diumenge, els més grans 

del Club es desplaçaven fi ns a Llei-
da per participar a la Mitja Marató 
d’aquesta ciutat. En un recorregut to-
tal de 21 km, sota la pluja una bona 
estona, varen aconseguir els següents 
resultats:

Categoria Atleta Posició Temps

Veterà
masculí 1

Miguel Ángel Aguza
Valentí Pérez

202è
203è

01:46:07
01:46:07

Veterà
masculí 2

Jaume Puig
Joan Carrera

96è
108è

01:58:19
02:03:20

Veterà femení 1 Elena Gardenyes 25a 01:53:35

Sènior femení Montse Sala 13a 01:45:01

Sènior masculí Jaume Fernández 265è 01:45:01

33è Cros de Tremp
(Diumenge 25 de novembre)

Per tancar el mes, l’últim diumen-
ge, els atletes tenien cita altre cop al 
Pallars Jussà, aquest cop a Tremp. Els 
atletes que s’hi varen apuntar, varen 
aconseguir tots bones classifi cacions:

Categoria Atleta Posició 

Veterà femení Imma Coberó 1a

Veterà masculí Joan Fitó 2n

Infantil masculí Gerard Fitó 2n

Aleví masculí Guifré Porta
Quim Pellicer
Lluc Bergadà
Josep Fitó

1r
2n
4t

10è

Benjamí femení Martina Piña
Anna Pellicer
Isolda Porta

4a
5a
9a

Prebenjamí masculí Sergi Fitó
Joan Marc Cuenca

9è
17è

Pollets P4 masculí Pau Cuenca 14è

Pollets P3 femení Neus Pellicer 2a

21è Cros Ciutat de Girona
(Diumenge 25 de novembre)

Una altra representació es desplaça-
va fi ns a Girona per participar al cros 
d’aquesta ciutat, puntuable pel Gran 
Premi Català de Cros. Aquests varen 
ser les posicions obtingudes:

Categoria Atleta Posició

Sub20 femení Marina Súria 3a

Sub18 masculí Roger Súria 5è

Cadet femení Maria Vilanova 52a

Infantil masculí Pau Vilanova 3r

Benjamí masculí Pep Vilanova 45è

Representació dels Escatxics a la Mitja Marató de Lleida.

Equip aleví masculí al Cros de Tremp.
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Novembre irregular Jaume Espinal

Equip infantil femení 2018.
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Passat un mes de l’inici de les competicions, l’equip més 
en forma sembla l’infantil masculí amb una ratxa espec-

tacular; els dos sèniors continuen una mica irregulars i les 
menudes del club, tot i no aconseguir resultats positius, no 
en queden gaire lluny.

Sènior Masculí 3ª Catalana grup A
L’equip continua la seva lluita en una de les categories 

més igualades dels últims temps, lluitant per mantenir-se 
en posicions de fases d’ascens, amb alguna ensopegada im-
portant, però en general lluitant tots els partits fi ns al fi nal.
10/11 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 17 H SANT VICENÇ -BAR MI CASA- 26
17/11 CH SANT JUST 26 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 29
25/11 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 28 SABADELL, HANDBOL B 30
02/12 CH SANT ANDREU DE LA BARCA 23 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 21
08/12 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 20 CLUB ESCOLA HANDBOL VENDRELL 18

Sènior Femení 1ª Catalana grup C
L’equip continua fort a casa, però encara té el repte pen-

dent d’aconseguir resultats positius lluny d’Agramunt, si és 
que es vol aspirar a lloc d’ascens o, si més no, a aconseguir 
una bona posició de cara a la fase de permanència.
10/11 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 28 CH SANT ESTEVE SESROVIRES 30
17/11 HANDBOL LA GARRIGA 35 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 15
25/11 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 25 LLAVANERES-CALDES D’ESTRAC 23
01/12 MOLINS DE Q - CE MOLINS DE REI 22 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 21

Juvenil Masculí 2ª Catalana
Mes atípic per als nois juvenils, enfrontar-se als rivals forts 

del grup no ha ajudat gaire. A més de diverses lesions, que 
han limitat el potencial de l’equip, a tot plegat hi sumem el 
desgavell de la federació en el partit contra el Cerdanyola a 
l’hora de confi rmar l’horari. Un mes complicat.
11/11 CANOVELLES, CLUB D’HANDBOL 34 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 12
17/11 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 0 C.H. CERDANYOLA NEGRE 10
25/11 CE MARISTES DE RUBÍ 41 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 16

Infantil Masculí
Continua la bona ratxa de l’infantil masculí. Partit rere par-

tit demostren que tenen presa la mida a la categori. En tot 
aquest mes no han conegut la derrota, sumant victòria rere 
victòria, tant a casa com a visitant.
10/11 HANDBOL CLARET 16 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 18
17/11 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 24 HANDBOL SANT QUIRZE 14
24/11 BM PAU CASALS 16 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 32
01/12 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 35 H. SANT CUGAT BLAU 22

Infantil Femení
Poca cosa a dir, contra els líders de la classifi cació, i pen-

dents de trobar dia per disputar l’ajornat contra el Tàrrega 
per falta d’àrbitre el dia designat d’inici. En la visita a les 
Franqueses, però, va anar de poc; tot i perdre, varen demos-
trar la millora de l’equip.
10/11 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 9 CH CARDEDEU 19
AJORNAT:  TORRÓ D’AGRAMUNT CHA - CH CARDEDEU 
24/11 AEH LES FRANQUESES NEGRE 17 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 14
01/12 CH CERDANYOLA 24 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 8

Tots els equips estan en marxa, però necessitem més nois 
i noies per reforçar els nostres equips de base. Si vols provar 
què és això de l’handbol, tenim promocions interessants: el 
primer mes és gratuït, perquè puguis fer un tastet sense cap  
compromís. Informa-te’n al nostre web www.handbolagra-
munt.org, o passa algun dilluns, dimecres o divendres pel 
pavelló que segur que algun equip hi estarà entrenant.

