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PORTADA:
Aquest mes publiquem un ampli re-

portatge sobre els diversos cementiris 
que hi han hagut a la vila al llarg dels 
anys, així com les diferents maneres i 
costums d’enterrar els difunts. Per aquest 
motiu dediquem la portada al cementiri 
actual amb una perspectiva de l’entrada 
principal vista des de dins, i tenint en 
compte també la proximitat de Tots Sants, 
una festivitat en què recordem els nostres 
familiars i veïns traspassats.

(Foto: Josep Rovira)

Commemoració del tercer aniversari del re-
ferèndum de l’1-O per recordar que, malgrat 
la repressió, es manté viu l’anhel de llibertat 
del poble català.

8 i 9

Entrevista a Maria Pallejà en què ens 
explica les seves vivències de joventut 
relacionades amb la seva família, una 
nissaga de torronaires agramuntina.
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CRÈDITS

Ajuntament
d’Agramunt

Disculpes

Molts subscriptors de Sió 
ens han preguntat què 

passava amb el repartiment 
de la revista. Fins i tot alguns 
han pensat que, donades les 
circumstàncies que vivim, 
no s’havia imprès. Res més 
lluny de la realitat. El nostre 
butlletí surt de la imprem-
ta entre els dies 20 i 25 de 
cada mes i el primer que fem 
sense dilacions és portar-lo a 
l’oficina de Correus d’Agra-
munt i a les llibreries del 
poble.

El retard de la recepció de 
la revista ha estat provocat 
per la mala gestió del repar-
timent. Alguns subscriptors 
han rebut Sió amb quinze 
dies o més de retard. S’han 
donat casos d’un mes. Un 

fet inadmissible si es té en 
compte que estem parlant 
sobretot dels que viuen a 
Agramunt mateix i, en algu-
na ocasió, en habitacles del 
mateix carrer Jaume Mes-
tres, on hi ha l’oficina on di-
positem els exemplars.

No s’entén que en ple se-
gle XXI una revista tardi a ser 
distribuïda a la mateixa po-
blació tant temps quan avui 
en dia es pot comprar per In-
ternet arreu del món i rebre 
la comanda al cap d’unes 
hores o uns pocs dies. Si Sió 
fos un diari, què passaria? 
És totalment inacceptable el 
que està succeint.

Els treballadors de l’oficina 
diuen que fan el que poden i 
que van molt justos de per-

sonal, perquè des de Lleida, 
on hi ha els que en porten 
la gestió, han suprimit pla-
ces que no reactiven. A més 
tenen l’ordre de repartir pri-
mer la paqueteria, les cartes 
urgents i altres productes, 
mentre deixen el Sió en un 
racó.

Demanem disculpes per 
aquesta mala gestió que als 
redactors, que sovint correm 
per tal d’enllestir la revista, 
ens dol en l’ànima. Ja fa 
temps que hem intentat ar-
reglar-ho, però no ens n’hem 
sortit. Ara només podem dir 
que en breu buscarem una 
solució a aquest problema.

No s’entén que 
en ple segle XXI 
una revista tardi 
a ser distribuïda 
a la mateixa po-
blació tant temps 
quan avui en dia 
es pot comprar 
per Internet arreu 
del món i rebre la 
comanda al cap 
d’unes hores o uns 
pocs dies.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Sense Fira del Torró

▼

Aquest mes d’octubre 
ha deixat a tots els 
agramuntins un regust 

amarg. I no ha estat per cap 
esdeveniment tràgic. Ha es-
tat, precisament, per l’absèn-
cia de l’esdeveniment més 
significatiu dels que es pro-
gramen a la nostra població. 
Sense el tret de sortida del 

que acostuma a ser l’inici del 
període més dolç d’Agramunt: 
la Fira del Torró i la Xocolata 
a la Pedra. Ens hem quedat 
sense la nostra Fira. En un 
any on ja hem estat testimo-
nis de carrers buits i silencis 
urbans per culpa de la Covid, 
la Fira ha estat una altra víc-
tima d’aquesta pandèmia que 

ens està canviant el nostre 
dia a dia. Hem viscut un pont 
del Pilar com no vèiem des de 
feia més de 30 anys. Sense 
els entrebancs que a vegades 
tant ens molestaven (mega-
fonies interminables, carrers 
tallats...) però que tant hem 
enyorat aquest 2020 que mai 
no oblidarem. Un exemple 
més, en definitiva, d’un any 
que marcarà un abans i un 
després en el nostre calendari 
vital, tant personal com col-
lectiu.

Fou el mes de setembre 
passat quan l’Ajuntament i el 
Consell Regulador de la IGP 
Torró d’Agramunt van anun-
ciar la suspensió de la XXXII 
edició de la Fira que havia 
de tenir lloc els dies 10, 11 
i 12 d’octubre de 2020. En 
previsió de la situació que po-
dia donar-se durant la tardor 
i seguint les recomanacions 
del departament de Salut i el 
servei d’epidemiologia, totes 
les parts implicades en l’or-
ganització de l’esdeveniment 
firal van decidir suspendre 
l’edició d’enguany. I vista la 
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ARXIU SIÓ / JOSEP BERTRAN

Inauguració oficial de la XXV Fira 
del Torró i la Xocolata a la Pedra a 
càrrec de l’aleshores president de 
la Diputació de Lleida, Joan Reñé.

Vista de la plaça del Pou des de 
l’estand de Torrons Pallejà durant 
la primera Fira del Torró.

A la dreta, entrada al pavelló firal 
l’any 2011.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

situació actual, sembla que 
va ser un encert ja que aques-
tes setmanes hi ha hagut un 
repunt significatiu dels ca-
sos de Covid a la nostra vila 
i poblacions veïnes. Tal com 
van indicar en el comunicat 
publicat al web de la Fira, no 
va ser “una decisió fàcil per 
la trajectòria i l’arrelament 
de la Fira al nostre territori”, 
però va prevaldre la respon-
sabilitat i la prudència per 
preservar la salut de totes les 
persones que en formen part.

Aquest fet ha comportat 
que els fabricants de torró i 
xocolata de la nostra població 
s’hagin quedat sense el gran 
aparador de cara a la presen-
tació de les seves novetats. 
És per això que han hagut 
de buscar canals alterna-
tius per donar a conèixer els 
seus productes i novetats en 
aquesta temporada del torró 
que acaba de començar. Tot i 
això, hem de constatar que és 
tan fort l’arrelament d’aquest 
certamen en el calendari, no 
només firal sinó també festiu 
del nostre país, que molts 
visitants habituals van venir 
a comprar torrons i van om-
plir les botigues dels nostres 
torronaires. També els mit-
jans de comunicació es van 

fer ressò de la suspensió de 
la Fira i van fer reportatges 
especials, tant en premsa 
escrita com en televisió, que 
mostraven com la “no fira” 
també era una notícia impor-
tant a destacar durant el cap 
de setmana del Pilar. Un cop 
més, doncs, Agramunt prota-
gonitzava telenotícies i diaris 
gràcies als nostres preuats 
dolços. Sortosament, la gent 
que es va desplaçar a Agra-
munt durant aquell cap de 
setmana va ajudar que tot el 
sector del món de la restau-
ració i hoteleria no es veiés 
tan afectat per la suspensió 
de la Fira. Tot i no poder-se 
comparar, el fet de ser un cap 
de setmana llarg amb molta 
afluència de passavolants i 
compradors de torrons, va 
servir per esmorteir el cop 
econòmic que va suposar la 
suspensió del certamen firal.

Per una altra part, la sus-
pensió de la Fira del Torró 
va comportar l’anul·lació de 
dos esdeveniments esportius 
estretament lligats al certa-
men com són la Transiscar i 
la Cursa del Torró. Aquesta 
darrera activitat atlètica, que 
havia de celebrar la seva 31a 
edició és l’activitat paral·lela 
més antiga de les que acom-

panyen a la Fira any rere any. 
Pel que fa a la Transiscar, ac-
tivitat de prestigi en el món 
de la BTT, cada any convoca 
centenars de ciclistes que 
acaben gaudint dels nostres 
paisatges però també visitant 
la Fira. Enguany havia de ce-
lebrar la seva 28a edició.

Ha estat, en definitiva, la 
suspensió d’un acte que des-
borda el que és estrictament 
una fira en el sentit més co-
mercial de la paraula. Ha es-
tat la no celebració de l’ac-
te que congrega més gent a 
Agramunt, el que fa visible la 
nostra població a tot el país 
any rere any, el que serveix 
de pal de paller de la nostra 
indústria i serveis. L’esdeve-
niment que s’ha convertit, 
per mèrit de tots els agra-
muntins, en l’esdeveniment 
estrella de la nostra població. 

Esperem que l’any 2021 
sigui diferent i que “la nova 
normalitat” que ens espera 
ens porti una nova edició de 
la Fira del Torró i la Xocola-
ta a la Pedra. Potser no com 
l’havíem vist fins ara, però 
que continuï sent el símbol 
que és per a Agramunt i el 
nostre territori.

Josep Bertran Mitjavila
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Els components de la cuita al 
complet en l’edició del 2013.

La cuita del torró i el joc del catxo 
són dos dels esdeveniments més 
populars de la Fira.

A la dreta, redactors de Sió 
recollint el premi de Torronaire 
d’Honor atorgat a la nostra 
revista l’any 2004.
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Commemoració del tercer aniversari de l’1-O

JOAN PIJUAN 

El primer d’octubre, l’as-
semblea local de l’ANC va 

organitzar una concentració a 
la plaça de l’Església, davant 
de l’Ajuntament, a dos quarts 
de vuit del vespre, per com-
memorar el tercer aniversari 
del referèndum sobre la inde-
pendència de Catalunya que 

es va celebrar l’1 d’octubre 
de 2017. Prop d’un centenar 
de persones van participar en 
la concentració complint tots 
els protocols de seguretat es-
tablerts per la pandèmia.

L’acte va començar amb 
una actuació musical segui-
da d’una lectura de poemes 
dedicats a l’1 d’octubre i, 
per últim, hi va haver la part 
més institucional amb la 
lectura de diversos manifes-
tos. Es va llegir el manifest 
de l’ANC on ens recorden 
que “no ens hem aturat des 
d’aquell 2017. Ens hem mo-
bilitzat, hem denunciat la 
repressió, hem impulsat can-
didatures independentistes a 
les cambres de comerç, hem 
fet créixer sindicats indepen-
dentistes, hem fet prendre 
consciència de la necessitat 
de desvincular-nos de les em-
preses que són connivents 
amb l’Estat, hem treballat 
de valent en la defensa dels 
nostres drets civils. No ens 
hem aturat, ni ens aturarem”. 
També manifesten que ens 

trobem en un context com-
plex, no obstant això, hem de 
seguir construint i fent fort el 
moviment independentista, 
“reteixint el territori, tornem 
a trobar-nos la gent que érem 
a les escoles. Promoguem als 
nostres pobles, a les nostres 
comarques, taules d’entesa 
on posem en comú inquie-
tuds i idees per encarar la 
nova etapa on ens trobem. 
Amb generositat i perspec-
tiva”. “Comprometem-nos i 
organitzem-nos, perquè és en 
l’organització que viuen les 
idees i es transformen en fets 
i exigim als partits seguir tre-
ballant per traçar una estratè-
gia institucional i social que 
ens permeti avançar cap a la 
independència”.

Tot seguit es va fer lectura 
del manifest de l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM) 
que destaca que “l’1 d’octu-
bre de 2017 quedarà marcat 
per sempre en la història del 
nostre poble. Un dia en què 
vàrem assaborir la victòria de 
la democràcia, les urnes i de 
la llibertat, però també la tris-
tor i el dolor de la repressió, 
la injustícia i la impotència 
davant els cops i els intents 
fallits de silenciar la veu del 
poble”. Així mateix destaca 
que “els veïns i veïnes de 
tots els pobles i ciutats de 
Catalunya ens guanyem el 
dret, cada dia, de decidir so-
bre la nostra comunitat, des 
del més quotidià fins al més 
transcendental”. En aquest 
sentit, insisteix que “hem de 
seguir denunciant la persecu-
ció judicial dels i les electes 
locals que van permetre que 

ACTUALITAT FETS DEL MES
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Actuació musical.

Lectura de poemes sobre 
l’1 d’octubre i del manifest 
de l’ANC.
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als seus pobles, viles i ciutats 
s’exercís la democràcia”. Fi-
nalment el manifest destaca 
que “recordem l’1 d’octubre 
i el 3 d’octubre com a dates 
d’especial valor social, polític, 
històric i democràtic. No ens 
aturaran: ens reafirmem en el 
nostre insubornable compro-
mís pacífic i democràtic amb 
les urnes i, evidentment, amb 
el poble de Catalunya”.

Per últim es va llegir el mani-
fest del Consell per la Repúbli-
ca Catalana on destaquen que 
“avui tornem a cridar als ciuta-

dans i a l’opinió pública, als go-
verns i estats, a les institucions 
de la Unió Europea, a les insti-
tucions internacionals, a tot el 
món acadèmic, del pensament 
i de la cultura, als Tribunals i 
òrgans jurisdiccionals: volem 
el respecte del dret a l’autode-
terminació dels catalans exer-
cit l’1-O i el reconeixement de 
la república proclamada al 27 
d’octubre”. I puntualitzen que 
“el Consell és qui representa la 
vigència del mandat de l’1-O i 
és qui ha de dirigir l’estratègia 
per a fer-lo efectiu i portar-nos 

fins a la República”. “Prepa-
rem-nos per fer-ho plenament 
efectiu. L’estat no ens ho per-
metrà sense confrontar-se amb 
nosaltres. Preparem-nos per la 
confrontació”.

Després dels manifestos es 
va cantar Els Segadors i hi va 
haver crits d’independència 
per part de la gent concentra-
da. Tot seguit es va mostrar a 
tota la gent una de les urnes 
que es van fer servir per al re-
ferèndum de l’1 d’octubre de 
2017, que va rebre un fort 
aplaudiment.
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Lectura dels manifestos de 
l’ACM i del Consell per la 
República Catalana.

A la dreta, mostrant una 
de les urnes que es van fer 
servir al referèndum de l’1 
d’octubre de 2017

Vista dels participants a 
la concentració mentre es 
mostrava l’urna.
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▼

ACTUALITAT FETS DEL MES

Concentració per la inhabilitació del President 
de la Generalitat

El mateix dilluns, 28 de 
setembre, que es va saber 

que el Tribunal Suprem havia 

ratificat la sentència del Tri-
bunal Superior de Justícia de 
Catalunya que condemnava a 

una any i mig d’inhabilitació 
el president de la Generalitat 
de Catalunya, Quim Torra, 
per haver penjat una pancar-
ta al Palau de la Generalitat, 
l’Assemblea Nacional Catala-
na (ANC), Òmnium Cultural 
i l’Associació de Municipis 
per a la Independència (AMI) 
van convocar concentracions 
de rebuig davant dels ajunta-
ments.

Prop d’un centenar de 
persones van respondre a la 
crida i es van concentrar a 
les 7 del vespre davant de 
l’Ajuntament per mostrar el 
seu suport al president de 
la Generalitat i el rebuig a la 
sentència d’inhabilitació.

Durant la concentració, 
presidida per una gran pan-
carta amb lema “Llibertat 
presos polític i exiliats”, es 
va llegir el manifest de rebuig 
d’Òmnium Cultural que cri-
tica “l’enèsim atac dels po-

Participants a la concentració 
exhibint cartells reivindicatius.

Vista general mentre es llegia 
el manifest d’Òmnium Cultural.
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ders de l’Estat a la sobirania 
del poble de Catalunya”. “La 
inhabilitació del president de 
la Generalitat per part del Tri-
bunal Suprem és una mostra 
més de la greu situació en 
què estem immersos: presos 
polítics condemnats a 100 
anys de presó, exiliats i més 
de 2.800 persones represa-
liades per exercir drets fona-
mentals”. “L’operació Catalu-
nya iniciada pel govern del PP 
continua, ara, sota la tutela i 
protecció del govern de Pedro 
Sánchez, el govern que s’au-
toproclamava el “més pro-

gressista de la història”. I és 
precisament a aquest govern 
a qui avui, des del carrer i des 
de la mobilització en suport al 
president, li tornem a recor-
dar que només els catalans 
i les catalanes tenen la po-
testat de decidir el seu futur. 
Som nosaltres qui decidirem 
qui és el president del nostre 
país, i també som nosaltres 
qui decidirem el nostre futur 
polític”.

Després, un representant 
de l’ANC va llegir el manifest 
de l’Assemblea on manifes-
ten que “l’Estat espanyol 

continua la seva persistent 
i innoble repressió contra 
Catalunya, les seves institu-
cions i els seus ciutadans”. 
I asseguren que “per assolir 
la independència plena cal 
canviar el comportament de 
les nostres institucions”. Així 
que exigeixen als partits inde-
pendentistes i a les instituci-
ons que “respectin el sentit 
autèntic de la seva represen-
tació política que els atorga 
el poble per culminar els ob-
jectius col·lectius”. “L’única 
via possible d’avançar en la 
resolució del conflicte i asso-

L’Ajuntament d’Agramunt rebutja 
de forma rotunda i contundent la 

decisió del Tribunal Suprem d’inhabi-
litar el president de la Generalitat de 
Catalunya, Hble. Sr. Quim Torra, esco-
llit democràticament pel Parlament de 
Catalunya mitjançant els nostres vots i 
després d’investidures fallides. Un cop 
més la justícia fa política i se situa per 
damunt de la democràcia.

Davant una justícia espanyola que 
utilitza el seu poder per discriminar 
arbitràriament i que vulnera de forma 
reiterada l’Estat de Dret, el món muni-
cipal català tenim la necessitat d’unir-
nos i mostrar el rebuig a la sentència 
de forma conjunta.

Els alcaldes i alcaldesses de Catalu-
nya volem MANIFESTAR que:

Creiem fermament en la Democràcia. 
I per aquest motiu només entenem un 
Estat que garanteixi la separació de po-
ders i que respecti i asseguri els princi-
pis bàsics d’aquest ordre social.

Exigim el respecte absolut pels Drets 
Fonamentals. Uns drets inherents a 
totes les persones sense discrimina-
ció per les seves condicions personals, 
socials, econòmiques, polítiques i ide-

ològiques... El Dret d’Expressió és un 
d’aquests Drets Fonamentals als quals 
els càrrecs electes no renunciarem de 
cap de les maneres.

Condemnem la repressió contra el 
moviment independentista. Catalunya, 
la nostra llengua, la nostra cultura... 

tenen una llarga història de discrimi-
nació per part de l’Estat espanyol. 
Som un poble que sempre té un estat 
en contra, que ens considera, en lloc 
d’una nació, una colònia. Un estat que 
no ens respecta i que ens discrimina a 
nivell cultural, econòmic, social... Una 

      MOCIÓ DE REBUIG A LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM D’IN  HABILITACIÓ DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

L’alcaldessa, Sílvia Fernàndez, va llegir la moció de rebuig aprovada pels dos grups municipals.