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>   ■
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ESPORTS

Presentació de tots els equips

CLUB FUTBOL SALA AGRAMUNT
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El diumenge 18 de novembre vam 
dur a terme la presentació de tots 

els equips del club. 
La vetllada va començar a les cinc de 

la tarda amb el partit que va disputar 
el Sènior Femení contra el CFS Roque-
tes. La festa no podia començar d’una 
millor manera ja que les agramuntines 
van sumar els tres punts en un partit 
molt disputat. Un cop acabat el par-
tit es va donar pas a la presentació 
de tots els equips. Enguany comptem 
amb un equip baby, dos prebenjamins, 
un benjamí, dos alevins, un cadet i 
tres equips sèniors; dos de masculins 
i un de femení. Volem aprofi tar aques-
tes línies per agrair a totes les famíli-
es la seva confi ança i per creure en la 
manera de fer del nostre club, ja que 

enguany comptem amb gairebé 120 
jugadors i jugadores. 

Durant la presentació es va homenat-
jar la fi gura de Josep Maria Carrera, el 
primer president del club amb el qual 
es van fer els primers passos per acon-
seguir consolidar l’entitat com una de 
les més grans del poble. Durant l’ho-
menatge Josep Maria Coll, president 
actual, li va fer l’entrega d’una placa 
d’agraïment i una camiseta del club 
personalitzada. 

Un cop fi nalitzada la presentació i 
amb el pavelló ple, es va donar pas al 
partit que el Sènior A disputava contra 
el CFS Mediterrani. Tot i no poder acon-
seguir la victòria, el públic assistent va 
poder gaudir d’un bon partit de futbol 
sala ja que el matx va acabar amb 4-4 i 

amb emoció fi ns l’últim segon. 
Quant a informacions extra esporti-

ves, ja han sortit a la venda les butlle-
tes per entrar al sorteig de la Megapa-
nera valorada en 1.000 euros que orga-
nitzem en substitució de la tradicional 
loteria per mostrar el nostre rebuig a la 
situació política que vivim en el nostre 
país. A més, enguany se sortejaran dos 
pernils. El sorteig se celebrarà el dia 
22 de desembre i publicarem el resul-
tat tant al nostre facebook com a l’ins-
tagram perquè qui no pugui assistir-hi 
tingui la possibilitat de consultar si ha 
estat el guanyador. 

Ja per acabar, us informem que el 
proper mes de gener sortirà a la venda 
la col·lecció de cromos. Properament 
uns detallarem els punts de venda.   ■
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ESPORTS BÀSQUET AGRAMUNT CLUB

L’orgull de pertànyer al BAC,
un club obert a tothom

El BAC és un club obert a tothom, 
una entitat transversal i plural 
on no hi sobra ningú, ans al con-

trari, volem ser més i arribar encara 
més lluny! Aquesta va ser la principal 
fi ta que va inspirar la presentació dels 
equips del club que, després de dues 
temporades de no fer-se, va tornar a ser 
una realitat el dissabte 1 de desembre.

Va servir per donar el tret de sortida 
als actes commemoratius del vint-i-
cinquè aniversari de la constitució del 
club com entitat esportiva, amb uns 
estatuts aprovats i signats pels socis 
fundadors. Un event que va fer molta 
il·lusió als més menuts i que va servir 
per fer caliu i enfortir el sentiment de 
pertanyença a un club, que porta més 
de dues dècades intentant vetllar i po-
tenciar la formació integral de jugadors 
i jugadores, però sobretot persones. 
Una sèrie de valors inherents a l’esport 
com el treball en equip, el companye-
risme, la solidaritat, el respecte als 
altres i l’assumpció de l’autoritat, que 
han estat els eixos vertebradors de la 
nostra existència i el que ens ha donat 
un plus de valor afegit com a entitat 
esportiva. Uns valors que se seguiran 
inculcant i treballant perquè tothom se 
senti partícip d’un club que té a la seva 

massa social com un dels seus princi-
pals actius i motors d’actuació.

Enguany podem afi rmar que el 
club gaudeix de bona salut esportiva, 
doncs es disposa de sis equips fede-
rats i s’han tramitat aproximadament 
un centenar de llicències federatives, 
mantenint els nivells de la temporada 
anterior, intentant aprofundir en els as-
pectes positius que s’han anat fent bé 
al llarg del temps i corregint les pos-
sibles mancances sofertes, amb una 
vocació de millora contínua per assolir 
les fi tes marcades a l’inici de tempora-
da. I en aquest sentit cal destacar una 
sèrie de consignes per cadascun dels 
equips de la nostra entitat:

Escola LludriBAC: Fins al moment no 
ha estat possible tenir un grup de nois 
i noies com a escola pròpiament dits. 
Enguany han estat pocs els inscrits i de 
manera temporal entrenen amb el grup 
dels pre-minis. Des del Club som cons-
cients d’aquesta situació i estem con-
vençuts que a poc a poc i amb l’ajuda 
de tothom tornarem a aixecar l’escola, 
que tornarà a ser un dels referents de 
la nostra entitat. No en tingueu cap 
mena de dubte, ho assolirem!