JO
A

N
 P

IJ
U

A
N

L’acte va finalitzar 
amb el cant dels 
Segadors i crits de 
llibertat per part 
dels manifestants 
que en tot moment 
van respectar 
els protocols de 
seguretat per la 
Covid-19.
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      MOCIÓ DE REBUIG A LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM D’IN  HABILITACIÓ DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

lir l’alliberament nacional és 
compartir i acordar el camí 
de futur assumint les pròpies 
discrepàncies internes”. “Se-
guirem treballant per exigir la 
necessària unitat estratègica, 
vinculada i imbricada amb la 
mobilització ciutadana, i ens 
implicarem al màxim per bas-
tir una xarxa encara més gran 
d’entitats de la societat civil, 
que facin del moviment i de la 
mobilització una eina decisiva 
al servei de la lluita conjunta 
amb les institucions”. L’Estat 
espanyol no canviarà la seva 
deriva repressiva: és la seva 

manera d’afrontar conflictes 
polítics. Som nosaltres que 
hem d’entendre d’una vegada 
que només amb la complicitat 
de tots i un objectiu estratè-
gic compartit serem capaços 
de vèncer un mur que a hores 
d’ara ja està molt debilitat per 
la seva pròpia lluita de po-
ders”. ”Tal com vàrem afron-
tar aquell 1 d’octubre, amb la 
mateixa complicitat i objectiu 
compartit entre ciutadania i 
institucions, hem d’enfocar 
la resolució de la nostra lluita 
d’alliberament”.

Per últim l’alcaldessa, Síl-

via Fernàndez, va llegir la 
moció de rebuig a la decisió 
del Tribunal Suprem d’in-
habilitació del president de 
la Generalitat de Catalunya 
aprovada per tots els regidors 
de l’Ajuntament, que demana 
“el màxim respecte per les 
institucions catalanes i pels 
nostres representants, esco-
llits democràticament”.

L’acte va finalitzar amb el 
cant dels Segadors i crits de 
llibertat per part dels mani-
festants que en tot moment 
van respectar els protocols de 
seguretat per la Covid-19.

discriminació que, els darrers anys, 
ha anat més enllà i s’ha convertit en 
persecució política contra els nostres 
representants al Govern, al Parlament, 
als ajuntaments i també en persecució 
de tota la ciutadania que ha mostrat el 
seu desacord amb aquest model d’es-

tat obsolet i de formes decadents i que 
ha optat per defensar, de forma legíti-
ma, la República Catalana.

Demanem una justícia justa, pon-
derada i equilibrada. Una justícia 
que doni garanties a l’estat i a tota la 
ciutadania. Una justícia que ofereixi 
seguretat i que asseguri l’exercici dels 
drets de la ciutadania. Una justícia 
que no faci política. En definitiva, una 
justícia que respecti la separació de 
poders.

Rebutgem fermament la sentència 
del Tribunal Suprem que inhabilita al 
131è president de la Generalitat de 
Catalunya per uns fets que no constitu-
eixen cap delicte i que estan emparats 
en la llibertat d’expressió. Una sentèn-
cia totalment grotesca i desproporcio-
nada que deriva de la instrumentalitza-
ció de diverses institucions de l’estat, 
com en aquest cas la Junta Electoral 
Central. Així mateix, expressem la total 
solidaritat cap al president Torra que 
ha patit dos processos judicials injus-
tos per defensar des de la màxima ins-
titució del nostre país la llibertat d’ex-
pressió, la llibertat dels presos i dels 
exiliats i el dret d’autodeterminació.

Demanem el màxim respecte per les 
institucions catalanes i pels nostres 
representants, escollits democràtica-
ment. Només amb unes institucions 
fortes i respectades podem créixer com 
a país i, malgrat els intents d’arrabas-
sar-nos la dignitat institucional, la nos-
tra màxima prioritat serà preservar-la.

Reiterem el nostre compromís en la 
República Catalana. Continuarem tre-
ballant des de cada poble i cada ciu-
tat per materialitzar l’estat català, un 
projecte que compta amb el suport 
majoritari de la població que ho ha ex-
pressat reiteradament a les urnes el 9 
de novembre de 2014 i l’1 d’octubre 
de 2017. El nostre projecte d’autode-
terminació està emparat pels Tractats 
Internacionals i per aquest motiu de-
manem que cessi la persecució injus-
tificada i injusta contra un moviment 
legítim com és l’independentisme ca-
talà. Una opció política que és l’úni-
ca capaç de garantir, en aquests mo-
ments, la democràcia, el progrés social 
i econòmic i la protecció de la cultura i 
les institucions.

28 de setembre de 2020

Lectura del manifest de l’ANC.
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Ventada

El divendres 25 de setem-
bre un fort temporal de 

vent, amb ratxes superiors 
als 72 km/h en alguns in-
drets, va afectar bona part 

de Catalunya provocant nom-
broses incidències. El vent 
també va ser present a casa 
nostra, encara que en menor 
intensitat. La ventada va fer 

caure sobretot branques dels 
arbres i una de les estructu-
res dedicades a Guillem Vi-
ladot situada als Dipòsits del 
Convent.

La Garba

Organitzat pel col·lectiu lo-
cal Garba, el dissabte 26 

de setembre va tenir lloc a la 
plaça del Mercat la presen-
tació del llibre 100 pioneres 
catalanes del lleidatà Antoni 
Gelonch, que va anar a càrrec 
del propi autor.

El llibre 100 pioneres cata-
lanes (Viena Edicions, 2020) 
recull les biografies de 100 
catalanes que han estat pio-
neres en algun àmbit, des de 
la política fins als mitjans de 
comunicació, passant per la 
pintura, la literatura, la mú-
sica, el cinema, l’economia, 
l’ensenyament, l’acció sin-
dical, el feminisme i l’esport 
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Alguns efectes de la ventada.

Xerrada d’Antoni Gelonch a la plaça del Mercat.
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entre altres, del segle III fins 
als nostres dies.

Gelonch va explicar que la 
relació de les dones d’aquest 
llibre es basa en tres criteris: 
El primer, que fossin dones 
a través del temps, comença 
al segle III amb Santa Eulà-
lia fins al segle XXI; el segon, 
que fossin del conjunt del ter-
ritori –hi ha dones originàries 
de 19 comarques diferents– i 
representatives del percen-
tatge de cadascun d’aquests 
territoris, de les comarques 
de Lleida i del Pirineu hi ha 
un total de set dones; i el 
tercer criteri, que fossin de 
profes sions diferents, per tant 
al llibre hi ha 16 dones que 
venen de la política o dels 
moviments socials, 15 siguin 

esportistes, 11 són artistes, 
11 del camp de la ciència i la 
tecnologia, 8 del sector de la 
salut, 7 escriptores o poetes-
ses, 6 dedicades a l’ensenya-
ment, 5 dedicades a la gestió 
cultural i la cultura popular, 5 
de l’àmbit de l’administració 
de justícia i del dret, 4 són 
periodistes, 4 relacionades 
amb els àmbits econòmics, 
3 a l’àmbit de la religió, 2 a 
l’àmbit de l’agricultura i 2 a 
l’àmbit de la noblesa. A més 
va destacar que aquesta tria 
és injusta perquè no sabem 
qui va ser la primera dona 
brodadora, la primera carnis-
sera o la primera dona que 
es va dedicar a un art manu-
al. Per tant en certa manera 
presento en aquest llibre 100 
dones que han tingut possi-
bilitat de ser conegudes, que 
hi ha traçabilitat del que han 
fet, però hi ha moltes dones, 
moltes històries col·lectives 
que no hi són perquè no te-
nim cap traça de com ha es-
tat aquesta història individual 
o aquesta història col·lectiva, 
va puntualitzar. 

En la presentació Gelonch 
va parlar de les set dones que 
són de les comarques de Llei-
da i del Pirineu. Elisava, del 
segle XII, va ser la primera 
artista de la qual es conserva 

una obra signada a Catalu-
nya, el penó de Sant Ot. Al-
donça de Bellera, baronessa 
de Rialb, segle XIV-XV, pione-
ra de la resistència passiva. 
Martina Castells de Lleida, va 
ser la primera de Catalunya i 
de l’Estat espanyol en assolir 
el doctorat en medicina l’any 
1882. Zoe Rosinach, també 
de Lleida, primera doctora en 
farmàcia l’any 1920. Maria 
Pilar Busquets, política ara-
nesa, va ser la primera síndi-
ca d’Aran de 1991 a 1993. 
Sílvia Felip, empresària de 
Tàrrega, va ser la primera pre-
sidenta d’una cambra de Co-
merç i Indústria l’any 1998. 
Araceli Segarra, de Lleida, 
primera dona que va fer el 
cim de l’Everest l’any 1996.

També va indicar Gelonch 
que aquest llibre, 100 pione-
res catalanes, juntament amb 
altres dos llibres publicats an-
teriorment per Viena Edicions, 
100 dones, 100 inspiracions 
creatives (2018) i 100 dones 
catalanes (2019), formen una 
trilogia amb els que vol con-
tribuir que la nostra història 
col·lectiva i moltes històries 
individuals siguin conegudes. 
Per últim Gelonch va ressaltar 
que avui en dia encara hi ha 
moltes organitzacions on no 
hi ha cap dona al capdavant.

L’Espai Guinovart inaugura exposició

La Fundació Privada Espai 
Guinovart va realitzar el 

diumenge 27 de setembre la 
inauguració de la nova expo-
sició d’obres de Josep Gui-
novart titulada “Llindars”. La 
mostra està formada per més 
d’una vintena de peces proce-

dents del fons de la Fundació 
i també de col·leccions priva-
des amb les quals s’intenta 
explicar el concepte de llin-
dars, concepte que es va re-
petint una vegada i una altra 
en l’obra de Guinovart.

El comissari de la mostra, 

Bernat Puigdollers, va desta-
car que aquesta mostra està 
dividida en tres espais. Un 
primer dedicat als límits pro-
pis de l’existència, com po-
den ser les estacions de l’any 
o la transició entre la vida i la 
mort. El segon, a l’exploració 
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Gelonch signant exemplars 
del llibre.

El llibre recull les 
biografies de 100 
catalanes que han 
estat pioneres en 
algun àmbit, del 
segle III fins als 
nostres dies.

En la presentació 
Gelonch 
va parlar de les 
set dones que són 
de les comarques 
de Lleida i del 
Pirineu.

La mostra es podrà 
visitar fins al 14 de 
febrer de 2021.
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del límit de la pintura, on Gui-
novart trenca l’espai de la tela 
fent que la realitat formi part 
de l’obra i la tela vagi més 
enllà del requadre del qua-
dre. I en el tercer, les peces 
no mostren obres planes sinó 
una nova dimensió a partir de 
la creació de diferents nivells, 
que poden ser físics o desco-
neguts a través d’espais fos-
cos o orificis.

La mostra es podrà visitar 
fins al 14 de febrer de 2021.

Atrapacontes

La Biblioteca Municipal Gui-
llem Viladot va recuperar el 

dissabte 3 d’octubre les sessi-
ons presencials del cicle Atra-
pacontes amb la presentació 
del conte “Núvols de ...” que 
va anar a càrrec de la pròpia 
autora i il·lustradora del llibre, 
Montserrat Cuadros. Un llibre 
a través del qual els més petits 
descobreixen el món dels nú-

vols, les seves formes i colors.
Montserrat Cuadros, que és 

mestra d’educació infantil, ex-
plicà que quan escriu els con-
tes té en compte que hi hagin 
uns certs continguts per poder 
treballar amb els nens. Que a 
part de despertar la part imagi-
nativa de l’infant –que gaudei-
xi de la història–, també que 
hi hagi certs continguts que 

els nens també puguin expe-
rimentar, descobrir, explorar i 
sentir.

L’acte va tenir l’aforament 
limitat i per participar-hi va 
caldre inscriure’s prèviament. 
Després de l’explicació del 
conte els nens van participar 
en un taller on van elaborar el 
seu propi clauer en forma de 
núvol.
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El comissari de la mostra, Bernat Puigdollers, explicant l’exposició.

Montse Cuadros explicant el 
conte “Núvols de...”.

A la dreta, els nens i nenes 
mostrant el resultat del taller.
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20è Cap de Setmana Iber
El primer cap de setmana 

d’octubre, dies 3 i 4, es 
va celebrar el 20è Cap de 

Setmana Iber organitzat pel 
Museu d’Arqueologia de Ca-
talunya amb la col·laboració 

dels ens gestors de cadascun 
dels jaciments que integren la 
Ruta dels Ibers.

Agramunt es va sumar un 
any més als actes del cap de 
setmana iber amb la progra-
mació de dues visites guiades 
a la Necròpolis d’Almenara. 
La visita guiada va anar a 
càrrec de l’equip d’arqueò-
legs que ha dut a terme les 
campanyes d’excavacions al 
jaciment.

La necròpolis preibèrica 
d’Almenara és una necròpo-
lis tumulària d’incineració de 
la primera edat del ferro da-
tada entre els segles VII-VIII 
aC. El jaciment fou descobert 
de forma fortuïta als anys 70 
del segle passat per Josep 
Balcells arran d’uns treballs 
agrícoles a la zona. L’equip 
d’arqueòlegs ha realitzat cinc 
campanyes d’excavacions 
que ha posat al descobert una 
quarantena d’estructures.

Concentració de
rebuig a la visita del rei

Davant la visita que havia 
de fer el rei Felip VI a 

Barcelona el divendres 9 de 
setembre, l’Assemblea Naci-
onal Catalana (ANC) va con-
vocar la vigília concentracions 
davant els ajuntaments d’ar-
reu del país per fer una crema 
popular de fotos del rei.

A casa nostra una trentena 
de persones van respondre a 
la crida de l’ANC i es van con-
centrar a la plaça de l’Esglé-

sia, davant de l’Ajuntament, 
per mostrar la seva protesta.

L’acte va començar a dos 
quarts de vuit del vespre amb 
una actuació musical de Sa-
linsky, que va donar pas des-
prés a la crema de fotos del 
monarca. Durant l’acte també 
es va llegir un manifest en el 
qual qualifiquen de “provo-
cació” la visita del rei a Ca-
talunya sense haver demanat 
perdó de cap mena al poble 
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Actuació musical de Salinsky.
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CDR Agramunt

català. El text també fa crítica 
de la fugida del rei emèrit als 
Emirats Àrabs, i ha destacat el 
paper de la gent de l’Esquer-
ra Independentista per haver 

“obert camí” en la crema de 
fotos del Borbó. El manifest 
també fa una crida a les insti-
tucions i al sector empresarial 
a no seguir el joc a la monar-

quia i reivindica el compromís 
a construir una República 
catalana al servei de les per-
sones. L’acte finalitzà amb el 
cant d’Els Segadors.

El diumenge 4 d’octubre el CDR Agramunt i la Ribera 
va cloure el cicle documental “Records del present. 

Mig segle de dissidència i repressió espanyola” amb 
la projecció del sisè i últim documental programat en 
aquest cicle titulat La gent de l’escala. L’acte es va fer 
a l’Espai Cívic.

Després de la projecció hi va haver un col·loqui amb 
Francesc Escribano, escriptor, periodista i professor uni-
versitari, codirector del documental amb Jordi Fusté.

La gent de l’escala analitza a través de 21 testimonis 
“la part més emocional” del que va passar l’1 d’octubre 
de 2017 a l’Institut Pau Claris de Barcelona. Les imat-
ges de les càrregues policials en les quals es veia com 
els agents llançaven la gent escales avall van ser de les 
més difoses per les xarxes socials.

El documental, a més de testimonis, també ha entre-
vistat alguns veïns que van decidir no anar a votar, i ha 
recollit una trentena de vídeos que mostren la duresa 
de les càrregues policials. La gent de l’escala és una 
producció de TV3 amb la col·laboració Minoria Absoluta.
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Lectura del manifest de l’ANC.

A la dreta, els assistents a la con·
centració mostrant el seu rebuig 
cremant fotos del rei.

Francesc Escribano en un moment del col·loqui.
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Jornades 
Europees 
de 
Patrimoni

Del 9 a l’11 d’octubre Ca-
talunya va celebrar una 

nova edició de les Jornades 
Europees de Patrimoni que 
tenen com a objectiu donar 
a conèixer la riquesa i atrac-
tiu del nostre patrimoni.

Un any més l’Ajuntament 
es va sumar a la commemo-
ració d’aquestes jornades 
organitzant aquest any una 
visita guiada a un tram de 
la Ruta de l’Aigua, del Pont 
Romànic al Pont de Ferro, 
el diumenge dia 11 al matí. 
Hi van participar una vin-
tena de persones. El punt 
de trobada va ser la pla-
ça del Pou, des d’aquí els 
participants, acompanyats 
d’una tècnica de Turisme, 
s’encaminaren cap al Pont 
Romànic on va començar 
la caminada cap al Pont de 
Ferro pel costat de la llera 
del riu Sió. Després de la vi-
sita del Pont de Ferro, es va 
proposar d’acabar aquesta 
visita de la Ruta de l’Aigua 
visitant un altre dels punts 
que hi ha propers, els sa-
fareigs. Tots es van mostrar 
encantats.

Per la seva part, la Funda-
ció Privada Espai Guinovart 
i la de Guillem Viladot tam-
bé es van sumar a les jor-
nades realitzant una jornada 
de portes obertes a les seves 
instal·lacions el dissabte dia 
10, de 5 a 7 de la tarda.
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Durant les Jornades Europees de Patrimoni es van fer visites guiades a l’Espai Guinovart i a Lo Pardal.

Visita guiada al Pont Romànic, Pont de Ferro i als Safareigs de la Ruta de l’Aigua.
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Presentació de La cendra a Barcelona
Joan Puig i Higínia Solanilla al vestíbul de la llibreria Ona on s’anunciava la presentació de la novel·la, i un moment de la presentació del llibre amb Joan Puig, Teresa Ibars i Tatxo Benet.

Codi QR per poder veure la 
presentació completa.