Pre-Mini Mixt: El gran objectiu 
d’aquest grup valent de nois i noies és 

que continuïn entrenant, competint en 
la lliga femenina i assistint a les troba-
des obertes quinzenals amb les matei-
xes ganes, força i voluntat per a pro-
gressar i seguir millorant entrenament 
a entrenament. Que segueixin fen cas 
al Javi Salat i al Jordi Capitan, grans 
entrenadors i formadors en valors, per-
què de ben segur que els transmetran 
una sèrie de coneixements i valors que 
posats en pràctica serviran als nois i 
noies per a millorar en tots els sentits. 
A seguir gaudint d’aquest esport i no 
afl uixeu perquè tingueu present que 
sou el futur de la nostra entitat. Un fu-
tur d’èxit i ple de talent!

 Mini Femení: Són i han estat un 
exemple per al club quant a sacrifi ci, 
ganes, lluita, classe i qualitat i que han 
quedat campiones del seu grup en la 
primera fase amb un bagatge de 10 
victòries i cap derrota per mèrits pro-
pis. Ara a no caure en la relaxació. A 
seguir els consells i instruccions del 
Sisco Farràs i de ben segur arribaran 
molt lluny. No pareu de provar coses 
noves i de voler millorar perquè se-
gur que podreu aconseguir grans fi tes 
i marcar una època en el si del Club! 
Aviat començarà la segona fase de la 
vostra lliga... Seguiu amb la mateixa 
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motivació i actitud, segur que deixareu 
el llistó de l’equip ben amunt!

Pre-Infantil Masculí: Ens han donat 
a tots una lliçó de superació, orgull i 
resiliència en una nova categoria, sor-
tejant tots els obstacles que s’han tro-
bat i essent una autèntica pinya dins i 
fora el camp. S’han conjurat per supe-
rar el handicap de ser pocs jugadors i 
han demostrat que quan hi ha ganes i 
il·lusió, tot és possible i tot està a les 
seves mans. Estigueu concentrats a 
les indicacions del Guillem Pla. És un 
mestre a l’hora de guiar grups i segur 
que fareu molt bon paper en el que us 
queda de temporada. Podem dir que 
ja heu guanyat només per l’esforç i la 
voluntat que hi heu posat. Bravo nois, 
tots han de seguir el vostre exemple!

Infantil Femení: La temporada pas-
sada ens varen donar una gran alegria 
doncs van ser el primer equip del Club 
que es proclamava campió territorial 
de la seva categoria per mèrits propis, 
sense que ningú no els regalés res i de-
mostrant que entrenament a entrena-
ment, partit a partit es poden millorar 
les coses fi ns arribar a l’èxit. I feu que 
aquest èxit no mori aquí, seguiu llui-

tant com vareu fer la temporada passa-
da doncs enguany teniu un gran repte 
per davant: Millorar de cara al futur, no 
caure en el conformisme d’allò asso-
lit. Sinó que allò assolit us serveixi per 
veure que si ho torneu a donar tot dins 
la pista de joc, podeu tornar a fer histò-
ria. Vinga noies, confi ança en vosaltres 
mateixes i endavant... el millor encara 
està per arribar!

Júnior Femení: Tot i que de moment 
la victòria encara no ha arribat, no han 
de caure en el desànim i han de seguir 
mostrant partit a partit dins la pista de 
joc la seva gran constància i dignitat 
com a equip. Més d’hora que tard arri-
barà el premi del triomf i el club està 
amb vosaltres, doncs som coneixedors 
que feu i fareu un gran esforç per prac-
ticar l’esport que més us agrada. Heu 
arribat a les portes de la categoria sè-
nior i té molt mèrit donat que moltes 
de vosaltres formeu part del club des 
de la categoria Mini. Seguiu entrenant 
sota les instruccions de l’Àurea Setó 
que està fent una gran tasca, confi -
eu en vosaltres mateixes i atreviu-vos 
a provar. No tingueu por, només falla 
aquell que fa coses. Ànims i endavant, 
ho teniu a tocar això!

Sènior Masculí: Gràcies per ser la 
punta de l’iceberg del Club, gràcies per 
ser un grup de gent tan inclusiva, ober-
ta a la resta de gent i sobretot perquè 
heu demostrat amb escreix que sou 
pocs però molt bons, que moltes vega-
des aneu curts d’efectius però on no 
arriba el físic, arriba el compromís amb 
el club, el compromís amb una samar-
reta que heu portat any rere any amb 
el màxim d’honor i que més enllà que 
guanyeu o no un títol, arribeu a una fi -
nal a quatre o no, heu posat de mani-
fest que sou uns autèntics campions i 

que l’esforç que fa el club any rere any 
perquè pugueu tornar a jugar, queda 
curt a tot el que ens heu fet viure i sen-
tir... Un grup que s’ho mereix tot i més 
i que per molts anys pugueu seguir dis-
frutant tots junts d’aquest esport!