El dijous 9 d’octubre es va 
fer la presentació de la 

quarta edició de la novel·la La 
cendra de Guillem Viladot a la 
nova llibreria Ona de Barce-
lona. L’acte, programat per la 
primavera i ajornat a causa de 
la Covid-19, fou presidit pel 
periodista i propietari de la lli-
breria, Tatxo Benet, que dirigí 
unes paraules al públic assis-
tent que omplí l’aforament li-
mitat. Recomanà amb entusi-
asme la lectura de l’obra que 

ell havia llegit durant el confi-
nament. En segon lloc, Teresa 
Ibars, actual investigadora de 
l’arxiu de Lo pardal, parlà so-
bre l’obra de Guillem Viladot. 
Finalment, el nostre company 
de redacció i curador de l’edi-
ció, Joan Puig, va parlar de La 
cendra tot fent referència al 
llenguatge acurat de l’autor, 
als personatges de l’obra i als 
fets que s’hi descriuen, que 
són autèntics referents de la 
història local. Abans d’acabar 

establí el paral·lelisme de La 
cendra i la Filo, la protagonis-
ta, amb La plaça del Diamant i 
la Colometa de Mercè Rodore-
da, i amb Pedra de tartera i la 
Conxa de Maria Barbal. Els as-
sistents sortiren gratament sa-
tisfets. L’acte sencer, que durà 
una hora aproximadament, es 
va gravar i es va penjar a You-
tube. Qui vulgui veure tota la 
presentació de La cendra a la 
llibreria Ona, ho pot fer mitjan-
çant el codi QR adjunt.
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Et necessitem
Tot i que aquest temps no hem parat d’estar al servei de les persones, 
es reinicien de manera presencial algunes activitats a la nostra 
assemblea. Busquem voluntaris/es que ens puguin ajudar amb el 
taller d’èxit escolar on donem suport als infants a realitzar les tasques 
escolars. Així doncs, et busquem a tu que ets una persona empàtica 
i solidària.

Si tens algun dubte, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres.

Creu Roja Agramunt
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Dia Mundial de l’Alimentació

Amb motiu del Dia Mundial 
de l’Alimentació, 16 d’oc-

tubre, l’Espai Cívic va organitzar 
la xerrada sobre alimentació, 
“Al·lèrgies i intoleràncies ali-
mentàries”, que va anar a càr-
rec de la dietista i nutricionista 
Mercè Carbonell.

Carbonell va explicar la dife-
rència entre al·lèrgia i la into-
lerància alimentària, la simpto-
matologia i diferents dietes en 
funció de l’al·lèrgia o la intole-
rància.

Les al·lèrgies alimentàries 
són reaccions immunològiques 
adverses de l’organisme com a 
conseqüència del contacte, la 
ingesta o la inhalació d’un ali-
ment o algun dels seus compo-

nents. Els símptomes poden ser 
diversos: congestió nassal, infla-
mació, erupcions a la pell i les 
mucoses, picor. En alguns casos 
poden aparèixer símptomes més 
greus com ara asma, diarrea i 
còlics. En els casos més greus 
pot produir-se un xoc anafilàctic 
que pot arribar a causar la mort 
de l’individu.

Les intoleràncies alimentà-
ries són reaccions adverses als 
aliments que es produeixen a 
causa d’algun tipus d’alteració 
que impedeix digerir correcta-
ment un aliment o algun dels 
seus components. Poden tenir 
una simptomatologia similar a 
la d’algunes al·lèrgies, com ara 
diarrea o dolor abdominal. 

Algunes de les causes més 
comunes d’intolerància alimen-
tària són la lactosa, la fructosa, 
el gluten i el sorbitol.

Hi ha 14 al·lèrgens que la 
Unió Europea ha dictaminat que 
s’han de declarar en l’etique-
tatge: cereals que continguin 
gluten, crustacis, ous, peix, ca-
cauets, soja, llet i els seus deri-
vats, fruits secs, api, mostassa, 
sèsam, sulfits, tramussos i mol-
lusc.

Per a les persones afectades, 
l’única manera d’evitar aques-
tes reaccions és eliminar de la 
dieta els components que de-
sencadenen l’efecte advers, és 
a dir, no consumir els aliments 
que les causen.

Les empreses han de saber 
quines substàncies o productes 
al·lèrgens són presents en els 
aliments que posen a l’abast 
dels consumidors i aquests 
darrers tenen el dret a rebre 
aquesta informació, que ha de 
ser clara i llegible y ha d’estar 
disponible a l’etiquetatge. En 
el cas que un aliment contingui 
alguna de les substàncies que 
causen al·lèrgia o intolerància 
aquestes s’han de destacar en 
la llista d’ingredients mitjançant 
una presentació tipogràfica que 
permeti que el consumidor les 
pugui identificar fàcilment.

Cicle Brots. Concert d’Antoni Tolmos
El confinament per la pan-

dèmia de la Covid-19 va 
ocasionar la cancel·lació dels 
actes del Cicle Brots que s’ha-
vien de fer entre els mesos de 
març i maig, el diumenge 18 

d’octubre la regidoria de Cultu-
ra de l’Ajuntament va reprendre 
el cicle amb el concert ajornat 
del pianista i compositor Antoni 
Tolmos.

Antoni Tolmos va presentar al 

teatre Casal Agramuntí el seu 
desè treball discogràfic, el CD 
Energy, en format concert. Un 
espectacle amb piano de cua i 
una il·luminació força intimis-
ta. Va interpretar les deu obres 
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La nutricionista Mercè 
Carbonell va parlar de 
les al·lèrgies i les into·
leràncies alimentàries a 
l’Espai Cívic.

Carbonell 
va explicar 
la diferèn-
cia entre 
al·lèrgia i la 
intolerància 
alimentària, 
la simpto-
matologia 
i diferents 
dietes.
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Vaga de perruqueries i centres d’estètica
Un total de set perruqueri-

es i un centre d’estètica 
de la vila es van sumar el pas-
sat dimarts 20 d’octubre a la 
convocatòria de vaga del sec-
tor a nivell estatal i no van ai-
xecar la persiana per demanar 
la baixada de l’IVA del 21% al 
10%. La vaga, impulsada per 
la plataforma “Creer en no-
sotros”, que acull tant perru-
queries com centres d’estètica 
de tot l’Estat, té per objectiu 
aconseguir que el Govern es-

panyol rebaixi aquest import 
que consideren “totalment 
abusiu i desproporcionat per 
un servei essencial”.

L’any 2012 el Govern espa-
nyol els va apujar l’IVA del 8 al 
21% i, malgrat ser considerats 
un servei essencial, no se’ls ha 
abaixat com sí que ha passat 
amb altres sectors. A més, ara, 
amb el context generat per la 
pandèmia han hagut d’assu-
mir els cost de les mesures de 
seguretat i higiene. 

del CD: “Like a bird”, “Your 
ocean”, “Everything can 
change”, “Second chance”, 
“A while with you”, “Road 
together”, “Ethnic love”, 
“Memories”, “Where are the 
caresses?” i “Sigh no more”. 
El pianista també va interve-
nir fent comentaris sobre les 
seves cançons.

Antoni Tolmos va agrair a 
l’Ajuntament el fet d’haver 

tornat a programar aquesta i 
altres activitats en totes les 
mesures de seguretat, per-
què permeten que “puguem 
tirar endavant amb aques-
ta activitat cultural que és 
imprescindible no només 
per als artistes que pugen 
a l’escenari, sinó també per 
a totes les persones que ne-
cessiten gaudir dels espec-
tacles”.
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Actuació del músic i compositor Antoni Tolmos al Casal Agramuntí.

BIBLIOTECA  “Atrapacontes”

Dissabte 7 de novembre, a les 11.30h
a la plaça del Mercadal (aforament limitat i inscripció online)
Espectacle HELIKO de la Companyia El Sidral

Una família arriba a Agramunt amb la seva casa al damunt, 
transportada pel seu cargol Heliko, busquen un lloc on quedar-se. 
Mentre ho fan, aprendran coses sobre els habitants del poble on 
es troben i, a la vegada, veureu la seva quotidianitat, una mica 
diferent a la vostra. Els quatre membres de la família s’hauran de 
posar d’acord sobre què han de fer: quedar-s’hi o seguir.
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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

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)

felix 87x111.pdf   1   13/10/17   17:49
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Recull d’imatges 
seleccionades 
entre les que els 
nostres lectors 
han penjat 
a Instagram 
amb l’etiqueta 
#revistasio
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ENTITATS AEUA

Inauguració del nou curs 2020-2021,
marcat per la Covid

Aula
d’Extensió
Universitària
AGRAMUNT

A E
U A

El dimecres 7 d’octubre 
de 2020, a les 5 de la 
tarda, es va realitzar 

l’acte d’inauguració del curs. 
Va tenir lloc al Pavelló Firal, 
per disposar d’un espai més 
ampli que permetés mantenir 
la distància de seguretat sa-
nitària.

Tal com va dir la nostra pre-
sidenta, degut al coronavirus, 
de moment s’ha programat el 
primer trimestre amb confe-
renciants de proximitat i hem 

introduït la videoconferència 
amb el Sr. José M. Gay de 
Liébana. 

L’acte va comptar amb la 
presència del Sr. Joan Bus-
queta, vicerector de cultura 
de la UdL, que va destacar en 
la seva intervenció l’encert de 
tirar endavant amb les acti-
vitats de les aules, ja que va 
dir que ”hem de lluitar con-
tra el virus amb la cultura”. 
És important perseverar i va 
felicitar els 124 alumnes as-
sistents a l’acte pel seu com-
promís. Va afegir que des de 
la UdL oferiran concerts, con-
ferències i altres activitats de 
les aules a través de les xarxes 
socials per complementar la 
programació.

Finalment va intervenir la 
Sra. Sílvia Fernández, al-
caldessa d’Agramunt, que 
va manifestar el seu suport 
i el seu agraïment a tots els 
membres de l’Aula per ampli-
ar l’oferta cultural del nostre 
poble amb el suport de la re-

gidora de Cultura, tot remar-
cant que la cultura és segura 
si tots respectem les mesures 
de protecció i seguretat. 

Activitat inaugural 
Joel Minguet. Actor, mú-

sic, parlautor i pintor de mo-
ments, va presentar: “Lorca- 
Dalí: amistat i seducció, musi-
cat i dramatitzat”.

Acompanyat de dues guitar-
res i un text dramatitzat, en el 
qual ha estat treballant durant 
mesos, a partir de l’obra de 
Federico García Lorca i de les 
cartes que s’intercanviaven 
amb Salvador Dalí, fa un re-
trat íntim dels anys de joven-
tut del poeta ja que els dos es 
van conèixer a la Residencia 
de Estudiantes de Madrid i 
mantenien una gran amistat.

Minguet, en la seva recerca 
per definir l’espectacle, va fer 
estada a Cadaqués i allí va 
trobar el llibre “Querido Sal-
vador, Querido Lorquita”, que 
recull les cartes que s’escrivi-
en i on es posa de manifest la 
relació d’amistat i admiració 
mútua. Aquesta descober-
ta fou decisiva per acotar el 
seu projecte i es mostrà molt 
satisfet de poder ajuntar les 
seves dues passions: la mú-
sica i el teatre. Segons va 
manifestar, és un espectacle 
que creix i que té un llarg re-
corregut. Cal destacar la seva 
sòbria i excel·lent posada en 
escena que va saber captar 
l’atenció dels assistents acon-
seguint uns moments màgics 
i irrepetibles de complicitat.

Aspecte del Pavelló Firal durant 
l’acte d’inauguració del curs.

A la inauguració hi hagué l’actua·
ció de Joel Minguet.

El Pavelló Firal va 
permetre disposar 
d’un espai més 
ampli per mantenir 
la distància de se-
guretat sanitària.
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El dimecres 14 d’octubre, a 
la Sala Teatre del Casal Agra-
muntí va tenir lloc la primera 
classe programada: “Leonardo 
da Vinci. L’home del Renaixe-
ment” (primera part), a càrrec 
del Sr. Ramon Bernaus San·
tacreu, catedràtic jubilat de 
l’Institut i doctor en Història 
Moderna.

Es va seguir de forma rigo-
rosa les normes de segure-
tat, controlant l’assistència i 
mantenint la distància dels 
seients entre els alumnes. 

Tal i com es va comentar el 
dia de la inauguració, s’ha in-
tentat buscar conferenciants 
propers en vistes a les més 
que possibles restriccions sa-
nitàries per culpa de la pan-
dèmia i de moment d’aquesta 
manera hem pogut programar 
el primer trimestre.

El ponent ens va parlar de 
Leonardo da Vinci (1452-
1519), segurament el perso-
natge més interessant, però 
també més desconegut, del 
renaixement italià del qual 
l’any passat es va celebrar el 
cinquè centenari de la seva 
mort. Es considera un dels 
més grans humanistes ja que 
va ser pintor, escultor, arqui-
tecte, científi c, anatomista, 
enginyer, inventor, urbanista, 
músic, poeta, escriptor... Tot 
i no tenir gaire obra pictòrica, 
és considerat un dels millors 
pintors del seu temps i les 
seves tècniques i aportacions 
van infl uir decisivament en 

els seus contemporanis i en 
els moviments artístics pos-
teriors. En aquesta primera 
part ens va oferir un ampli 
context històric del Renaixe-
ment, centrant-nos després 
en la fi gura de Leonardo, des 
del seu naixement a Vinci, els 
anys d’aprenentatge a Florèn-
cia al taller del Verrochio, fi ns 
que es desplaça a Milà a tre-
ballar com enginyer militar i 
a fer moltes altres coses pel 
duc Loudovico Sforza. Final-
ment ens va mostrar una visió 
global dels més dels tretze 
mil fulls manuscrits de Leo-
nardo, on deixava constància 
de les seves recerques i que 
després de disgregar-se, ara 
estan repartits per moltes bi-
blioteques del món en més de 
nou còdex diferents, cosa que 
difi culta molt fer un estudi 
exhaustiu de les seves inves-
tigacions i descobertes.

La Junta Directiva

Dimecres 4 de novembre
Dr. Ramon Bernaus i Santacreu
Catedràtic d’institut jubilat.
Doctor en Història Moderna.
“Leonardo da Vinci. L’home del 
Renaixement”. (2a part)

Dimecres 18 de novembre
Dra. Astrid Ballesta
Doctora Enginyer Agrònom
“Les abelles entre l’art i la ciència”

Dimecres 25 de novembre
Sr. José M. Gay de Liébana Saludas
Economista i professor de la 
Universitat de Barcelona.
“Covid y revolución tecnológica: 
repensando el futuro económico”.
(La xerrada serà en videoconferència)

Dimecres 2 de desembre
Dr. Josep Queralt
Professor de la Facultat de Farmàcia de la 
Universitat de Barcelona.
Part 2: “Cocaïna i altres drogues estimulants: 
efectes i riscos del seu consum”  

Dimecres 16 de desembre
“Jordi Guixé trio” “Cançons del record”
Jordi Guixé, clarinet i tenora
Músics: Ignasi González, contrabaix 
Toni Vilaprinyó, guitarra

PROPERES  ACTIVITATS  PROGRAMADES  PER  AQUEST  PRIMER  TRIMESTRE

Ramon Bernaus impartí la primera 
classe d’aquest nou curs al Casal. 

Ramon Bernaus 
ens va parlar de 
Leonardo da Vinci, 
segurament el 
personatge més 
interessant, però 
també més desco-
negut, del renaixe-
ment italià.
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Sr. Joan Uriach Marsal 

HORARI
DIJOUS I DIVENDRES, DE 10H A 13H (només visites concertades)
DISSABTE, D’11H A 14H I DE 17H A 19H
DIUMENGE, D’11H A 14.30H

PLAÇA DEL MERCAT, S/N
25310 AGRAMUNT
TEL. 973 390 904
www.espaiguinovart.cat

MAS BLANCH I JOVÉ

INDÚSTRIES
JOVÉ-BALASCH, S.L.

Protectors Fundació:

EXPOSICIÓ A L’ESPAI

Guinovart tràgic, satíric i grotesc
22 desembre 2019     13 setembre 2020

EXPOSICIÓ AL PETIT ESPAI

CARLES GABARRÓ
“Deriva”

8 març 2020     11 octubre 2020
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OPINIÓ LA BOTERA

Rellegint Viladot

per JOAN PUIG i RIBERA

El Club de Lectura de la 
biblioteca d’Agramunt ha 
recomanat aquesta tardor 

la lectura de dos llibres de Gui-
llem Viladot: La cendra i Joana. 
Crec que aquesta proposta és un 
encert perquè són dues novel·les 
de l’escriptor de Riella que val la 
pena tenir presents. No només 
perquè es tracta d’obres d’un 
autor de casa, sinó pels valors 
literaris intrínsecs que contenen.

Vaig llegir Joana fa vint-i-vuit 
anys, pocs mesos després que 
s’hagués editat. Recordo que 
m’havia deixat un bon regust de 
boca. Quan es va editar, en Ra-
mon Bernaus la va recomanar als 
lectors de Sió. En aquesta oca-
sió, però, el plaer de la relectu-
ra encara ha estat millor. Penso 
que és una de les grans obres 
que ens deixà Viladot i que val la 
pena que coneguem.

Guillem comentà en una oca-
sió que la lectura del llibre Locos 
egregios de Juan Antoni Vallejo-
Nágera, l’havia portat a apro-
fundir el personatge de Joana la 
Boja. L’autor de Locos egregios, 
un reconegut psiquiatra i escrip-
tor espanyol, hi estudiava la per-
sonalitat de persones insignes, 
com Juana la Loca, i hi mostra-
va com l’estructura psicològica 
d’un personatge del passat es 
pot deformar amb l’acumulació 
de falsedats repetides al llarg del 
temps.

Podem dir que Joana “la boja” 
va captivar Viladot. Fins al punt 
que amb la Montserrat van fer 
un viatge a la Castella profunda 
per conèixer i visitar poblacions, 
castells i paratges on havia vis-
cut el personatge: Burgos, Va-
lladolid, Tordecillas... Després, 
amb l’afegit de la documentació 

històrica que consultà, va sorgir 
la novel·la Juana la loca, que va 
redactar en castellà el 1987. 
Guillem mateix explicà que el re-
lat, el narrador del qual es posa 
en la pell del personatge, no li 
sortia en català. O sigui que la 
novel·la fou escrita primer en 
castellà i tres anys més tard ell 
mateix la va traduir a la nostra 
llengua, però canviant-ne lleuge-
rament el títol, que passà a ser 
simplement Joana.

De fet, Joana (1991) va ser 
la primera novel·la històrica de 
les dues que Viladot va escriu-
re. Després, i com un rebot de 
la primera, va compondre Car-
les (1994), una obra que tracta 
d’un fill estrafet de Felip II i Ma-
ria de Portugal. La narració de 
Joana és fidel als fets històrics 
que va viure l’hereva de la reina 
de Castella. No és una biografia, 
sinó una peça literària o novel·la 
històrica, malgrat que una edito-
rial la posés a la venda com una 
producció biogràfica.

El relat ens arriba en prime-
ra persona. És la pròpia Joana, 
ja vella, qui explica els records 
viscuts des del castell de Tor-
desillas on fa anys que la tenen 
reclosa, primer els servidors del 
seu pare i, després, els del seu 
fill, Carles I. No només explica 
les vivències, sinó que, en el re-
lat, ella hi aboca totes les consi-
deracions i pensaments. La seva 
clarividència fa dubtar de la seva 
pretesa (per alguns) bogeria.

L’obra comença amb les úl-
times recomanacions d’Isabel 
la Catòlica a la seva filla Joana 
de setze anys abans que marxi 
cap a Flandes on ha de contreu-
re matrimoni amb Felip, fill de 
Maximilià arxiduc d’Àustria. Joa-

na, en arribar a Flandes després 
d’un viatge atzarós, es casa pre-
cipitadament amb el seu promès 
de divuit anys que encara no 
coneixia, Felip, batejat amb el 
sobrenom de “el Hermoso” per 
la seva bellesa. Ella confessa es-
tar-ne molt enamorada, cosa que 
confirmen algunes cròniques. En 
el poc temps que durà el matri-
moni, van ser pares de sis fills. 
Tot i que Felip va tenir copioses 
aventures extraconjugals, Joana 
l’estimava tant que li perdonava 
les infidelitats i, quan ell morí 
als vint-i-vuit anys, el plorà tan 
desconsoladament que va fer 
portar el taüt amb el cos embal-
samat d’ell durant nits camí de 
Granada. Encara que no hi arri-
bà en ser diagnosticada de boja 
i reclosa al castell de Tordesillas 
amb Caterina, sa filla petita.

En el relat, s’hi descobreix una 
Joana sola, assenyada, enamo-
rada i desesperada que ha estat 
apartada de la corona només per 
interessos. Morta sa mare, ella 
havia esdevingut hereva de Cas-
tella, però això no fou ben vist 
pel pare, ni per l’espòs, ni pel 
seu fill. De manera que sembla 
que alguns trobaren la solució 
d’apartar-la del tron, valent-se 
de les excentricitats i reaccions 
tossudes que la pròpia Joana ex-
plica i justifica que havia fet en 
ocasions.

La novel·la, amb un llenguatge 
acurat i poètic, deixa ben clara 
la hipòtesi de l’autor: Joana, rei-
na de Castella, va ser ni més ni 
menys que diagnosticada boja 
i reclosa fins a la mort, simple-
ment “per raons d’estat”.

Les bestieses que s’han arribat 
a fer i encara es fan a Espanya 
per raons d’estat!   ■

El relat ens 
arriba en 
primera per-
sona. És la 
pròpia Joana, 
ja vella, qui 
explica els 
records vis-
cuts des del 
castell de 
Tordesillas 
on fa anys 
que la tenen 
reclosa, 
primer els 
servidors del 
seu pare i, 
després, els 
del seu fill, 
Carles I.
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Oficis: matador de porcs

OPINIÓ ESCUDELLA BARREJADA per ANTONI PONSA

Per descomptat que a l’ofici que em refe-
reixo en el present escrit és al de la per-
sona que, molts anys enrere, matava i 

esquarterava els porcs, especialment en pobles 
on no existien els escorxadors i en èpoques en 
què encara no s’havien establert les correspo-
nents anàlisis ni calia presentar cap document 
que acredités el bon estat de salut de la bèstia 
que se sacrificava certificant que aquesta era 
apta per a ser consumida sense cap mena de 
perill. Més tard, però, ja era indispensable que 
un veterinari hi donés el vistiplau. I per com-
plir aquesta disposició, el matador tenia l’obli-
gació de fer-li a mans unes mostres de carn de 
diversos òrgans de l’animal.

El dia de la matança del porc era esperat per 
tothom. Aquest fet no passava sinó un cop a 
l’any i a l’hivern, ja que el fred també formava 
part del ritual que se seguia al peu de la lletra. 
Ningú no se l’hauria imaginat mai en temps 
de calor.

Sigui com sigui, hi havia feina per a tota la 
família, petits i grans. El porc es matava de 
bon matí quan els camps dels afores eren ben 
blancs de rosada nocturna. A trenc d’alba el 
matador i els ajudants ja eren asseguts al vol-
tant de la llar de foc on s’escalfava una gran 
caldera d’aigua que més tard serviria per a 
netejar la bèstia: l’últim toc abans d’esquarte-
rar-lo per destriar-ne les tradicionals peces tan 
preuades de sempre.

Quan s’havia consumat el primer acte, exe-
cutat pel botxí i tres o quatre ajudants, es 
procedia a arrencar el pèl de l’animal. Això es 
feia amb unes estenalles especials que, si se 
sabien fer treballar, se n’emportaven un bon 
manyoc cada estirada. Els pèls més curts i els 
pocs que es resistien al cop d’estenalles, de-
sapareixien en socarrar el porc posat damunt 
d’unes graelles de ferro i encenent argelagues 
i botges seques prèviament arreplegades amb 
aquesta finalitat.

La següent operació consistia en netejar-lo 
amb abundant aigua bullent. Aigua amb la 
qual la mestressa de la casa solia ruixar-lo 
mentre un parell o tres d’homes s’afanyaven 
a fregar-lo amb trossos de pedra tosca tallada 
com si fossin pastilles de sabó, sense deixar 
de vista, però, el raig de l’aigua bullent que els 
amenaçava seriosament les mans.

Un cop net com una patena, ja era tot a punt 
per esquarterar-lo. Quatre persones de les més 
forçudes l’entraven al pis i el posaven damunt 
una taula que fos resistent. L’habilitat del ma-
tador fent de cirurgià enllestia la feina comen-
çant generalment per la part de l’espinada, i 
separant peça per peça fins a acabar amb la 
més voluminosa que era la cansalada; el gruix 
de la qual definia la categoria del porc.

Els motius que han portat el matador de 
porcs a desaparèixer són diversos, però com 
a inici cal citar el fet que a totes les cases de 
pagès criaven el seu porc corresponent, el qual 
s’havia de sacrificar en arribar, més o menys, a 
complir un any d’engreix tancat en solitari en 
una corralina. Passat aquest temps, el seu pes 
en brut havia de ratllar els cent quilos i havia 
de tenir un gruix de cansalada com més ample 
millor. Si reunia aquestes condicions, era el 
màxim que se n’esperava.

Cal explicar, però, que quan la seva criança 
en granges, la gran cadena d’escorxadors ar-
reu del país i la indústria càrnia es feren amos 
i senyors de tot el procés de distribució, els 
porcs de granja arriben a l’hora del sacrifici tot 
just quan tenen entre dos o tres mesos d’en-
greix comporta que la seva carn no sigui pas 
tan gustosa com la del porc de corralina, ni de 
bon tros.   ■

El dia de la ma-
tança del porc 
era esperat per 
tothom. Aquest fet 
no passava sinó 
un cop a l’any i a 
l’hivern, ja que el 
fred també forma-
va part del ritual 
que se seguia al 
peu de la lletra. 
Ningú no se l’hau-
ria imaginat mai 
en temps de calor.
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REPORTATGE ELS CEMENTIRIS

Els cementiris d’Agramunt

per RAMON BERNAUS i SANTACREU

▼

Introducció general
Una de les notícies més 

antigues de la nostra cultura 
sobre els fossars i els enter-
raments dels difunts data de 
l’època de l’Imperi Romà, 
quan per raons higièniques 
tenien prohibits els fossars a 
dintre de les muralles de les 
ciutats. Per això, als costats 
de les vies que conduïen als 
portals principals de grans 
ciutats, com Roma, hi havia 
monuments funeraris a banda 
i banda; alguns eren modes-
tos, però altres, molt espec-
taculars. També s’hi feren 
els cementiris dels cristians 
d’aquella època: les catacum-
bes, com les de Sant Sebas-
tià o les de Dimitila. Així per 

exemple, al costat de la via 
Augusta que portava a Tàrraco 
encara podem contemplar el 
monument funerari conegut 
com la Torre dels Escipions, 
i a les vies que menaven a 
Barcino, a prop de les mura-
lles, s’hi conserven modestes 
tombes.

Aquella manera d’enterrar 
els morts va desaparèixer al fi-
nal de l’imperi romà (segle IV 
dC), quan el cristianisme es-
devingué la religió oficial i els 
cristians abandonaren la idea 
pagana de situar les sepultu-
res fora muralles i les intro-
duïren a les poblacions prop o 
dins de les esglésies, com ja 
les havien tingut abans a les 
catacumbes a prop dels seus 

màrtirs. Per aquesta raó i fins 
al segle XIX, els cementiris 
arribaren a confondre’s amb 
el temple parroquial que pas-
saren a ser considerats com 
una dependència més de l’es-
glésia.

En la pràctica cristiana de 
l’enterrament dels difunts i 
de tot el cerimonial funerari, 
hi ha la idea d’una concepció 
esperançada de la mort, en 
la qual, tant la fossa com el 
cementiri han de tenir com a 
component principal l’alegria 
per la fe en la participació 
del difunt i la seva ànima en 
la glòria de Crist ressuscitat. 
Per aquesta raó apareix el 
caràcter “sagrat” que l’Es-
glésia dona a les tombes i al 
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Entrada de l’actual cementiri.

El cementiri més 
antic d’Agramunt 
de què tenim notí-
cia estava situat a 
la part exterior del 
temple de Santa 
Maria. Segurament 
que el primer de 
tots es trobava al 
davant del portal 
major i s’havia de 
passar entremig 
de les creus per 
entrar al temple.
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▼ terreny on estan situades: el 
fossar; que es converteix en 
un lloc de repòs. Per això els 
cementiris esdevingueren un 
lloc respectable, ja que per 
la seva vinculació i proximitat 

a les parròquies i convents, 
obtenien la condició de terra 
consagrada. 

Aquells fossars parroquials 
venien configurats pel dret 
que tenia i exercia la parrò-

quia sobre el cos dels seus 
feligresos; de tal manera que, 
si no s’expressava el contrari 
mitjançant un testament, la 
parròquia tenia el dret d’aco-
llir-los a les seves dependèn-
cies atesa la prerrogativa que 
posseïa d’efectuar la taxació 
dels béns del difunt per dis-
posar sobre el bé de la seva 
ànima. Per aquesta raó, les 
parròquies gaudien del mo-
nopoli dels enterraments dels 
seus feligresos i, per això 
mateix, només les esglésies 
parroquials disposaven de 
cementiri, ja fos davant de la 
porta o a l’entorn del temple. 
Si el difunt en el seu testa-
ment escollia com a sepultu-
ra un convent, la parròquia 
posseïa el dret de cobrar les 
despeses de sepultura de la 
mateixa manera que si s’ha-
gués enterrat allí.

El cementeri més antic 
d’Agramunt: l’entorn i 
l’interior de l’església

El cementiri més antic 
d’Agramunt de què tenim 
notícia estava situat a la part 
exterior del temple de Santa 
Maria. Segurament que el 
primer de tots es trobava al 
davant del portal major i s’ha-
via de passar entremig de les 
creus per entrar al temple. 
Quan es van fer les obres de 
la nova pavimentació de la 
plaça el 2014, van aparèixer 
moltes sepultures excava-
des a la pedra, de les quals 
no es tenia informació, que 
confirmen aquesta hipòtesi. 
Com que aquest espai se’ls 
quedava petit, es van habi-
litar altres terrenys a la part 
de llevant del temple que 
servien com a fossar. Per això 
–segons comenta J. Puig 
Ball– quan el 1897 estaven 
obrint els fonaments de la 

Façana de l’església parroquial a 
finals del segle XIX. A banda del 
sepulcre del campanar i el del 
seu costat amb les restes encara 
visibles, n’hi havia un altre a la 
banda dreta que hem marcat 
amb un cercle.
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casa de la plaça del Mercadal 
que fa cantonada amb l’actu-
al carrer dels Absis (aleshores 
conegut com carrer de les Tor-
retes), s’hi van trobar molts 
esquelets humans. És curiós 
que fessin el fossar parroqui-
al a fora de les muralles de 
la vila, ja que els absis amb 
les torres de defensa al seu 
damunt formaven part de la 
muralla. Més tard, quan l’any 
1901 es va obrir una rasa al 
carrer de la Sabateria de Dalt, 
molt a prop de l’església, per 
posar-hi la instal·lació de l’ai-
gua potable i els desaigües, 
s’hi va trobar un veritable os-
sari i fou necessari utilitzar 
un carro per traslladar tots els 

ossos al Cementiri Nou. Que 
això que expliquem d’Agra-
munt era habitual, ho confir-
ma el fet que algunes esglé-
sies parroquials rurals, com la 
de Sant Esteve de Pelagalls, 
tenien el cementiri al davant 
de la porta principal i a la part 
de l’absis.

Com anem dient, els ce-
mentiris amb les seves fos-
ses estaven situats a la part 
exterior dels temples, però 
sempre hi havia excepcions. 
Moltes vegades la família 
fundadora del temple o una 
família benefactora que con-
tribuís de manera destacada 
a la construcció del mateix, 
tenia el privilegi de disposar 
la seva sepultura en un lloc 
prominent. A l’església de 
Santa Maria aquest és el cas 
del sarcòfag situat a l’arcosoli 
de la torre del campanar, en 
el qual es van trobar els cos-
sos vestits de la parella enter-
rada i que daten del segle XIII 
o XIV. També hi havia hagut 
dos sarcòfags més situats a 
banda i banda de la portala-
da principal sostinguts al mur 
mitjançant dos permòdols i 
que ocupaven les arcades ce-
gues on s’havia previst inicial-

ment l’obertura de dues por-
tes laterals que mai no es van 
arribar a construir. Aquests 
sarcòfags, en alguna reforma 
posterior del temple es van 
treure.

Sovint les famílies nobles 
també tenien el privilegi de 
construir-se la seva capella 
privada dintre del temple, en 
la qual celebraven les seves 
cerimònies religioses particu-
lars i que a la vegada els ser-
via com a lloc de sepultura, 
però d’aquestes no en tenim 
constància a l’església. Els 
diversos gremis també tenien 
sepultures dintre del temple, 
sovint a la seva capella pri-
vativa, cosa que sembla que 
tampoc es donà a Agramunt. 

Algunes famílies importants 
de la vila gaudiren del privi-
legi, previ pagament d’una 
almoina estipulada per la 
comunitat, de construir una 
fossa dins del mateix temple 
que tapaven amb una llosa 
funerària on constava el nom 
de la família. Com que aques-
ta pràctica era una gran font 
d’ingressos per a la comuni-
tat religiosa, el sol de l’interi-
or del temple d’Agramunt es 
va convertir en un veritable 
cementiri. Es té coneixença 
d’un mínim de quaranta-set 
sepultures amb les seves cor-
responents làpides. Per tant, 
hi va haver una època molt 
llarga en què els pobres foren 
enterrats als fossars exteriors, 
mentre que els rics ho foren a 
dins del temple. L’únic inven-
tari que es conserva d’aques-
tes làpides data de 1936. El 
va publicar mossèn Joan Pons 
al llibre Beata Maria Acrimon-
tis. Però avui en dia, moltes 
d’aquestes làpides han sofert 
canvis d’ubicació i segura-
ment altres s’han perdut amb 
la construcció del refugi el 

Sepulcres descoberts fa pocs 
anys a la plaça de l’Església 
durant la remodelació del casc 
antic de la vila.

Algunes famílies im-
portants de la vila 
gaudiren del privile-
gi, previ pagament 
d’una almoina 
estipulada per la 
comunitat, de cons-
truir una fossa dins 
del mateix temple 
que tapaven amb 
una llosa funerària 
on constava el nom 
de la família.
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1938, les restauracions i re-
construccions que es van fer 
a partir de 1953 o la restau-
ració de 2013, quan es va 
canviar tot l’enllosat antic de 
la nau principal i s’hi posà 
pedres noves tot apartant les 
làpides funeràries a altres in-
drets del paviment. Per tant, 
avui moltes d’aquestes no es 
troben al seu lloc original i 
pensem que molt poques de-
uen coincidir amb la corres-
ponent sepultura.

També cal recordar que 
algunes famílies importants 
d’Agramunt, com els Siscar, 
tenien la sepultura al convent 
de Sant Francesc i algunes 
altres que ara desconeixem 
s’enterraven al convent o l’es-
glésia de la Mercè. De fet, 
quan fa uns anys es va con-

dicionar la plaça del Mercat 
en instal·lar-s’hi l’Espai Gui-
novart, es van trobar una colla 
de sepultures que corresponi-
en precisament al cementiri 
que hi havia hagut al convent 
de la Mercè. De la mateixa 
manera que, en condicionar 
la Cisterna del Convent per-
què fos visitable, es van tro-
bar a l’interior ossos que es va 
creure que podien haver estat 
dipositats allà en el moment 
que, abans de la Guerra Civil, 
es van construir els dipòsits 
de l’aigua en els terrenys on 
hi havia hagut el convent de 
Sant Francesc. En ambdós 
casos les restes foren traslla-
dades al cementiri actual on 
reposen de nou.

A finals del segle XVIII, una 
part important dels enterra-
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Llosa funerària de l’interior de l’església.

Sepulcres excavats a la roca descoberts quan es van realitzar les obres d’ampliació de l’ajuntament l’any 1983.
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ments de les parròquies es 
realitzava a dintre de les es-
glésies, tal i com s’ha apun-
tat més amunt que es feia a 
Agramunt i a les poblacions 
més importants de Catalunya 
i la resta de l’estat. Com que 
inevitablement es produïen 
problemes sanitaris greus, 
l’any 1787, el rei Borbó il-
lustrat Carles III dicta una Re-
ial Cèdula “en que por punto 

general se manda restablecer 
el uso de Cementerios ventila-
dos para sepultar los cadáve-
res de los Fieles”. I a partir 
d’aquell moment se suprimi-
ren els enterraments a dins 
dels temples i es començaren 
a bastir cementiris allunyats 
de les poblacions com s’havia 
fet en temps dels romans.

El Cementiri jueu 
Durant més de tres segles 

va residir al Call d’Agramunt 
una comunitat jueva impor-
tant que va ser foragitada amb 
el decret d’expulsió de 1492 
mentre regnaven els Reis Ca-
tòlics. Com és sabut, els jueus 
tenien els seus propis cemen-
tiris allunyats de l’indret on 
enterraven els cristians. En el 
cas dels d’Agramunt, se sap 
que la comunitat jueva tenia 
la necròpolis al primer tossal 
que hi ha l’esquerra del camí 
que mena al Pilar d’Almenara 
i que condueix a la masia de 
Cal Talladó i, més amunt, a la 
masia de Ca l’Isidori. Aquest 
tossal avui en dia és a mig ur-
banitzar. El cementiri jueu, a 
l’inrevés del cristià, era lluny 

de la població emmurallada; 
a un quilòmetre aproximada-
ment. S’ha pogut determinar 
l’indret gràcies a dos frag-
ments d’esteles que s’hi van 
trobar a finals del segle XIX, 
una, i a mitjans segle XX, l’al-
tra. Formaven part de la paret 
d’un marge de pedra seca que 
delimitava la finca del vessant 
nord del tossal conegut amb 
el nom de “Joan Gros”. Un 
dels fragments de les dues 
esteles està exposat al Museu 
de Lleida, mentre que de l’al-
tre se n’ha perdut el rastre. 
En l’estela conservada hi apa-
reix una inscripció fragmenta-
da, escrita en hebreu, que fa 
referència a la mort d’un tal 
Salomó Cresques. Un altre 
argument que fonamenta  
que el cementiri jueu era en 
aquell indret és que a princi-
pis del segle XX s’hi van tro-
bar moltes restes òssies i là-
pides procedents de tombes, 
les quals van sortir a la llum 
en el moment que s’extreia 
argila per a les teuleries de 
la població. En aquella època 
no s’hi va donar importància i 
per això no se’n va conservar 
res.