Oferiment del trofeu
de Campiones Territorials

L’equip Infantil Femení va oferir a 
l’Ajuntament d’Agramunt el dilluns 3 
de desembre el trofeu assolit la tempo-
rada anterior, un cop entregat a la festa 
del bàsquet Lleidatà a Mollerussa. Un 
títol merescudíssim i que es pot resu-
mir en la següent narració:

Un grup de 10 noies la temporada va 
començar i a poc a poc tots els obsta-
cles van superar. Dia a dia en els en-
trenaments van millorar, competint en 
la seva lliga territorial amb tota l’am-
bició per guanyar. I vet aquí, que al 
tram fi nal de temporada, el premi es 
van emportar, jugar una fi nal a quatre 
a Agramunt amb tota l’afecció, una fi ta 
que ni tan sols podien somniar.

Però amb l’esforç, treball i dedica-
ció de totes el campionat van guanyar, 
primer equip a la història de Club en 
assolir-ho, una fi ta per emmarcar!

Que sigui el primer títol de molts 
més d’un grup amb germanor, que per 
orgull, valors i esperit de superació, 
s’ho mereix tot sens dubte, és un gran 
clamor. 1-2-3 BAC la força de l’equip 
ha reeixit, ben amunt noies el trofeu 
que hem assolit!

Per últim aprofi tem l’avinentesa per 
felicitar les festes a tothom desitjant 
una profi tosa sortida d’any i un exitós 
2019, ple de joia, pau i harmonia. Ens 
retrobem ben aviat a les pistes de joc 
en un nou any que de ben segur serà 
apassionant!   ■

Amb gran il·lusió els equips del BAC es presenten davant l’afecció!

L’Infantil Femení ofereix el trofeu de campiones territori-
als, orgull global del BAC! 
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MONTSE CORRALES GOMÀ (núm. COL.: 2612)
JORDI FREIXES GIL (núm. COL.: 2792)
TEL. 973 391 749
AV. AGUSTÍ ROS, 2 BX. 25310 AGRAMUNT (LLEIDA)

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

DIMARTS
9,30 a 14,30

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

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

JAUME VILLALTA
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS ACORD D’ESQUERRA

Balanç i mirada al futur

Els pressupostos municipals volen ser aquells fulls de 
ruta a través dels quals es desenvolupen les polítiques 
d’un Ajuntament al llarg de l’any. En els pressupostos 

s’hi estableix l’equilibri entre els ingressos i les despeses i 
requereixen d’un precís exercici per tal de prioritzar aquells 
projectes, actuacions o iniciatives que es consideren més 
importants i necessàries per al municipi. A tot això, cal afe-
gir-li la limitació de la regla de la despesa imposada des de 
fa uns anys pel govern de l’estat i la manca d’ajuts públics 
que, des de la crisi econòmica, les administracions supra-
municipals no han estat capaces de recuperar en bona part 
i, d’aquesta manera, poder-les injectar als ajuntaments per 
tal que el dia a dia sigui econòmicament més fàcil o que no 
totes les inversions recaiguin a fi nançament municipal.

Dels projectes inclosos en el pressupost d’enguany, ja se 
n’han dut a terme els següents:

Enllumenat Parc de Riella 25.554€

Enllumenat Mafet 60.000€

Arranjament de camins 19.682€

Arranjament i nova galeria cementiri 111.500€

Enllaç Pont romànic i Passeig Mercè Ros 25.951€

Fase 2 C. Castell 8.273€

Lavabos Passeig 10.497€

Arranjament i climatització Casal Agramuntí 184.087€

Climatització Espai Guinovart 29.148€

Nova claveguera Montclar 6.264€

Zona lúdica de La Donzell 3.807€

Arranjaments diversos Les Puelles 2.243,34€

Aportacions juntes nuclis agregats 21.000€

Ampliació aules Escola de Música 10.833€

Rampa i escales C. del Riu 25.951€

Per altra banda, en aquests moments ja hi han en marxa 

altres projectes importants per al municipi:

Rehabilitació Residència Mas Vell 699.999€ Previst el trasllat de 
planta durant el mes 
de desembre

Adequació Av. Jaume Mestres i 
Agustí Ros

316.258€ Oberta licitació

Espai Cívic 291.252€ Iniciades les obres

Nova potabilitzadora Agramunt i 
Almenara

648.473€ En execució

Senyalització turística d’Agramunt 60.000€ Finalitzant projecte

Projecte de participació ciutadana 12.332€ Redactant proposta

Arranjament Pl. Montserrat Pons 10.000€ Posposat a fi  d’obres 
Mas Vell

És evident que a tots aquests projectes cal afegir-hi els 
manteniments, els serveis de neteja i recollida d’escombra-
ries, els subministraments de llum, aigua, gas i gasoil i par-
tides tan importants com les de la Fira del Torró, les festes i 
els actes culturals i esportius.

És precisament ara, a fi nals d’any, quan cal fer balanç 
del que s’ha fet i posar les bases per al pressupost de l’any 
vinent. És ara quan les propostes s’han de materialitzar en 
partida econòmica, des de l’equilibri fi nancer i des del bon 
govern. I és en el bon govern on rau el saber donar resposta a 
les necessitats d’un municipi. En això treballem i en això se-
guirem treballant. Per part d’Acord d’Esquerra, desitjar-vos 
un Bon Nadal i un bon 2019.

ADÉU A UN GRAN AGRAMUNTÍ
Des d’aquestes línies també volem recordar i retre home-

natge a qui ha estat un dels pilars fonamentals de la Revista 
Sió i que en el seu moment també va contribuir, des de 
l’Ajuntament, a construir un Agramunt millor. Un home de 
pedra picada, amb fortes conviccions i gran sentit del bé 
comú. Va per tu, Pasqual.    ■
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ACTIVITATS DURANT LES FESTES DE NADAL

L’Ajuntament ha organitzat un seguit d’activitats per les 
festes de Nadal. Per una banda, des de la regidoria de Jo-
ventut s’ha organitzat un any més l’Actinadal Juvenil, que es 
farà els dies 24, 27 i 28 de desembre. Durant els matins, de 
les 10.30 a les 13h es farà un curs de cuina i a les tardes 
de les 16 a les 18.30h es farà el taller Vull ser discjòquei. 
Ambdós tallers estan dirigits a nois de primer d’ESO a 2n de 
Batxillerat. El preu dels tallers és d’11 euros per taller, i 20€ 
pels dos. Recordem que s’aplicarà un 50% de descompte a 
tots els titulars del Carnet Jove. 

D’altra banda, des de l’Ajuntament també s’organitzarà 
l’Actinadal per a nens de 3 a 12 anys que s’ubicarà al pave-
lló fi ral els dies 24, 27, 28, 29 i 31 de desembre i el 2, 3 i 
4 de gener, els matins de 9 a 13h i a les tardes de 16 a 19h. 
Durant aquests dies tots els participants podran fer talles, 
jocs de taula, jugar a una pista multiesportiva, llegir o jugar 
als infl ables i futbolins, entre altres activitats. 

Una altra de les activitats organitzades per al mes de de-
sembre és la instal·lació d’un laberint a la plaça de l’Esglé-
sia. Amb l’activitat “Endinsa’t al laberint d’Agramunt” tot-
hom podrà entrar al laberint de forma gratuïta i resoldre els 
enigmes que el portaran per l’únic camí de sortida.

FINALITZA EL CURS ACTIC
El curs d’ACTIC que va tenir lloc a Agramunt durant el 

mes de novembre va acabar la setmana passada amb la rea-
lització de la prova de nivell mig a tots els alumnes inscrits 
al curs. La prova es va realitzar en dos dies, el 22 i el 27 
de novembre, i els 15 aspirants van superar la prova. Cal 

recordar que la formació es va 
organitzar des del Servei de Jo-
ventut del Consell Comarcal de 
l’Urgell amb la col·laboració de 
l’Ajuntament.

GRAN RECAPTE D’ALIMENTS
Els dies 30 de novembre i 1 

de desembre es va fer el Gran 
Recapte d’Aliments a Agra-
munt. En total i amb totes les 
iniciatives organitzades s’han 
recollit més de 1.960 kg d’ali-

ments. Des de la regidoria de Benestar es 
vol donar les gràcies a tots els punts de 
recollida, a totes les botigues i comerços 
participants i a tots els voluntaris que ho van fer possible.

CAMPANYA DE PODA
Un any més 

des de l’Ajun-
tament s’ha dut 
a terme la cam-
panya de poda i 
manteniment de 
les diverses es-
pècies d’arbrat, 
jardineria i ve-
getació del mu-
nicipi. Aquesta 
campanya pre-
tén podar  els arbres per aconseguir així un adequat creixe-
ment i una millor funcionalitat de les diferents espècies. El 
sistema utilitzat evita realitzar podes dràstiques que debilitin 
els arbres i els facin més sensibles a plagues i malalties. La 
campanya s’està realitzant per zones.

PISTA PATINATGE
Més d’una quarantena de comerços i negocis agramuntins 

s’han adherit a la nova campanya de la marca “Agramunt 
t’estima”. L’Ajuntament i el comerç agramuntí ha decidit en-
guany instal·lar 
novament una 
pista de pati-
natge que ajudi 
a dinamitzar el 
comerç local de 
cara les festes. 
Així, els negocis 
adherits tenen 
a la seva dis-
posició tiquets 
de sessions gra-
tuïtes per patinar que poden repartir entre els seus clients 
quan realitzen una compra. La pista estarà instal·lada tot el 
mes de desembre fi ns al 7 de gener. També pot fer-se ús de 
la pista adquirint un tiquet de 3€ a la mateixa guixeta que 
s’hi ha habilitat. 

PROJECTE DE LA MILLORA DE LA MOBILITAT
DELS CARRERS D’AGRAMUNT

L’Ajuntament ja té enllestit el projecte que permetrà con-
vertir l’actual Avinguda Jaume Mestres en una gran via de 
passeig, eixamplant les voreres d’ambdues bandes i regulant 
el trànsit mitjançant semàfors a la cruïlla amb l’Avinguda 
Agustí Ros i la Carretera de Cervera. L’obra també inclou la 
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reconversió de l’Avinguda Agustí Ros en un vial d’únic sentit 
i l’habilitació d’una zona de seguretat a davant de l’Escola 
Macià-Companys. Amb aquesta reestructuració dels sentits 
dels carrers, el carrer Passeig Nou recuperà la bidirecciona-
litat. D’altra banda, es preveu reconvertir la zona d’aparca-
ments de l’Avinguda Agustí Ros, actualment en cordó, en 

una zona d’aparca-
ment en semibateria, 
per tal d’incrementar 
el nombre de places 
i millorar-ne la segu-
retat. L’actuació, amb 
un pressupost d’exe-
cució de material de 
219.638€, serà fi nan-
çada pel mateix con-
sistori i amb un ajut 
de 87.272,64€ de la 
Diputació de Lleida.