El Cementiri Vell 
A Agramunt no sabem del 

cert quan es va acabar d’en-
terrar dintre de l’església i al 
seu entorn i van traslladar el 
cementiri fora muralles. La 
notícia més antiga que de 
moment tenim del cementiri 
a fora de les muralles data 
de 23 de desembre de 1515 
quan el prevere Francesc 
Pedrol, rector d’Agramunt 
i visitador en nom del bisbe 
d’Urgell, fa la visita a l’es-
glésia de Santa Maria i les 
seves dependències, essent 
una d’aquestes el cementiri: 
“Item, fonch vist lo cemen-
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Fragment d’una estela amb 
inscripció hebrea, exposat al 
Museu de Lleida. Es va trobar en 
un marge de pedra seca al tossal, 
avui a mig urbanitzar, que hi ha a 
l’esquerra cap al Pilar d’Almenara. 
En aquest indret hi havia ubicat el 
cementiri jueu agramuntí.

Al pati interior de Cal Xela encara 
conserven la part superior d’una 
tomba del Cementiri Vell.
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tiri de dita vila, lo qual esta 
de fora los murs de dita vila, 
e fonch vist esser mal tengut, 
a una part tot obert y desclòs 
e foren y trobats molts ossos 
de animals bruts”. A part que 
el tenien molt abandonat i 
obert, només podem entendre 
del cert que estava situat fora 
de la vila, però sense especi-
ficar a quin indret. No seria 
gens d’estrany que aquells os-
sos humans que van trobar en 

obrir els fonaments de la casa 
de la plaça del Mercadal, si-
tuada fora les antigues mu-
ralles, tinguessin relació amb 
aquest cementiri que amb el 
temps es va abandonar, ja 
que tot i estar a l’exterior de 
les muralles no era gaire lluny 
de l’església. Això només és 
una hipòtesi difícil de demos-
trar, ja que els cementiris, 
amb el temps, s’ampliaven o 
anaven canviant d’ubicació, 

com anem comprovant amb 
els que tenim constància cer-
ta. 

Sí que es té notícia de la 
ubicació del “Cementiri Vell”, 
situat, segons Puig i Ball, als 
afores de la vila per la part 
nord, a uns 80 metres del 
portal de Sant Joan de les an-
tigues muralles. A la llinda de 
la porta d’entrada del fossar 
hi havia gravada la data de 
1775, que corresponia segu-
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Cantonada del carrer Canal, entre 
cal Xela i patis posteriors (sobre 
aquestes línies), on hi havia el 
Cementiri Vell.

A la dreta, indret on durant molts 
anys els feligresos acompanyaven 
el fèretre dels finats, al capdavall 
del carrer de Sant Joan, on hi 
havia la porta nord de la muralla 
del poble.
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rament a l’any que l’havien 
inaugurat. Però segons diu 
Lluís Pons, sembla que en 
aquell lloc ja hi havia el ce-
mentiri anterior i, per tant, 
aquesta data correspondria a 
d’una ampliació o reconstruc-
ció; a més, en el cadastre de 

1716 ja s’esmenta el fossar 
en aquell indret. L’última là-
pida individual que es trobava 
dintre de l’església porta la 
data de 27 de setembre de 
1787 corresponent a un rec-
tor de la comunitat. Tot i això, 
hi havia una làpida col·lectiva 

dels preveres de la comuni-
tat, avui perduda, que datava 
de 1833. Quan el cementiri 
era a l’entorn de l’església 
els clergues acompanyaven 
el difunt fins a la fossa i allí 
resaven les últimes oracions. 
Amb la construcció dels ce-
mentiris fora de les muralles 
va néixer el costum, que va 
durar molts anys, que els 
clergues i assistents als fune-
rals acompanyessin el difunt 
fins al portal de Sant Joan, on 
acomiadaven el dol, i el fère-
tre fos portat a braços fins a 
la fossa. El Cementiri Vell, o 
la seva ampliació, no va durar 
ni un segle, ja que tenia una 
colla de condicionants que 
n’aconsellaven la clausura: es 
trobava molt a prop del poble, 
ja no quedava espai per am-
pliar-lo i fer-hi més sepultures 
a terra, i tampoc tenia espai 
per construir sepultures priva-
des ni per ubicar el cementiri 
civil.

El Cementiri Nou 
Per això l’any 1855 l’Ajun-

tament va decidir construir un 
altre fossar, conegut com el 
“Cementiri Nou”, on encara 
és en l’actualitat. Està situat 
a llevant, un tros lluny de la 
vila, a prop d’un quilòmetre, 
tocant a la carretera de les 
Puelles. Seguint la descripció 
que el 1935 en feia J. Puig 
Ball, era un quadrat de 52 
metres de costat amb una su-
perfície de 2.704 m2 i tenia la 
porta principal al mur de po-
nent. A la paret que tancava 
el recinte pel llevant, enfront 
de la porta, hi van construir 
una capella en la qual el dia 
de Tots Sants se celebraven 
misses resades. Darrere del 
cementiri, tocant al mur de 
llevant, hi van construir dos 
departaments independents: ▼JO
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Enterrament de l’any 1901.

Vista parcial del Cementiri Nou.
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▼

l’un era el cementiri civil on 
eren sepultats els cadàvers de 
les persones no catòliques; 
era un rectangle de 24 x 3,4 
m i tenia la porta d’entrada a 
la banda del migdia; l’altre, 
conegut com “els Llims”, era 
on rebien sepultura els fetus 
i els nounats difunts que no 
havien estat batejats; la porta 
d’entrada donava al nord i el 

recinte era de petites dimensi-
ons, uns vuit metres quadrats.

Damunt de la porta d’entra-
da del Cementiri Nou hi havia 
gravada una dècima atribuïda 
al senyor Ramon de Siscar 
que pràcticament ara no es 
pot llegir –que fa uns anys, 
però, es va reproduir en una 
llosa al costat– que fa així:

“Entra mortal, sens espant
en la ciutat dels difunts,
a on hem de morar junts,  
des del petit al més gran.
Serena lo teu semblant,  
pensa sols en preparar-te   
a morir, puig escapar-te   
no podràs per ric que sies   
i los bens i bissarries   
dins breu temps han de deixar-te.”

Per regir el nou fossar es 
va crear la Junta Adminis-
trativa del Cementiri que la 
formaven el rector, un regidor 
de l’Ajuntament i un veí de-
signat pel bisbe d’Urgell. El 
1887 el consistori va redactar 
unes Ordenances Municipals, 
a l’article 5è de les quals es 

reglamentava aquesta junta. 
La primera Junta constituïda 
el 1855 fa fer construir els 
primers nínxols destinats a 
la venda perquè servissin de 
sepultures particulars, situats 
al mur de llevant a banda i 
banda de la capella. Estaven 
construïts en fileres de quatre 
pisos amb ossera a la part in-
ferior de cada fila i protegits 
amb un porxo d’arcs de mig 
punt recolzats sobre pilars 
de pedra. La Junta va acor-
dar que, quan es construïssin 
noves galeries de nínxols, es 
mantingués el mateix estil.

Des d’un bon comença-
ment, a més dels nínxols, hi 
havia dos panteons de pro-
pietat particular: un, segons 
J. Puig Ball,  estava situat 
al centre del fossar i l’havia 
manat construir la família 
agramuntina dels Ceriola 
que en aquella època ja ha-
via desaparegut d’Agramunt. 
L’altre panteó, més modest, 
està situat molt a prop d’on 
comença el mur de la banda 
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Part superior de l’entrada al Ce·
mentiri Nou on sobresurt la dècima 
original. A sota, una rèplica de la 
mateixa que l’any 2005 es va col·
locar al costat dret de la façana.
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nord i guarda les restes mor-
tals de l’enginyer del canal 
d’Urgell, Domingo Cardenal, 
i de la seva esposa i el sogre. 
Actualment al primer recin-
te de l’ampliació, hi ha pocs 
difunts enterrats directament 
a terra amb una creu i uns 
quants panteons.                    

Els primers anys d’utilitzar 
el nou fossar, portaven els ca-
dàvers al cementiri amb un 
carro conegut com “el Carro 
dels Morts”, una mena de cai-
xa prismàtica rectangular amb 
una porta pel darrere on s’in-
troduïen els fèretres. El car-
ruatge estava pintat de color 

groc amb unes inscripcions 
de color negre pels costats; a 
la dreta hi posava: “Hoy her-
mano para mi y mañana para 
ti”; a la banda esquerra: “Un 
padrenuestro para el difun-
to”, i a la porta del darrera: 
“Requiescat in pace”. Com 
que aquest carro de gust dub-
tós no devia agradar gaire, es 
va deixar d’utilitzar i els ca-
dàvers els portaven a braços, 
com quan els portaven al Ce-
mentiri Vell, per sis homes, si 
el difunt era un home, i per 
sis dones, si era una dona; a 
més, els acompanyava una al-
tra dona que portava un ban-
quet per recolzar-hi el fèretre 
si durant el trajecte havien de 
fer algun descans. Si es trac-
tava d’un albat, eren quatre 
nens o quatre nenes els que 
duien la caixeta. El 1923 
es va establir altra vegada el 
trasllat dels fèretres en cotxe, 
però era potestat de la família 
si el volia fer servir o no.   

El Cementiri Nou va ser es-
trenat el dia 13 de setembre 
de 1885 amb l’enterrament 
d’Anna Maria Mas i Rovira, 
natural de Guissona i muller 
de Miquel Fontanals Folgue-
ra, que morí víctima del cò-
lera. Segons va trobar Lluís 
Pons al llibre parroquial 
d’òbits, al marge de la partida 
de defunció, el rector d’Agra-
munt, mossèn Maties Bosch, 
hi va posar la següent nota: 
“En esta fecha de 13 de sep-
tiembre de 1885 fue bende-
cido el nuevo Cementerio del 
Panteón de Piedra y la Sra. 
Fontanals fue la primera de 
ser en el enterrada el mismo 
día, pues que estábamos en 
tiempo en que la villa estaba 
contagiada de una epidemia 
que llamaban el Cólera Asiáti-
co, enfermedad maligna so-
bremanera.” ▼
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Panteó on es guarden les restes 
mortals de Domingo Cardenal, 
enginyer del canal d’Urgell, i 
també les de la seva esposa i del 
seu sogre.

Panteó de la família Ceriola.
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▼

El panteó de pedra, tal com 
diu el rector, donava nom al 
nou cementiri, era el de la fa-
mília Ceriola i es devia cons-
truir juntament amb el fossar. 
Actualment aquest panteó 
encara existeix a poques 

passes de la porta d’entrada 
al passadís central, però el 
temps ha esborrat les làpides 
que donaven informació de 
les persones enterrades.

L’estrena del Cementiri Nou 
va coincidir amb una greu 

epidèmia de còlera conegut 
com el Còlera Asiàtic (1854-
1855). Conta Puig i Ball que 
durant aquests dos anys a 
Agramunt van morir del còlera 
més de vint persones. Ell com 
a metge, però, les considerava 
poques comparades amb al-
tres poblacions, ja que la Jun-
ta de Sanitat Local havia pres 
una sèrie de mesures profilàc-
tiques que havien donat força 
bons resultats. A les Memò-
ries de Joan Maluquer i Vila-
dot, tenim una altra notícia 
d’aquesta epidèmia, on ex-
plica que els seus pares, Sal-
vador Maluquer Aytés i  Rosa 
Viladot Bosch (de cal Mas 
Vell), es van casar a l’església 
de Santa Maria d’Agramunt el 
setembre de 1855 i en aquell 
moment era tanta la mortaldat 
que els sacerdots no donaven 
l’abast en oficiar funerals; per 
la qual cosa la boda del Sal-
vador i la Rosa es va celebrar 
amb un mort de cos present 
dintre de l’església. 

Un altre dels enterraments 
més notables que es van pro-
duir al Nou Cementiri d’Agra-
munt va ser el de Domingo 
Cardenal, l’enginyer del canal 
d’Urgell, el 13 de febrer de 
1901. La família de Domingo 
Cardenal es va trobar tan bé a 
Agramunt durant els anys que 
hi va residir quan es feien les 
obres del canal, que en morir 
l’enginyer el 9 de febrer de 
1901, va voler que Domingo 
Cardenal fos inhumat al pan-
teó que s’havia fet construir al 
nou cementiri i on ja reposava 
la seva esposa i el seu sogre 
que també havien viscut amb 
ell a la vila. Les despulles del 
finat van ser traslladades de 
Barcelona a Tàrrega, segura-
ment amb ferrocarril, i van ser 
transportades fins a Agramunt 
el dia 12 de febrer. Segons 
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Part més nova de l’actual cementi·
ri. Hi ha un petit columbari per di·
positar·hi les cendres dels difunts 
que s’incineren (foto de baix).

A la dreta, foto de l’indret on repo·
sen les restes humanes trobades 
a la Cisterna del Convent de Sant 
Francesc (2015).
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relata Puig i Ball, l’Ajunta-
ment en corporació, acompa-
nyat per la banda municipal, 
va sortir extramurs a rebre el 
cadàver, portat a l’espatlla 
pels dependents de l’Ajunta-
ment que s’alternaven amb 
els de la Companyia del Canal 
d’Urgell; tot seguit va ser tras-
lladat a la Casa Consistorial, a 
l’ampli saló de sessions con-
vertit en capella ardent, on va 
quedar dipositat fins al dia se-
güent que es va fer la cerimò-
nia de l’enterrament. Una crò-
nica de premsa que transcriu 
textualment diu: “La pràctica 
totalitat dels veïns d’aquesta 
vila s’han afanyat a retre un 
just homenatge a la memòria 
del difunt, desfilant davant 

del seu cadàver i acompa-
nyant-lo al darrer estatge. Allà 
s’ha recordat l’afecte que el 
finat sempre havia demostrat 
per Agramunt; allà s’han re-
cordat les simpaties que va 
saber-se guanyar durant els 
llargs anys que va viure a la 
vila; allà s’ha recordat que els 
seus fills, l’enginyer, en Car-
les, i el metge, en Salvador, 
veritables eminències científi-
ques, havien rebut a la nostra 
escola la instrucció elemen-
tal: allà s’ha demostrat l’es-
tima a la família Cardenal de 
l’única manera compatible 
amb la solemnitat del mo-
ment: amb una llàgrima als 
ulls i una oració als llavis.” 

Amb el pas del temps, al 
Cementiri Nou es van cons-
truir galeries de nínxols a la 
resta dels murs i molts anys 
després, donada la manca 
d’espai, es va ampliar pel 
cantó de llevant amb un se-
gon recinte d’unes mides 
aproximades al primer, que 
també fou envoltat de nín-
xols. Fa uns anys, una part 
dels nínxols més antics del 
primer recinte es van haver 
de refer totalment. Però com 
que amb els dos recintes tor-
nà a mancar espai per encabir 
els difunts, el Cementiri Nou 

s’engrandí una tercera vegada 
també pel costat de llevant; 
ampliació que no està del tot 
closa i que conté per primera 
vegada un columbari per di-
positar les urnes dels difunts 
incinerats. Però tot això ja són 
històries més recents que els 
agramuntins servem a la me-
mòria i que podem comprovar 
directament en la visita al re-
cinte el dia de Tots Sants.   ■
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Fa poc es van refer els nínxols 
més antics, desallotjant els que 
ja no tenien cap propietari.

L’estrena del 
Cementiri Nou va 
coincidir amb una 
greu epidèmia de 
còlera conegut 
com el Còlera Asi-
àtic (1854-1855). 
Conta Puig i Ball 
que durant aquests 
dos anys a Agra-
munt van morir del 
còlera més de vint 
persones.

C/ Sant Pol, 13 - 25210 GUISSONA
Tel. 973 55 16 98
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ENTREVISTA MARIA PALLEJÀ FONTANET

Records d’una torronaire

Si l’octubre és un mes 
que ens motiva a parlar 
de torrons, aquest any 

tan atípic, en què l’Ajunta-
ment s’ha vist obligat a sus-
pendre la Fira del Torró, no 
volem que sigui menys. Per 
això no volem deixar de par-
lar dels nostres dolços tradi-
cionals. Sempre es pot trobar 
una petita excusa per fer-ho. 
I l’excusa que hem trobat es 
diu Maria Pallejà Fontanet, 
filla de la família Pallejà, la 
qual, a pesar dels seus 94 
anys, conserva una memòria 
prodigiosa i unes ganes ben 
vives d’explicar la seva infan-
tesa viscuda en una família 
agramuntina de torronaires.

La Maria és filla de Baldo-
mero Pallejà i Dominica Fon-
tanet. Va néixer a Agramunt el 
dia 4 de març de 1926. És la 
germana gran de Joan Pallejà 
Fontanet que fins a darrera 
hora va continuar la tradició 
familiar de torronaires.

– Què recorda de la família?
– Sempre he relacionat 

la meva infantesa i joventut 
amb els torrons. Els pares 
havien heretat dels meus avis 
un petit negoci de torrons 
que feien a casa i venien a 
les fires. Dic petit perquè en 
aquells temps tot era justet 
per sobreviure, i encara ha-
vies d’inventar alguna coseta 
més per poder tirar endavant. 
Recordo que la mare, que era 
una dona molt lluitadora, va 
inventar-se una paradeta en 
què, a més de torrons, també 
tenia gelats (que feia ella ma-
teixa), xocolatines, volados… 

I a les sortides del cine i del 
ball sempre tenia la paradeta 
preparada que gaudia de for-
ça èxit entre els joves. El meu 
pare no era home de casa, i 
els torrons se li donaven molt 
bé de fer; només incorporava 
a la seva vida l’afecció per la 
caça, cosa que també li repor-
tava alguns guanys perquè les 
perdius que no consumíem 
a casa les venia a les fondes 
d’Agramunt. 

– Com fabricaven els torrons?
– En aquells anys per su-

posat que tot era manual. Els 
meus pares es feien un tip de 
remenar la mel i les avellanes 
a mà. Era molt pesat i ho fe-
ien una bona estona cadascú. 
A la meva mare li ballava pel 
cap que havíem de comprar 
una màquina que a través 
de l’electricitat remenés tota 
sola. El meu pare no en volia 
ni sentir a parlar, però la tos-
suderia de la mare va fer que 
uns anys més tard comprés-
sim la primera màquina de 
fer torrons d’Agramunt; això 
sí, d’amagat del pare.