SENY ALITZACIÓ
DE LA RUTA DE LA 
SERRA D’ALMENARA

L’Ajuntament, a través del projecte Feder-Ponent Actiu, del 
qual el consistori n’és 
adjudicatari a través 
del Consell Comarcal 
de l’Urgell, ha instal-
lat elements de senya-
lització d’una ruta que 
va des d’Agramunt fi ns 
a Castellserà, a través 
del Pilar d’Almenara. 
El projecte està fi nan-
çat per Fons Europeus 
de Desenvolupament 
Rural, per l’Ajunta-
ment d’Agramunt i per 

la Diputació de Lleida. Els nous elements de senyalització
que s’han instal·lat inclouen un gran plafó explicatiu de 
la ruta i del projecte Ponent Actiu al costat de l’Ofi cina de 
Turisme, dos plafons informatius a l’aparcament del Pilar 
d’Almenara i dos taules panoràmiques ubicades al mateix 
aparcament i al peu del Pilar, des d’on es podrà localitzar 
les poblacions i els elements orogràfi cs més importants de 
la plana d’Urgell.

DADES DEL SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
Amb les dades del servei de recollida d’escombraries ana-

litzades fi ns al passat mes d’octubre, veiem que el nivell de 
triatge continua mantenint una lleugera millora respecte el 
mateix període de l’any passat.

Analitzant de forma concreta les dades del mes d’octubre, 
la generació de rebuig augmenta, i això signifi ca que es tira 
molta brossa sense destriar. Pel que fa a l’orgànica la ten-
dència està al voltant de les 20 tones mensuals, i amb el 
envasos i el paper es mantenen els bons resultats respecte 
els del 2017.

Des de l’Ajuntament s’han dut a terme canvis en punts 
concrets al voltant del casc antic, on l’accés a les illes de 
contenidors completes és difi cultós i s’han reduït o canviat 
de posició contenidors verds, de rebuig, ja que no ajuda-
ven al triatge. Així doncs, cada vegada es concentren més 
els punts on dipositar el residu i, en conseqüència, fa més 
necessari que destriem millor. Per la seva part, Urgell Net, 
empresa que fa la recollida i al qual està adherit Agramunt, 
s’està fent seguiment de triatges incorrectes que pel seu vo-
lum tenen conseqüències negatives per a la comunitat.

Des de la regidoria s’entén que aquests canvis comporten 
incomoditats i molèsties, bàsicament uns canvis d’hàbits 
que cal assumir perquè ajuden a la millora de la comuni-
tat. Els resultats així ho apunten i entre altres coses ens ha 
permès no incrementar el preu de la recollida més enllà de 
l’IPC, quan estava previst arribar al 8%. Per tant mantenir 
el sistema actual i no incrementar els preus depèn només 
de cadascú de nosaltres ja que és un tema de consciència 
social.

AGRAMUNT
Mitjana
2017

en tones
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre

Mitjana
mensual
acumulat
(TONES)

% 2018
vs

2017

Previsió 2020

Rebuig 131,2 125,8 113,5 134,9 124,9 136,1 134,1 132,8 137,3 126,3 136,4 130,21 -0,7%

Matèria orgànica 20,4 17,2 14,5 20 21 24,6 21 20,2 21,3 22,7 21,6 20,42 -0,1%

Vidre 8,7 10,8 6,4 9,5 8,4 8,8 12 8 0,0 17,2 8,1 8,92 2,1%

Envasos 7,9 10,3 6,7 10,2 8,5 12,5 7,1 10,9 10,6 8,6 11,7 9,70 23,1%

Paper 15,5 15,3 11,9 21,7 15,1 14,5 20 16,8 15 12,2 26,8 16,93 9,2%

TOTAL SELECCIONAT 53 53,7 39,5 61,3 52,9 60,4 60,1 55,9 46,9 60,7 68,3 55,96 6,5%

TONES TOTAL
DE RESIDUS

184 179,4 153 196,2 177,8 196,4 194,1 188,7 184,2 187 204,7 186,17 1,3%

% DE SELECCIÓ FETA 28,60% 29,91% 25,81% 31,24% 29,76% 30,72% 30,94% 29,61% 25,48% 32,48% 33,37% 30,06% 5,09% 50%
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Temps

PLUJA CAIGUDA DURANT EL NOVEMBRE

Dia   5 ......................................... 24,0 l./m2

Dia   8 ......................................... 26,4 l./m2

Dia 14 ......................................... 6,4 l./m2

Dia 17 ......................................... 1,3 l./m2

Dia 18 ......................................... 0,3 l./m2

Dia 20 ......................................... 6,2 l./m2

Dia 24 ......................................... 0,3 l./m2

Dia 25 ......................................... 2,8 l./m2

Dia 29 ......................................... 3,0 l./m2

TOTAL ......................................... 70,7 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DE NOVEMBRE

Màxima del mes .........................  21,8°, dia 11
Mínima del mes ...........................  0,3°, dia 27
Oscil·lació extrema mensual .................... 21,5°
Mitjana de les màximes .......................... 15,2°
Mitjana de les mínimes .............................  5,5°
Mitjana de les mitjanes ............................10,3°

L’observador: Ramon Coll
(Des de cal Tallador)

ALMANAC

Demografi a

(Mes de novembre de 2018)

NAIXEMENTS
Jordi Obiols Majoral dia   1
Saibo Camara dia   7
Leo Funés González dia   8
Aïssatou Diallo dia   9
Pol Eroles Albert dia 17
Biel Fernández Ampurdanés dia 19

DEFUNCIONS
Josep Mª Creus Cusola 64 anys, dia 28-10
Antoni Penella Farran 93 anys, dia 29-10
Inés Solà Fontanet 90 anys, dia   3
Josep Maria Puig Bosch 53 anys, dia 10
Maria Rosa Santesmases Torné 78 anys, dia 26

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades conve-
nientment autoritzades.
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Les fases de la lluna:

Lluna nova

Quart creixent

Lluna plena

Quart minvant

el dia 6, a les 3:28 h

el dia 14, a les 7:45 h

el dia 21, a les 6:16 h

el dia 27, a les 22:10 h

GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE NOVEMBRE
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Dies

GENER 2019

Mes de 31 dies, primer del nostre calendari. 
Els dies són curts i freds, és el mes en què l’hi-
vern es fa notar més.

El dia 1 el sol surt a les 8h 18m, i es pon 
a les 17h 33m. El dia 31 el sol surt a les 8h 
04m, i es pon a les 18h 07m.

El dia 20 el sol entra a la constel·lació 
d’AQUARI. El dia 21, eclipsi total de lluna vi-
sible a les nostres latituds.

l./m2

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

El gener és considerat el millor mes per podar 
i cavar les vinyes. Aquestes feines, en ser el dies 
curts, antigament es feien a preu fet. També és una 
bona època per plantar, podar i treballar els arbres 
fruiters de fulla caduca, com és ara ametllers, pru-
neres, abricoquers, pomers... La pluja durant aques-
ta època és d’importància cabdal per al pagès.

Pel gener, L’aigua de gener
poda l’ametller porta el blat al graner.

Dia 1: Diada de Cap d’Any.  Fins a mitjans del 
segle XIV l’any començava per l’Encarnació de Crist, 
és a dir el dia 25 de març. El comte-rei Pere III 
el Cerimoniós, volent honorar encara més la festa 
del Nadal, va manar que en els seus dominis l’any 
comencés aquest dia, i per aquest motiu a la Corona 
d’Aragó es van fusionar els dies de Nadal i de Cap 
d’Any. Des de Perpinyà el rei dictà una pragmàtica el 
dia 16 de desembre del 1350 per la qual s’establia 
que des del proper dia de Nadal la documentació de 
la Cancelleria Reial i dels tribunals dependents de 
la Corona fos calculat des del dia de la Nativitat de 
Crist, en lloc de ser-ho des de la seva Encarnació, i 
fou adaptat el càlcul correlatiu dels dies dels mesos 
tal i com encara es fa avui, deixant de comptar en 
idus, nones i calendes. Aquesta distribució del ca-
lendari va persistir fi ns a la segona meitat del segle 
XVI, en què el rei Felip I (II), imitant el que es feia 

a França i Alemanya, va manar que  el dia de Cap 
d’Any fos el primer dia de gener. 

Dia 6: Epifania del Senyor. Adoració dels Reis.

Dia 17: Sant Antoni Abat. Conegut popularment 
com Sant Antoni del porquet i dels ases, una de les 
festes més celebrades a Agramunt fi ns a la dècada 
de 1960.

Per Sant Antoni de gener
fan festa el cavall i el traginer.

UN URGELLENC NOTABLE: LLUÍS COMPANYS 
I JOVER. Havia nascut al Tarròs (l’Urgell) el 1883 
dins una família de pagesos benestants. Va fer la 
carrera d’advocat a Barcelona i de molt jove es lliurà 
al món de la política on va militar en el camp del 
republicanisme. Destacà com a periodista essent di-
rector de “La Terra” i “La Humanitat”. L’any 1920 
fou deportat a Maó juntament amb Salvador Seguí 
i altres dirigents sindicals. Durant la Dictadura va 
ser el líder de la Unió de Rabassaires. Fou un dels 
fundadors d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Elegit regidor el 12 d’abril de 1931, proclamà la 
República a Barcelona, abans que ningú ho hagués 
fet a Madrid. A partit d’aquell moment fou un dels 
polítics més rellevants de Catalunya: governador ci-
vil de Barcelona, diputat a Corts i cap de la minoria 
de l’Esquerra; President del Parlament de Catalu-
nya, ministre de Marina del Govern de la República. 
L’1 de gener de 1934,  Lluís Companys va ser elegit 
president de la Generalitat de Catalunya després de 
la mort de Francesc Macià.

Ramon Bernaus i Santacreu
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Pasqual Castellà i Vila
Regidor estat de l’Ajuntament d’Agramunt

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

Agramunt, 10 de desembre de 2018

Ajuntament d’Agramunt

Serveis:

· Esmorzars
· Menú diari i cap de setmana

· Menjars per a grups, aniversaris, etc.
· Menjars d’empresa
· Sopar Cap d’Any
· Menjars a domicili

· Pizzes/burguers i molt més...
· Zona infantil

Us desitgem bones festes i pròsper 2019

Consulteu les nostres ofertes del mes

Av. Catalunya, 19 local
Agramunt

Tels. 695 709 586 - 692 202 352
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LLEURE
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AMENITATS

per Ricard Bertran

Imatge retrospectiva 
d’una cantada de 
nadales a la portalada 
de l’església com a 
cloenda del Mercat de 
Nadal que se celebra el 
dia de la Puríssima des 
de fa una colla d’anys.

La imatge superior és 
l’ori ginal, mentre que a 
la de sota s’han fet set 
mo difi  cacions.

A veure si les tro beu!