– Com pot ser això?
– Al pare també li agrada-

va jugar a cartes i solia tenir 
sort. El dia que guanyava, la 
mare li feia fonedís algun du-
ret de plata de la butxaca i el 
ben guardava que, junt amb 
el que li quedava de la seva 
paradeta, anava fent estalvis; 
fins que un dia va comprovar 
que ja tenia prou diners per a 
la màquina i va prendre el de-
termini de comprar-la. El pro-
blema era com ho deia al pare.

– I com va anar la cosa?
– La mare tenia confiança 

amb mossèn Llorenç, el rec-
tor de l’època, i li va explicar 
el que feia el cas; li va dema-
nar consell de com ho podia 
fer per comunicar al pare les 
intencions que ella tenia: en-
cara que havia arreplegat els 
diners, no podia fer veure 
que havien sortit de sota les 
pedres. El mossèn li va dir 
que li podia proposar que era 
ell (el mossèn) qui li deixava 
els diners i que després ja 
els hi tornarien a mesura que 
anés treballant. Van quedar 
d’acord amb la idea, tot i que 
de moment no va explicar res 
al pare.

– I com va acabar aquesta 
qüestió?

– Doncs, va arribar un dia 
en què érem a la fira de Santa 
Llúcia de Barcelona i la mare 
em va dir: “no et moguis de 
la parada, que torno de segui-
da”. I sí, en tornar, amb una 
rialla d’orella a orella, em di-
gué que havia comprat la mà-
quina. Va tardar unes setma-
nes a arribar, fins que un dia 
un recader ens avisà i digué 
que portava una màquina per 
a nosaltres. La mare va sortir 
disparada de casa i el pare, 
el meu germà i jo, al seu dar-
rere; fins i tot el gos ens va 
seguir.

Mentrestant la mare havia 
llogat un cobert a la carretera, 
al costat del bar dels “Cara-
gols”. Estava molt malmès, 
però, preveient que un dia 
arribaria la màquina, el va 
fer condicionar per quan ar-

Una imatge recent de la Maria 
Pallejà.

Sempre he rela-
cionat la meva 
infantesa i joventut 
amb els torrons. 
Els pares havien 
heretat dels meus 
avis un petit ne-
goci de torrons 
que feien a casa i 
venien a les fires. 
Dic petit perquè en 
aquells temps tot 
era justet per so-
breviure, i encara 
havies d’inventar 
alguna coseta més 
per poder tirar 
endavant.
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ribés aquest dia. La cara del 
pare era d’una incertesa que 
jo, que sabia de què anava, 
veia venir un daltabaix. Però 
no va anar així. Quan el pare 
va començar a veure la pero-
la i les pales, va pensar que 
no li caldria remenar més, va 
canviar la cara i tot van ser 
rialles i també alguna parau-
lota... Quan va preguntar com 
pagaríem la màquina, la mare 
li va dir que mossèn Llorenç 
ens deixaria els diners i que 

ja els hi tornaríem de mica en 
mica. No hi va tenir cap in-
convenient.

Després de cada fira es 
comptava els diners fets i es 
reservava una part per tornar 
al mossèn, però la realitat era 
que tornaven a quedar per a 
la mare i així poder continuar 
l’estalvi que, més endavant, 
va servir per fer altres coses. 
La veritat és que va quedar un 
obrador molt maco i pràctic. 
A més de la màquina, hi vam 
posar una taula ben llarga per 
poder repartir les neules, po-
sar el torró dins i premsar-lo 
per poder envasar-lo tot se-
guit.

– Va ser la primera màquina 
de fer torrons d’Agramunt?

– No, els meus avis van 
aprendre a fer torrons a cal 
Pipa, davant de Monges; això 
vol dir que eren més antics 
que nosaltres, i ells ja dispo-
saven d’una màquina.

– Qui feia els torrons?
– Bàsicament els feien ells 

dos sols. Després de col·legi 
el meu germà i jo també aju-
dàvem en el que podíem, ja 
que la nostra feina era bàsi-
cament envasar el torró a les 
bosses o a les caixes i dei-
xar-lo a punt de vendre.

– Ens pot parlar de les fires?
– I tant; a mi m’encantava 

anar-hi. Deixàvem d’anar a 
l’escola per uns dies, però en 
aquells temps no passava res. 
La principal fira era la de San-
ta Llúcia a Barcelona. El pare 
instal·lava la parada a plaça 
Urquinaona i la mare al Por-
tal de l’Àngel. El meu germà 
i jo ens quedàvem a la pensió 
de Magdalena Suyets que era 
d’Agramunt. 

Per allà a Tots Sants ja en-

filàvem cap a fira de Ponts, 
després Oliana, Organyà fins 
arribar a la Seu d’Urgell, on 
feien la fira de Sant Ermen-
gol. Aquesta darrera era una 
fira boníssima, ja que l’aflu-
ència de gent d’Andorra feia 
que fos multitudinària. Allí ja 
teníem els nostres clients ha-
bituals. Recordo que a la Seu 
posàvem a l’Hotel Mundial, i 
a la meva edat això era tota 
una experiència viscuda amb 
molta il·lusió. El joc del Catxo 
era un èxit, i el pare el sabia 
fer d’allò més bé; venia moltes 
cartes i fèiem un bon calaix.

– Què va fer la mare després 
amb els diners estalviats?

– Primer que tot va acon-
seguir comprar el local que 
havia llogat per instal·lar 
l’obrador. Al cap d’un temps 
van decidir comprar un cor-
ral en què cabia el carro que 
portàvem quan anàvem a les 
fires, també va comprar un 
hort, encara que el va haver 
de pagar a terminis, ja que els 
estalvis no donaven per a tot. 
La compra de l’hort va agra-
dar tant al pare que a partir 
d’aquell moment va deixar 
d’anar moltes estones al cafè 
per dedicar-se a conrear-lo.

– Parla molt de la seva mare 
Dominica.

– La mare, com he explicat, 
era una dona molt lluitadora. 
Ella era la solució a tots els 
afers de la família. Ella deci-
dia, ella organitzava, ella es-
talviava, ella comprava i ella 
venia; és a dir, tot passava 
per ella. Jo sempre anava al 
seu costat, tenia predilecció 
per a la meva mare. De més 
gran, totes dues fèiem un bon 
equip.

El meu pare era un altra 
cosa. Era bona persona i tre-

Maria Pallejà amb la seva mare Do·
minica, en una parada de torrons.

Baldomero Pallejà, pare de la 
Maria, en una parada a Barcelona 
per la Fira de Santa Llúcia.

La principal fira era 
la de Santa Llúcia a 
Barcelona. El pare 
instal·lava la para-
da a plaça Urqui-
naona i la mare al 
Portal de l’Àngel.

▼
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ENTREVISTA MARIA PALLEJÀ FONTANET

▼

ballador, tot i les seves coses. 
Tenia molt sentit de l’humor 
i sabia enraonar molt; per 
aquesta raó queia molt bé a 
la gent i tenia molts amics.

– I va esclatar la guerra...
– Sí, jo tenia 10 anys. Re-

cordo haver sentit parlar de 
les bombes que van caure al 
Sindicat, de la tragèdia que 
va suposar per a Agramunt. 
Ara tinc 94 anys i encara sen-
to el xiulet de les bombes. Va 
ser un desastre. Agramunt va 
quedar gairebé destruït. Quan 
sonava la sirena, la mare, el 
meu germà i jo corríem cap a 
les Puelles fins que ens refu-
giàvem sota algun matoll o bé 
a la cuneta. Encara ara sen-
to el cos de la mare damunt 
nostre per protegir-nos. Quan 
havia passat el bombardeig, 
tornàvem a casa i amb el pare 

ens buscàvem com a deses-
perats per poder comprovar 
que tots érem vius.

Després de l’espant, els 
pares van decidir, com altres 
famílies, marxar d’Agramunt. 
Vam fer cap a Manresa, on 
teníem una amistat que ens 
va ajudar molt. Vivíem en una 
masia i hi vam estar molt bé. 
Mai no ens va faltar menjar.

En tornar a Agramunt, vam 
trobar la casa on havíem vis-
cut de lloguer al carrer Castell 
tota enderrocada, i per això 
vam traslladar-nos a viure en 
una del carrer Vilavella.

D’aquest període en podria 
parlar molt i molt, però enca-
ra ara, després de tants anys, 
no resulta fàcil recordar aque-
lla època tan desgraciada que 
mai havia d’haver passat.

– Com va quedar el nego·
ci dels torrons després de la 
guerra?

– Quan vam tornar a casa, 
tot estava derruït i no teníem 
ni un duro. Jo tenia 13 anys 
i escoltava als pares dir que 
tenien dificultats per comprar 
la mel i les avellanes, ja que 
només acceptaven per pagar 
monedes de plata.

Anys enrere la mare de tant 
en tant (d’amagat del pare) 
m’havia donat algun duret de 
plata que jo guardava en una 
guardiola que ella mateixa 
m’havia fet amb un pot de 
llauna. El cert és que aquesta 
guardiola la vaig poder salvar i, 
veient la necessitat que hi ha-
via per tirar endavant el negoci 
dels torrons, vaig donar al meu 
pare els diners per comprar 
el material a cal Pere Ramon 
de Tàrrega. També la mare va 
haver d’improvisar per fer les 
neules dels torrons, ja que la 
guerra havia destruït la fàbrica 
que sempre ens les enviava.

– Alguna anècdota?
– Més que una anècdota 

per a mi va ser un miracle; us 
explico. La mare era una dona 
molt devota, sobretot de Sant 
Antoni. Tot ho encomanava 
al Sant. Doncs per la guerra 
caigueren dues bombes al 
local que ella havia comprat, 
una a cada costat de l’obra-
dor, i cap de les dues va ex-
plotar. Això ho vam saber 
després, quan es van fer els 
fonaments de la casa que el 
meu germà es va fer en aquell 
indret. Si les bombes hagues-
sin explotat el nostre obrador 
amb la màquina i tots els es-
tris per a fer els torrons ha-
guessin volat pels aires. Gai-
rebé segur que no haguéssim 
pogut continuar.

– Què va fer en acabar el col·
legi?

– Vaig anar a aprendre de 
cosir a una modista, i després 
ja em vaig llogar a un sastre. 
De gran em va servir, perquè 
després de casada em vaig 
dedicar a fer roba d’home.

*    *    *
La Maria es va casar el 27 

de setembre de 1952 amb 

Tres amigues relacionades amb 
famílies torronaires agramunti·
nes: Bepeta Vila, Maria Pallejà i 
Mercè Vicens.

Maria Pallejà a l’edat de 20 anys.

Després de col·legi 
el meu germà i jo 
també ajudàvem 
en el que podíem, 
ja que la nostra 
feina era bàsica-
ment envasar el 
torró a les bosses 
o a les caixes i 
deixar-lo a punt de 
vendre.
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Antoni Rovira Regúlez, mecà-
nic de professió, i l’any 1956, 
després de tenir dos fi lls, l’Es-
ter i l’Antoni, es traslladaren 
a viure a Andorra animats 
per Jaume Serra. Una vegada
allí van treballar de valent i 
van començar a tirar enda-
vant, ja que fi ns aquell mo-
ment les coses no eren gens 
alegres. Ella, amb el caràcter 
heretat de la mare, va mun-
tar a casa una pensió on do-
nava menjar i habitació a sis 
persones; amb això ajudava a
mantenir la família. Després 
va fer de sastressa ja que 
els anys que havia treballat 
a Agramunt a la sastreria del 
Javier Bernaus, conegut com 
“Javier Sastre”, li van servir 
de molt. Actualment, encara 
viu a Andorra, que diu que és 

el seu poble, després d’Agra-
munt. No es penedeix d’haver 
pres en el seu moment la de-
cisió d’anar-hi. En l’actualitat 
la Maria es vídua, però la vida 
li ha donat quatre nets, la
Carol, l’Àlex, la Clàudia i 
l’Anaïs i dos besnetes, la Noa 
i la Cloe.

Està molt contenta i agraï-
da d’haver pogut explicar les 
vivències que va tenir de jo-
veneta en el si d’una família 
torronaire: Cal Pallejà.

Anna Santacreu

Vull agrair personalment 
a la seva neta Carol la col-
laboració, ja que ha estat a 
través seu que hem pogut re-
collir les vivències de la seva 
àvia Maria Pallejà.   ■

180 x 117mm camats.pdf   1   16/03/17   16:21
Bepeta Vila i Maria Pallejà.



48 [OCTUBRE 2020]sió 680

ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Sortida a Serrallonga

Ja fa dies que và-
rem endegar el curs 
2020/21 marcat per 

una situació insòlita de 
pandèmia. Aquest context 
ens ha fet prendre unes 
mesures de prevenció, se-
guretat i higiene que hem 
anat integrant en el nostre 
dia a dia. Que el desen-
volupament del curs si-
gui diferent als anteriors 
no ha de suposar que 
renunciem a activitats 
que marcaven l’inici de 
curs. Per aquest motiu, 
una de les primeres acti-
vitats extraordinàries que 
hem realitzat han estat 
les sortides a la natura. 
Enguany, però, d’una ma-
nera diferent: organitzats 
en grups estables i visi-
tant cada indret en dies 
diferents. Els alumnes 
de primer varen visitar un 
bosquet del camí de Puig-
verd i els alumnes de se-
gon van desplaçar-se fi ns 
a la Roca del Lleó, mentre 
que la resta d’alumnes de 
primària van anar a Serra-
llonga. 

Aquestes excursions 
tenen com a fi nalitat 
que els nens i nenes del 
centre reforcin els seus 
vincles en una jornada 
lúdica i de convivència 
en què el joc simbòlic 
esdevé el principal pro-
tagonista. En aquests 
espais típics de secà els 
alumnes gaudeixen cons-
truint les seves pròpies 
cabanes i creant-hi alhora 
els seus propis circuits. 
Així doncs, l’autonomia 
personal i el treball coo-
peratiu són dos aspectes 
molt rellevants que es 
desenvolupen al llarg del 
dia. Tenint en compte 
que aquesta activitat es 
desenvolupa en un entorn 
natural, també s’afavoreix 
la descoberta naturalista i 
es promouen el respecte, 
el coneixement, el vincle i 
l’estima cap a la natura i 
el territori. 

Que tinguem un bon 
curs! 

Col·legi Mare
de Déu del Socors
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Marta Joval Solé
Agent de viatges

Carrer Sió, 23 baixos
25310 AGRAMUNT
973044150 - 675 052415
vintivintours@gmail.com
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ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

La tornada a l’escola

El dilluns 14 de setem-
bre va començar un 
curs excepcional, el 

curs escolar 2020-2021.
Després de sis mesos els 

nens i nenes han tornat a om-
plir l’escola, una escola que 
reobre amb moltes novetats 
organitzatives, sotmeses a la 
necessitat d’adaptar-se a les 
circumstàncies canviants i a 
les orientacions que les auto-
ritats sanitàries ens han donat 
i ens aniran encomanant al 
llarg de tot el curs.

Totes les mesures de pre-

venció i protecció de la salut 
que s’aplicaran al centre te-
nen com a objectiu garantir, 
en relació a la pandèmia per 
Covid-19:

· la disminució de la trans·
missió del virus i,

· l’augment de la traçabilitat 
dels casos.

Així doncs s’han pres les 
següents mesures que ens 
ajudaran a complir aquest ob-
jectiu:

· Organització de grups de 
convivència estables per tal de 
facilitar la traçabilitat de pos-
sibles casos positius. És més 
important centrar esforços 
organitzatius en garantir l’es-
tabilitat d’aquests grups per 
garantir la traçabilitat que no 
pas en fixar el nombre d’inte-
grants dels diferents grups.

· Establiment de pautes 
d’higiene de mans que han de 
seguir tant l’alumnat com el 
professorat.

· Ús de mascareta obligatò-
ria per l’alumnat de primària 
si s’està amb el grup de con-
vivència estable dins de l’au-
la i fora de l’aula quan no es 
pugui mantenir la distància 
d’1,5 metres. El personal do-
cent i no docent és recomana-
ble que la porti en els grups 
estables i és obligatòria per 
als mestres que imparteixin 
classe a diferents grups.

· Podran accedir a l’escola 
les persones amb absència de 
simptomatologia compatible 
amb la Covid-19 o amb qual-
sevol quadre infecciós i les 
no convivents contacte estret 
amb positiu confirmat en els 
14 dies anteriors.

· Les famílies no han de 

portar els seus fills o filles a 
l’escola en cas que presentin 
simptomatologia compatible 
amb la Covid-19.

· Establiment de pautes de 
neteja, desinfecció i ventilació. 
Es ventilarà l’escola cada dia 
abans de començar l’activitat 
lectiva, a la sortida del centre 
i tres vegades més durant el 
dia, almenys 10 minuts cada 
vegada.

· S’ha demanat a les fa-
mílies que l’alumnat porti 
mocadors d’un sol ús i s’ha 
disposat a tots els banys de 
tovalloles també d’un sol ús 
per l’assecat de mans.

Per fer que l’escola sigui un 
entorn segur i poder preservar 
al màxim l’assoliment dels 
objectius pedagògics i edu-
catius, és important la detec-
ció precoç de casos i el seu 
aïllament, així com dels seus 
contactes més estrets.

Acabat el mes de setembre 
estem contents i contentes, 
les famílies no porten a l’es-
cola els nens i nenes amb 
simptomatologia compatible 
amb la Covid-19 i totes les 
PCR que s’estan fent donen 
negatives, no havent hagut de 
confinar cap grup escolar.

Hem començat doncs el 
curs i superat les primeres 
setmanes amb moltes ganes, 
amb molta il·lusió i empenta 
per tal que tot vagi bé. 

Hem treballat i seguirem 
treballant plegats, escola i fa·
mílies, perquè així continuï. 

Us desitgem més que mai 
un bon curs escolar.

L’equip directiu
Escola Macià·CompanysFO
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Totes les mesures 
de prevenció i 
protecció de la 
salut que s’aplica-
ran al centre tenen 
com a objectiu 
garantir, en relació 
a la pandèmia per 
Covid-19.
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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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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

www.cfagramunt.cat

Partits de pretemporada R. Mendoza

Set mesos després de l’estat 
d’alarma i d’haver passat el co-
ronavirus –causa que ens va fer 

ajornar el primer partit–, hem tornat a 
jugar aplicant totes les mesures sani-
tàries i esperant no tenir més positius.

Després del 8 de març, que és quan 
es van haver de parar totes les compe-
ticions, vam estar confinats. D’aquest 
temps vull ressaltar la genialitat del 
Pau Farré qui, primer mitjançant les 
xarxes i després amb el campus i les 
sessions d’entrenament, ha mantingut 
el contacte amb els jugadors i l’afició.