Les 7
diferències

SUDOKU

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

6 2 8

1 5

2 3 8 1 9

4 6

1 3 9 6 5

1 8

6 7 1 8 5

6 7

8 3 6

❚ Coordina Rosa Maria Sera

SOPA DE LLETRES

Busqueu les paraules corresponents:
COERCIBLE, COET, COETANI, COFOI,

COFRE, CONTENT, CORRECAMES,
ENGEGA, MENA, SOROLL, TRONADOR

E C D A V C O F R E I Y A O S

I O N A E V I J K S A Q K A T

Ç E H C G X N T R O N A D O R

M T M H O E B S I L V R X H W

S K B F T E G M A M Z C L S W

X O A R O F T N S F O O Ç I Ç

C D R H W G N A E K T F Q D Y

W D U O V D E I N D X O F C V

Y A C B L M T P D I X I A J I

X X N N A L N N L D S H V J B

M E D N M C O E R C I B L E Ç

Ç C O R R E C A M E S G E M Q

Solució a les
7 diferències:

Solució al
SUDOKU:

567324918

491867532

238519476

984756321

713298654

652143897

349672185

126985743

875431269

Solució a la
Sopa de Lletres:

ECDAVCOFREIYAOS

IONAEVIJKSAQKAT

ÇEHCGXNTRONADOR

MTMHOEBSILVRXHW

SKBFTEGMAMZCLSW

XOAROFTNSFOOÇIÇ

CDRHWGNAEKTFQDY

WDUOVDEINDXOFCV

YACBLMTPDIXIAJI

XXNNALNNLDSHVJB

MEDNMCOERCIBLEÇ

ÇCORRECAMESGEMQ
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Ha pujat a la casa del Pare

Maria Rosa Santesmases Torné
(Vídua de Josep Figuera Pla)

que morí cristianament el dia 26 de novembre de 2018,
havent rebut els S.S. i la B.A.

E. P. R.

Els qui l’estimem: fi lls, Joan M. i Maribel i Jordi i Antonieta; néts, Mariona, Jordi i Joana; 
cunyats, nebots, cosins i família tota, us agrairem la tingueu present en el vostre record.

A la Mª Rosa de “Cal Pis”

De sobte ens has deixat
sense donar-te un comiat,
el teu viu record
mai no serà esborrat.

Com una rosa, sempre més,
per la bona “mare” que has estat
una grata fragància ens has deixat
que mai no s’esvairà.

Els teus fi lls estimats, Jordi i Joan

Agramunt, novembre de 2018
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LA FOTO

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

Com cada any els ani-
mals de corral ex-

posats en el tradicional 
Mercat de Nadal desper-
ten una gran expectació 
entre els visitants, espe-
cialment entre els més 
menuts. Enguany, però, 
aquesta expectació en-
cara va ser més notable 
per contemplar l’entra-
nyable escena que mos-
tra la fotografi a: veure 
com l’ovella donava de 
mamar als seus corde-
rets. Una imatge que no 
es volia perdre ningú i 
que molta gent va captar 
amb el mòbil.
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A l’Àlbum d’aquest mes pu-
bliquem una altra foto molt 

nombrosa, motiu pel qual hi de-
diquem dues pàgines perquè 
es puguin identifi car més bé les 
persones que hi surten. Es tracta 
d’un grup d’agramuntines d’Acció 
Catòlica de l’any 1944, al pati 
de l’edifi ci dels Hermanos actual 
Acadèmia. Les més grans de la 
fi la del darrere eren les monitores 
que preparaven les activitats per 
tal que les noietes de la vila hi 
poguessin passar les tardes dels 
diumenges ben divertides. S’hi 
feien sardanes i jocs diversos. Un 
d’aquests jocs era el criquet. Tal 
com podem veure a la imatge hi 
ha noies que aguanten un bat i al-
tres una pilota, que són les eines 
que s’utilitza per poder-hi jugar.

1) Josefi na Viladot
2) Carme Martorell
3) Lola Cardona
4) Bepeta Valls
5) Carme Morà
6) Francisca Fernández
7) Carme Rovira
8) Lola Puigpinós
9) Ramona Garriga
10) Ramona Rosa
11) No identifi cada
12) Teresina Penella
13) No identifi cada
14) Roseta Valls
15) Teresa Muixí
16) Conxita Martorell
17) Mª Rosa Espinal
18) Rosa Mª Morell
19) Agnès Escolà
20) Francisqueta Bonet
21) Teresa Barres
22) No identifi cada

23) Magdalena Pons
24) Neus Ingla
25) Maria Tallaví
26) Agnès Jové
27) Teresa Fonoll
28) Bienvenida Pinós
29) Maria Ros
30) Maria Marquilles
31) Bepeta Tarragona
32) Carme Rosell
33) Teresina Fonoll
34) Carme Fonoll
35) Magda Bonet
36) Carme Vilalta
37) Josefi na Puig
38) Rosa Inglés
39) No identifi cada
40) Teresa Farré
41) ? Mill
42) No identifi cada
43) Montserrat Vilalta
44) ? Mir

45) Esperança Llovera
46) No identifi cada
47) Magdalena Farràs
48) Ramona Pons
49) Pilar Balagueró
50) ? Ribes
51) No identifi cada
52) Irene Gasull
53) Francisca Tallaví
54) No identifi cada
55) Rosita Tallaví
56) Teresa Charpell
57) Assumpta Bernaus
58) Teresina Puig
59) Cèlia Farreny
60) Ramona Farré
61) Mª Dolors Fernández
62) Mª Dolors Inglés
63) No identifi cada
64) Mª Carme Barril
65) Nuri Ribera

2 3 4
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