D’altra banda, la Federació ha fet 
públic els calendaris del futbol base. 
Està previst que els campionats co-
mencin el 24 d’octubre, i l’Agramunt 
està inclòs en les següents categories 
i grups: Juvenil (grup 8), Cadet (grup 
9), Infantil (grup 2), Aleví-A (grup 22), 
Aleví-B (grup 23), Aleví-C (grup 24), 
Benjamí-A (grup 3), Benjamí-B (grup 
12), Prebenjamí (grup 3).

Tercera Catalana
Agramunt G. Gatell 1 - Artesa Lleida 1

Juvenil
Agramunt G. Gatell 1 - Guissona 4
Guissona 2 - Agramunt G. Gatell 0

Cadet                                    
Agramunt G. Gatell 3 - Artesa Segre 2
Agramunt G. Gatell - Guissona 0
Guissona 5 - Agramunt G. Gatell 0

Infantil                     
Agramunt G. Gatell 3 - Ivars Urgell 2
Agramunt G. Gatell 1 - Guissona 5
Artesa Segre 4 - Agramunt G. Gatell 0

Aleví-A
Agramunt G. Gatell 6 - Artesa Segre 4
Agramunt G. Gatell 5 - Pardinyes 3

Aleví-B
Agramunt G. Gatell 4 - Cervera 3
Agramunt G. Gatell 5 - Lleida Esportiu 1

Aleví-C
Agramunt G. Gatell 3 - Ivars d’Urgell 3
Agramunt G. Gatell 6 - Bordeta 0
Agramunt G. Gatell 10 - Intercomarcal 6

Benjamí-A 
Agramunt G. Gatell 4 - Cervera 1
Agramunt G. Gatell 6 - Bordeta 0
Agramunt G. Gatell 5 - Balàfia 3

Benjamí - B 
Agramunt G. Gatell 8 - Artesa Segre 1
Agramunt G. Gatell 6 - Guissona 1  
Agramunt G. Gatell 4 - Intercomarcal 5

Prebenjamí 
Agramunt G. Gatell 2 - Guissona 4
Agramunt G. Gatell 2 - Cervera 4

Campionat de Lliga 
Temporada 2020/2021 

Tercera Catalana (Grup 15)
Jornada 1
Agramunt G. Gatell 2 - Bellcairenc 2

Clasificació Punts  J  G  E  P  GF GC

Agramunt G. Gatell 1 1 0 1 0 2 2

Comencem amb un empat en el 
temps afegit i és que s’ha notat la falta 
de partits.   ■
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Amateur Tercera Catalana. Jugadors: R. Roca, G. Tarruella, M. Fernández, P. Cases, J. Riera, F. Saiz,  I. Sementé, D. Buireu, S. Tarruella, F. Isla, X. Pedrol, M. Agnero,  I. Diallo, Y. Sahel, R. Popa, 
A. Zuluaga, O. Badaoui. Entrenador: Aleix Miró. Delegat: Jose Marín
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ESPORTS BÀSQUET AGRAMUNT CLUB

Nous reptes: progressió i entorn segur

Enguany l’assemblea informativa 
d’inici de temporada del BAC es 
va celebrar de manera telemàti-

ca a través de la plataforma Jitsi Meet, 
respectant així els protocols sanitaris 
que prohibien les reunions de més de 
sis persones, fent compatible la infor-
mació necessària per tornar a engegar 
una nova temporada i gaudir d’un en-
torn segur.

L’objectiu es va acomplir, era donar 
a conèixer els eixos sobre els que es 
vertebraria la temporada 2020-21 així 
com informar a tots els assistents so-
bre aspectes transcendentals pel funci-
onament del dia del club. El president 
del BAC, Rubén Añé, i el Coordinador 

Esportiu, Miquel Àngel Palou, van 
compartir amb els assistents els eixos 
vertebradors i funcionament del club 
destacant els següents aspectes:

• Previsió d’equips dels quals dispo-
saria el club. Horaris d’entrenament 
i entrenadors confirmats per a tirar 
endavant els diferents equips im-
mersos en competició.

• Horaris de joc com a local en els 
partits de casa.

• Les obligacions que comporta el 
fet de tenir un equip federat per tal 
que tothom prengui consciència de 
la importància de la bona organit-
zació.

• L’actuació en cas de lesió esportiva 

i la mútua que cobreix les diferents 
situacions de risc.

• Condicions econòmiques, inscrip-
ció i procediment per a l’obtenció 
de llicència federativa i equipament 
obligatori de joc.

• Protocols de seguretat quant a 
accés a la instal·lació esportiva i 
quant al desenvolupament d’entre-
naments i competició al llarg de la 
temporada.

També es van marcar uns objectius 
i unes fites a assolir en els propers 
anys, un dels quals és potenciar els 
equips de base consolidant els dos 
vessants, masculí i femení així com 
dotar-los d’un bon nivell tècnic i tàctic 

Especialistes en:  
Medicina Família, Traumatologia,  

Raig X, Ginecologia, Dietista 
Rev. Esportiva, Permís armes, Rev. Carnet. 

Àngel Guimerà 3, Agramunt medicfamilia.com                  973 39 21 03                                                                

Teràpia física:  
Fisioteràpia,  Teràpia Indiba, Osteopatia,  

Ones de Xoc, PNI, Gimnàstica.    

*Dimecres: Extraccions de sang  
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des de babys fins a la categoria sènior.
Tanmateix seguir progressant en 

l’elaboració del pla específic d’apre-
nentatge de conceptes tècnics i tàctics 
desglossat per categories de joc.

Finalment el club ha pogut inscriure 
i federar cinc equips, un menys que la 
temporada passada. No ha estat pos-
sible mantenir l’equip Sènior Masculí, 
fet que ens entristeix, però lluitarem 
perquè enguany sigui una excepció i 
en les properes temporades puguem 
tornar a gaudir d’aquest grup que la 
temporada passada va fer història en el 
si del BAC.

Inici de les competicions
Les diferents competicions de joc 

s’inicien el cap de setmana del 31 
d’octubre i 1 de novembre.

Els horaris de joc dels diferents equips 
com a locals seran:

· Mini Masculí:
 Diumenge, 09:30 h. (Setmana B)

· Cadet Masculí:
 Diumenge, 11:00 h. (Setmana B)

· Mini Femení:
 Diumenge, 09:30 h. (Setmana A)

· Infantil Femení:
 Diumenge, 11:00 h. (Setmana A)

· Cadet Femení:
 Diumenge, 12:30 h. (Setmana A)

Aquests horaris es poden canviar 
però sempre s’ha de realitzar amb 20 
dies de preavís, donat que del contrari 
comporta unes despeses administrati-
ves que s’han d’abonar a la Federació 
de Bàsquet.

Escola de Bàsquet
També des del club s’està treballant 

per engegar l’Escola de Bàsquet Lludri-
Bac amb els seus equips babys, d’es-
cola i pre-minis per tal de poder oferir 
un projecte engrescador des de P4 i P5 
amb l’ensenyament en anglès, al qual 
s’hi sumi el màxim de nois i noies pos-
sibles. I també s’està treballant en la 
línia de primer i segon de primària amb 
la voluntat d’anar nodrint els equips de 
les diferents categories i assegurar la 
perdurabilitat de la base del club.

Tanmateix també comentar la im-
portància que des del BAC es dóna al 
compromís dels pares i mares així com 
dels nens i nenes en la pertinença al 

club. Ara més que mai sabem que no 
és fàcil fer el pas endavant i donar-nos 
confiança, en uns moments en què la 
incertesa, el dubte o fins i tot el temor, 
frenen moltes intencions de realitzar 
activitats. Però considerem que l’es-
port es òptim i és una activitat molt 
necessària per a tots els nostres joves 
per oxigenar la ment, esbargir-se de la 
seva rutina diària així com per adquirir 
una sèrie de valors que els seran molt 
útils al llarg de la seva vida en general. 
Així doncs, ara més que mai hem de 
potenciar que els nens i nenes realitzin 
activitat esportiva sempre aplicant de 
manera integral tots els protocols de 
seguretat per fer compatible ambdues 
coses, esport i salut!

Som conscients que el més impor-
tant és la participació de la gent... 
sense nois i noies no tindria sentit la 
creació d’equips, així com sense junta 
directiva no es podria tirar endavant el 
club. Així doncs estem oberts a tothom 
i a totes les sensibilitats de manera 
transversal... qualsevol col·laboració 
serà benvinguda perquè al BAC no hi 
sobra ningú i tots anem a una! Salut 
a tots els lectors i ens retrobem ben 
aviat a les pistes de joc amb l’inici de 
les respectives competicions, seguretat 
i millora en el basquetbol els nostres 
eixos d’actuació!   ■

Set mesos després, l’Infantil Femení del BAC en partit amistós a Artesa de Segre.
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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
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Divendres 13 de novembre, a les 8 del vespre
Espai Cívic

ESPORTS FUTBOL SALA

Inici incert
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Ja ha arrencat la tempora-
da pel Sènior A, el qual 
ha disputat dos partits 

amb uns resultats ben dife-
rents. En la primera jornada 
els agramuntins van visitar el 

Tortosa, i tot i tenir més oca-
sions i més clares que l’equip 
rival, el Sènior A va perdre per 
6 a 5. En canvi, la setmana 
següent el Lleida B va visi-
tar el Municipal d’Agramunt 
i l’enfrontament va fi nalitzar 
amb una clara victòria de 
l’equip local per 9 a 2. 

Pel que fa als equips de 
base, s’han realitzat dos par-
tits de pretemporada amb les 
mateixes dosis d’esperança 
que d’incertesa en referència 
a l’inici ofi cial de les competi-
cions. Des del club s’ha plani-
fi cat la pretemporada amb la 
intenció d’iniciar les compe-
ticions amb normalitat; tot i 
això, serà la situació sanitària 
de cada moment la que deter-
minarà el desenvolupament 
dels campionats. 

Per una banda, i en refe-
rència a la presentació de tots 
els equips del club, enguany 
la situació sanitària ens obli-

ga a prendre la decisió de 
cancel·lar-la ja que no es po-
drien mantenir els protocols 
establers. Per altra banda, sí 
que se’ns ha autoritzat la pos-
sibilitat de realitzar els en-
frontaments a porta oberta i 
així permetre l’assistència de 
públic al pavelló. Perquè això 
sigui possible caldrà realitzar 
un control d’assistència i tem-
peratura en entrar al recinte, 
la sortida s’efectuarà per una 
porta diferent a la d’entrada i 
de manera ordenada, i un cop 
fi nalitzin els partits es desin-
fectaran les graderies. 

Quant als aspectes orga-
nitzatius del club, enguany 
hem renovat el contracte amb 
l’empresa Torrons Vicens com 
a patrocinador principal del 
club; així doncs, el nostre pri-
mer equipatge seguirà lluint 
el logotip de l’empresa i els 
equips seguiran duent el seu 
nom.   ■

L’equip infantil després de la victò·
ria en un partit de pretemporada.

Places limitades.
Es respectaran tots els protocols sanitaris.

ASSAIG SOBRE EL PAS D’HANNÍBAL
PER CATALUNYA I LA MÍTICA CIUTAT
ILERGETA D’ATANAGRUM   (218 aC)

SióSió  us convida a la presentació del llibre

ASSAIG SOBRE EL PAS D’HANNÍBAL
PER CATALUNYA I LA MÍTICA CIUTAT
ILERGETA D’ATANAGRUM   (218 aC)

a càrrec del seu autor Miquel Torres i Benet
President del Grup de Recerques de les Terres de Ponent

Divendres 13 de novembre, a les 8 del vespre
Espai Cívic
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Demanar per Josep Mª
600 446 600 - 973 390 331600 446 600 - 973 390 331

TAXIS AGRAMUNT

Vehicles de 4, 6 i 8 places
24 hores24 hores

lotaxiagramunt@hotmail.com
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS JUNTS X AGRAMUNT

El pas del temps no porta massa 
canvis signifi catius

Comença la tardor i continuem 
malauradament amb el virus 
que ens envolta. Aquest no en-

tén de les necessitats humanes i con-
tinua exercint el seu dret a l’expansió, 
sense aturador. Estem a la segona 
onada de la pandèmia i tenim el repte 
de no haver-ho de tancar tot. Ens tro-
bem sota la tutela d’una contradicció 
evident que és aturar el virus i fer vida 
normal. Sembla difícil compaginar 
tots dos alhora. Darrerament el ciu-
tadà ha afl uixat les mesures preven-
tives i comencem a fer les activitats 
que estàvem acostumats. L’actuació 
individual de cada persona servirà per 
millorar o empitjorar la situació. Pro-
curem ser curosos i seguir les normes 
que ens aconsellen les autoritats sani-
tàries i experts, només així serà més 
fàcil sortir-ne.

A banda de la pandèmia, aquestes 
dates ens recorden la votació que vam 
poder fer per refl ectir el que la ciuta-
dania desitjava. Malgrat la nostra veu 
a les urnes, continuem amb una re-
pressió sense aturador i una judicialit-
zació en contra que després queda en 
evidència en tribunals superiors. Vo-
lem donar tot el nostre suport al darrer 

president inhabilitat i a totes aquelles 
persones que des de la presó, exili i 
imputats per causes ideològiques, es-
tan perseguits per defensar un model 
de país que els ciutadans van escollir.

A casa nostra, les relacions amb 
l’equip de govern han millorat molt 
malgrat tenir diferents punts de vista, 
cosa per altra part normal entre dos 
grups que han de defensar els interes-
sos dels ciutadans amb posicions di-
ferents. Almenys ens sentim escoltats 
i atesos. Tenim coses sobre la taula 
que les veiem diferent com poden ser: 

La situació que es dóna al Casal, 
molts dies tancat i els pocs usuaris no 
en poden gaudir fent petar la xerrada. 
Per a molts aquell espai és l’indret 
del poble i el poble el vol obert. Els 
interessos econòmics, en aquest cas, 
haurien de quedar al marge.

La quantitat d’arbres al carrer Jau-
me Mestres. Els arbres a les voreres 
són un cúmul de problemes per ober-
tures de les cases, clavegueram i al-
tres serveis. Els arbres, a les places, 
espais de passeig, zones verdes… Mi-
llor plantes amb mobiliari com es po-
sen ara en molts indrets precisament 
per no tenir inconvenients posteriors.

Els diners que ens retornen de la 
brossa, de bon reciclatge i els del pro-
cés participatiu han d’anar a la but-
xaca dels usuaris. Com que els costos 
d’aquest servei ha pujat molt, taxes 
amunt. La pujada no seria tan forta i 
seria un premi al que recicla bé.

Hi ha altres actuacions que les ve-
iem diferents, algunes ja les hem ano-
menat en escrits anteriors i altres ho 
anirem fent.

Enguany no hem pogut celebrar la 
nostra esperada Fira del Torró i Xoco-
lata a la Pedra; però encara que sense 
l’aparador d’altres anys, els ciutadans 
interessats van venir de cap de setma-
na per comprar les novetats torronai-
res i del dolç dels nostres menestrals.

Aprofi tant aquesta pàgina comentar 
que aviat tornarà a haver-hi elecci-
ons al nostre Parlament. L’aposta del 
grup serà per Junts X Catalunya amb 
tot el que això comporta sabent que 
la voluntat de la ciutadania està per 
damunt de tot.

Sigueu tan feliços com pugueu i 
que els somriures no se’n vagin dels 
vostres rostres malgrat els impedi-
ments pandèmics i de repressió que 
ens envolten.   ■
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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 endaavvaannt...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   IMUI I
Electromecànica

MUI   IMUI I   
Electromecànica

MUI         
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS ACORD D’ESQUERRA

Activitats extraescolars segures

Amb l’inici de curs també han 
començat totes aquelles activi-
tats que els nens fan fora l’ho-

rari escolar, les anomenades extraes-
colars. Fruit del gran teixit d’entitats 
que té Agramunt l’oferta de possibili-
tats per fer coses fora de l’escola és 
molt àmplia i les famílies tenen un 
gran ventall d’opcions per decidir què 
fan els seus fills a partir de les cinc de 
la tarda o els caps de setmana. 

De la mateixa manera que l’Ajunta-
ment va establir un protocol a seguir 
amb els centres educatius per l’inici 
del curs escolar, s’ha fet el mateix amb 
totes les entitats i empreses que orga-
nitzen diferents activitats extraesco-
lars al nostre poble. Per aquest motiu, 
s’han fet ja diverses reunions de co-
ordinació amb tots aquests col·lectius 
per fixar entre tots quin protocol cal-
dria seguir en cas que es detectés 
un possible cas positiu de Covid-19 
durant el transcurs d’una d’aquestes 
activitats. Una coordinació que s’ha 
fet de forma conjunta amb el CAP, els 
centres educatius, totes les entitats 
que organitzen activitats i l’Ajunta-
ment d’Agramunt. Desprès de la posa-
da en comú de les primeres trobades 
i establir les mesures i els protocols, 
s’ha considerat oportú fixar aquestes 
reunions de forma continuada i fer-les 

una vegada al mes. D’aquesta manera 
es podrà anar fent un seguiment més 
acurat del curs escolar.

Des de l’Ajuntament també s’estarà 
al seu costat per garantir la seguretat 
d’aquestes activitats que no formen 
part de la formació reglada.

Suport incondicional
El Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya (TSJC) ha fixat la data del 
14 de desembre per al judici contra 
el nostre company, amic, veí i exal-
calde d’Agramunt, Bernat Solé, per 
la seva actuació durant l’1 d’octubre 
del 2017. La fiscalia demana per a 
Solé un any i mig d’inhabilitació per 
a càrrec públic i una multa de vint-
i-quatre mil euros per desobedièn-
cia, per desatendre la prohibició del 
TC d’impedir el referèndum i que va 
permetre que se celebrés la votació 
a Agramunt. Des d’aquí volem mani-
festar el nostre incondicional suport 
al Bernat, a qui acompanyarem en 
aquesta situació i farem tot el que 
estigui al nostre abast, ja que creiem 
que l’únic que va fer el Bernat es dei-
xar que el seu poble pogués exercir 
el seu dret a vot i això no hauria de 
ser delicte. No podem continuar nor-
malitzant la coacció i l’abús de poder, 
motivats només per l’ús de la força i 

la intimidació per una campanya de 
la por que ens impedeix ser persones 
lliures en una societat diversa.

Inhabilitació del President Quim 
Torra

Una mostra més d’aquest escenari 
de despropòsits, on la justícia fa po-
lítica i se situa per damunt de la de-
mocràcia, és la inhabilitació del Pre-
sident de la Generalitat de Catalunya, 
Quim Torra. Des del nostre grup, tam-
bé volem manifestar el nostre rebuig a 
aquesta decisió del Tribunal Suprem 
que inhabilita el 131è president de la 
Generalitat de Catalunya per uns fets 
que no constitueixen cap delicte i que 
estan emparats en la llibertat d’ex-
pressió. Una vegada més la justícia 
espanyola ha utilitzat el seu poder per 
discriminar arbitràriament i vulnerar 
de forma reiterada l’Estat de Dret.

Per això, el nostre grup, i conjunta-
ment amb el grup municipal de Junts 
per Agramunt, presentarem al proper 
ple de l’Ajuntament una moció de re-
buig per aquesta inhabilitació i dema-
narem un cop més el màxim respecte 
per les institucions catalanes i pels 
nostres representants, que han es-
tat escollits democràticament per un 
poble que ha pogut exercir el seu dret 
a vot.   ■
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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

Queviures

Bar - Restaurant

Calçats Mary
des de l’any 2000

i moltes més

C/ Àngel Guimerà, 5
Agramunt

973 39 20 55 - 686 27 29 27

PINTORS GERMANS CAPITAN

C. Fontanilles, 17 - AGRAMUNT
Tel. 973 390 403 - Mòb. 667 639 258 - Fax 973 391 124

Mòb. Josep M. 605 851 798

SERVEI I LLOGUER DE PLATAFORMES
Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo

TRACTAMENT DE FAÇANES · COL·LOCACIÓ DE PLADUR
REVESTIMENTS DE FUSTA · ESTUCS D’ALTA DECORACIÓ
INSTAL·LACIÓ DE PARQUET · PINTURES INDUSTRIALS

T. 973 39 27 24
LLUNANOVAAGRAMUNT

AV. JAUME MESTRES, 27 - 25310 AGRAMUNT (LLEIDA)
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L'AJUNTAMENT
INFORMA

▼

INS TAL·LACIÓ D’UN GRONXADOR INCLUSIU

L’Ajuntament ha instal-
lat un gronxador adaptat 
per a infants amb mobili-
tat reduïda. Concretament 
s’ha instal·lat al parc in-
fantil que hi ha al Passeig 
Josep Brufau. Aquesta és 
una primera actuació per 
part de l’Ajuntament amb 
l’objectiu d’anar adaptant 
més espais del poble i de 
millorar la qualitat de vida 
i inserció a la societat de 
les persones amb necessi-
tats especials.  La fi nalitat 
en aquest cas és convertir 

un espai de joc infantil en un espai inclusiu perquè tothom 
en pugui fer ús. Des de l’Ajuntament també es demana a la 
població que només l’utilitzin aquelles famílies i nens que 
ho necessitin i que entre tots se’n faci un bon ús.

FORMACIÓ ALS TREBALLADORS
DE LA RESIDÈNCIA MAS VELL

Els treballadors de la Residència Mas Vell estan realit-
zant una formació enfocada sobretot a l’atenció centrada a 
la persona. Aquest curs, organitzat pel Consell Comarcal de 
l’Urgell, és un nou model d’atenció a les persones grans que 
necessiten cures, que busca i prioritza la qualitat de vida 
partint de les seves necessitats, garantint els seus drets i res-
pectant les seves preferències i els seus desitjos en l’atenció 
i en la vida quotidiana.

L’Atenció Centrada en la Persona (ACP) persegueix afavo-
rir la independència funcional de les persones grans, creant 
condicions perquè aquestes siguin capaces de dirigir la seva 
pròpia vida en funció de les seves creences, els seus gustos, 
desitjos i interessos.

PROTOCOLS DE FUNCIONAMENT
DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS

L’Ajuntament es va reunir amb els clubs i les entitats es-
portives que fan ús de les instal·lacions esportives muni-
cipals. En aquesta trobada es van establir els criteris que 
s’han de seguir aquest any pel que fa a l’entrada i la sortida 
tant d’esportistes com públic i es van fi xar com havien de ser 
els controls i el funcionament de les instal·lacions. Des de la 
regidoria d’esports es van establir uns criteris generals, però 
cada club ha fet les seves pròpies adaptacions per tenir un 
millor control de la seva activitat. Amb tot, es farà un segui-
ment de la normativa vigent i s’aniran revisant els protocols 
a mesura que la situació sanitària i les autoritats així ho de-
cretin. A més, s’han penjat uns mapes amb indicacions a les 
instal·lacions esportives on queden detallades les direccions 
i sentits que han de seguir jugadors i públic.

TORNEN LES ACTIVITATS A L’ESPAI CÍVIC

Després de tornar a obrir les portes de l’Espai Cívic el 
passat mes de setembre, ara ja s’han tornat a programar 
activitats dirigides obertes a tot tipus de públic. Dins de la 
programació s’ha intentat recuperar les activitats setmanals 
que ja es feien al mes de març com són del taller d’escacs 
i el de mitja i ganxet, i s’ha afegit un nou curs infantil de 
manualitats. Cal tenir en compte, però, que per la situació 
actual l’aforament és limitat i és molt important fer una ins-
cripció prèvia per participar-hi.

ENTREGA XEC REGAL FIRA AGR’AUTO 2020

L’Ajuntament ha 
fet entrega del xec 
regal de 600 euros 
al guanyador del 
sorteig que es va 
fer entre totes les 
persones que van 
comprar un vehicle 
durant la passada 
edició de la Fira 
Agr’auto.

Cal recordar que 
enguany a la mostra 
es van vendre un to-
tal de 24 vehicles. 

INFORMACIÓ PER FER TRAMITACIONS ELECTRÒNIQUES

El dimarts 1 de setembre l’Ajuntament va organitzar una 
formació sobre la tramitació electrònica adreçada a entitats 
i negocis agramuntins que volguessin conèixer quins eren 
els passos que s’han de seguir quan s’ha de fer un tràmit 
electrònic. 
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L'AJUNTAMENT
INFORMA

▼

Per posar a l’abast de tothom aquesta informació, s’ha 
penjat el document de la formació a la Seu Electrònica on 
s’explica els passos per fer el procediment electrònic, així 
com qüestions i dubtes més freqüents. La informació està 
dins la Seu Electrònica a la part de baix, a l’apartat Enllaços 
d’interès. Aquí també s’hi pot trobar altres documents que 
poden ser d’interès per a empreses i ciutadans.

REPRESA DEL CICLE BROTS

Des de la regidoria de cultura de l’Ajuntament s’han re-
programat els actes del Cicle Brots que no es van poder fer 
durant els mesos de març a maig a causa de la Covid-19. 
Ara, amb la complicitat de les diferents companyies s’han 
pogut fixar noves dates per dur-les a terme. 

El primer acte que es farà del cicle és el concert de pre-
sentació del disc Energy d’Antoni Tolmos previst pel 18 
d’octubre. Per la seva part, l’espectacle familiar Heliko de la 
companyia El Sidral s’ha programat pel dia 7 de novembre, 
i la comèdia teatral Fairfly de la companyia La Calòrica pel 
27 de novembre. 

LIMITACIÓ DE VELOCITAT

L’entrada i la sortida del municipi d’Agramunt per la car-
retera de Cervera s’ha limitat a 30 km/hora. Concretament 
aquesta limitació s’aplicarà a tota la carretera de Cervera 
fins a la cruïlla amb el carrer Jaume Mestres, el carrer Pas-
seig Nou i el carrer Costa dels Dipòsits. Una acció que ha 
acordat l’equip de govern amb la Policia Local per garantir 
la seguretat en aquests trams molt freqüentats per escolars 
i esportistes que fan ús de les instal·lacions municipals del 
camp de futbol i per persones que es desplacen al centre 
d’atenció primària. A més, aquesta també és la zona on es 
concentren tots els serveis d’urgències, i és el tram d’entra-
da i sortida que utilitzen les ambulàncies, els bombers i la 
policia local. L’objectiu d’aquesta reducció és doble. Per una 
banda, incrementar la seguretat dels vianants que circulen 
per aquests carrers i, per l’altra, intentar dissuadir el volum 
de trànsit de vehicles que circulen a diari per aquestes vies. 

COORDINACIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

De la mateixa manera que l’Ajuntament va establir un pro-
tocol a seguir amb els centres educatius per l’inici de curs 
escolar, s’ha fet el mateix amb totes les entitats i empreses 
que organitzen diferents activitats extraescolars al nostre 
poble. Per aquest motiu, de forma mensual s’estan fent re-
unions telemàtiques de coordinació amb tots aquests col-
lectius per fixar entre tots quin protocol caldrà seguir en cas 
que es detectés un possible cas positiu de Covid-19 durant 
el transcurs d’una d’aquestes activitats. Una coordinació 
que s’ha fet de forma conjunta entre el CAP, els centres edu-
catius, totes les entitats que organitzen activitats i l’Ajunta-
ment d’Agramunt. 

TERCER PROCÉS PARTICIPATIU

El projecte guanyador del tercer procés participatiu va ser 
l’arranjament de la zona lúdica del passeig Josep Brufau. 
Amb la partida prevista s’han arreglat algunes parts de l’ac-
tual mobiliari infantil d’aquesta zona que estaven malmeses 
i s’ha canviat el pont de fusta. A més, s’han muntat instal-
lacions infantils noves i el gronxador adaptat per a infants 
amb mobilitat reduïda. 

TRAMITACIONS DNIs

Després d’haver d’anul·lar les tramitacions dels docu-
ments d’identitat (DNI) previstes per al mes d’abril, aquest 
mes d’octubre la unitat de la Policia Nacional s’ha tornat a 
desplaçar a Agramunt per fer aquests tràmits. L’allau de pe-
ticions d’agramuntins per fer els tràmits va ser molt elevada, 
i ràpidament es van omplir les places disponibles per aques-
ta primera data. Per aquest motiu, s’informa que si no hi ha 
cap altre canvi, la unitat mòbil tornarà a venir a Agramunt el 
proper mes de desembre.
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CONTRACTES MENORS

Es van aprovar els següents contractes menors:
- Treballs per la instal·lació gas natural a l’equipament 

municipal del bar del Casal Agramuntí a l’empresa I.LAC 
ENERGY, SLU, per un import de 2.178€, inclòs IVA.

- Subministrament d’un dipòsit gasoil per l’equipament 
de la Residència Mas Vell d’Agramunt al Sr. JOAN JOSEP 
MENDOZA PEREZ, per un import de 423,50€, inclòs IVA.

- Subministrament per l’adquisició de sis mampares de 
protecció per a les instal·lacions de diversos equipaments 
municipals (Espai Cívic, oficina de Turisme i Biblioteca Mu-
nicipal) a l’empresa J. TORNÉ, SL, per un import de 764€.

- Subministrament per l’adquisició d’una mampara de pro-
tecció per a les instal·lacions del despatx de serveis socials 
de l’Ajuntament a l’empresa AXTERPLÀSTIC, SA, per un 
import de 100€.
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AGRAMUNT 

MITJANA 
2019 

en tones
gener/juliol

GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
Acumulat

2020
(tones)

Mitjana 
mensual 
acumulat 
(tones)

% 2020 
 respecte 

2019
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Rebuig 122,60 119 118 121,7 115,82 119,80 124,4 132,6 124,9 122,64 1.098,84 122,09 0,4%

Matèria orgànica 21,6 19,16 22,24 24,36 23,01 26,27 24,15 25,96 25,65 26,12 216,92 24,10 11,6%

Vidre 9,4 11,88 8,74 8,40 11,95 7,67 8,75 18,43 8,84 9,96 94,62 10,51 12,1%

Envasos 10,1 13,13 9,54 13,02 11,73 12,30 12,95 12,96 11,61 13,61 110,85 12,32 21,7%

Paper 14,91 20,25 15,13 18,8 17,10 14,70 14,75 17,69 16,82 16,9 152,2 16,91 13,4%

TOTAL SELECCIONAT 56,0 64,4 55,7 64,6 63,8 60,9 61 75 62,9 66,6 574,57 63,84 14,01%

TONES TOTAL 
DE RESIDUS 178,60 183 174 186,302 179,62 180,73 185 208 188 189,3 1.673,40 185,9 4,1%

% DE TRIATGE 31,35% 35,12% 32,06% 34,67% 35,52% 33,71% 32,75% 36,14% 33,5% 35,20% 34,34% 34,34% 9,51% 50%

DADES DEL SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

Les dades mostren que durant aquests set mesos de 2020 
s’han generat 66 tones més de residu, una dada que repre-
senta un 4,1% més que l’any 2019. 

No obstant, la part positiva és que el triatge en general està 
millorant i s’ha destriat un 9,51% més que el mateix període 
de 2019.

Si analitzem les dades per fraccions, el triatge general s’ha 
incrementat en 7 tones mensuals. És un bon resultat, ja que 
suposa una millora del 14%. En números globals, el percen-
tatge de triatge de l’any està en el 34,34%, un 9,51% superior 
al del mateix període de 2019, per tant és una bona notícia.

En rebuig, no es milloren els registres del 2019. S’han ge-
nerat pràcticament les mateixes tones que el 2019: 122.

En orgànica aquest any es manté una clara millora respecte 
2019, i es tornen a superar les 24 tn mensuals.

En vidre, es milloren clarament els resultats, i es destria 
una mitjana de 10,51 tn mensuals.

En envasos s’han destriat 110,85 tn (12,32 tn/mes). Un 
bon resultat que millora en un 21,70% l’any 2019. Unes 
dades bones de triatge, però que a la vegada ens mostren que 
el consum d’envasos encara és molt alt. 

I en paper fins al moment aquest 2020 s’han destriat 
152,2 tn, que representen una millora del 13’40% sobre el 
2019. 

Aquest mes és remarcable la tendència a l’alça de l’orgà-
nica, atenent l’esforç que representa, i molt especialment, la 
baixada de les tones de rebuig respecte els mesos anteriors. 
La clau, però, és evitar la utilització de materials innecessaris 
en el nostre dia a dia i així reduir l’impacte de la nostra acti-
vitat en el medi ambient.

- Subministrament per l’adquisició de material a l’equipa-
ment per la sala de la perruqueria i neteja de la Residència 
Geriàtrica Mas Vell al Sr. Jaume Ariaca Puigpinós, per un 
import de 560,63€, inclòs IVA. 

- Subministrament per l’adquisició d’un videoporter per 
adequar un segon accés d’entrada a l’equipament de la Llar 
Infants Municipal L’Era d’Agramunt a l’empresa ELECTRO-
TARR, SCCL, per un import de 483,60€, inclòs IVA. 

- Subministrament per l’adquisició de material per una tan-
ca per a la pista del parc i jardins de Mercè Ros a l’empresa 
ROC GELONCH, SA, per un import de 909,57€, inclòs IVA.

- Subministrament de dos equips de SAI per les instal-
lacions de la Residència Mas Vell inclosa la seva instal·lació 
a l’empresa CEDEL INSTAL·LACIONS, SL, per un import de 
619,53€, inclòs IVA.

- Subministrament per l’adquisició d’equipament sanitari 
per les habitacions i plantes 2a i 3a de la Residència Gerià-
trica Mas Vell a l’empresa TOPINSTAL, SL, per un import de 
4.335,58€, inclòs IVA.

- Subministrament per l’adquisició d’uns passamans de 
paret de tub inox pels passadissos d’una planta de la Resi-
dència Geriàtrica Mas Vell al Sr. Josep Maria Arbó Mimbrera, 
per un import de 955,90€, inclòs IVA. 

- Treballs d’obra per l’arranjament de camins de Mafet a 

l’empresa MACOTEC 905, SL, per un import de 2.118,82€ 
IVA inclòs.

- Serveis pel manteniment preventiu de la màquina es-
combradora model CC2020 i model CC5006, propietat de 
l’Ajuntament a l’empresa ROS ROCA, SA, per un import de 
2.028€/anuals per un període de quatre anys amb un total 
de contracte de 8.112€, i per un import de 2.521€/anuals 
per un període de quatre anys amb un total de contracte de 
10.084€, respectivament. 

REVERSIÓ A L’AJUNTAMENT DE L’ANTIGA ETAP 
I DE L’INSTAL·LACIÓ DE CAPTACIÓ D’AGUA DEL NUCLI 
AGREGAT DE MAFET

S’acceptà la reversió lliure de càrregues i gravàmens de la 
instal·lació de l’Antiga ETAP (Estació de Tractament d’Aigua 
Potable) i la instal·lació de captació d’aigua al nucli de Ma-
fet a l’Ajuntament d’Agramunt. 

S’acceptà també que la instal·lació de l’Antiga ETAP i la 
instal·lació de captació d’aigua al nucli de Mafet ja no for-
men part de béns adscrits a la prestació de servei d’aigua i 
que l’empresa CASSA, AIGÜES I DEPURACIÓ, SLU ja no és 
el gestor de les esmentades instal·lacions.

I anotar la reversió dels béns esmentats al registre de l’In-
ventari de Béns i Drets de l’Ajuntament d’Agramunt.   ■
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ferreteria@molinet.cat
Ctra. d’Artesa, 1
A G R A M U N T

Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662

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

Ha pujat a la casa del Pare

Francesc Torra Sala
que morí cristianament el dia 9 d’octubre de 2020,
als 69 anys d’edat, havent rebut els S.S. i la B. A.

E. P. R.

Els qui l’estimem: esposa, M. Pilar Triquell Cases; fi lls, Judit i Francesc, Francesc i 
Elisabeth; mare política, néts, Ariadna, Gerard, Aian, Àtia; germana, Pilar; cunyats, 
nebots, cosins i família tota, us agrairem que el tingueu present en el vostre record.

Us agraïm les mostres de condol i la vostra pregària.

Agramunt, octubre de 2020

Ens costa imaginar-te absent per sempre,
tants de records de tu se’ns acumulen,
que ni deixen espai a la tristesa,
i et visquem intensament sense tenir-te.

Miquel Martí i Pol
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PLUJA CAIGUDA DURANT EL SETEMBRE

Dia   7 ......................................... 3,0 l./m2

Dia   9 ......................................... 2,5 l./m2

Dia 10 ......................................... 6,0 l./m2

Dia 18 ......................................... 11,0 l./m2

Dia 19 ......................................... 2,0 l./m2

TOTAL ......................................... 24,5 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DE SETEMBRE

Màxima del mes .........................  33,5°, dia 13
Mínima del mes ...........................  7,2°, dia 29
Oscil·lació extrema mensual .................... 26,3°
Mitjana de les màximes .......................... 27,8°
Mitjana de les mínimes ........................... 13,6°
Mitjana de les mitjanes ............................20,7°

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

ALMANAC

Demografi a

(Mes de setembre de 2020)

NAIXEMENTS
Núria Caralps Salvadó dia 28
Àlex Cases Ruiz dia 30

DEFUNCIONS
Joan Amigó Valls 82 anys, dia 22

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades conve-
nientment autoritzades.
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GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS
CORRESPONENTS AL MES DE SETEMBRE

NOVEMBRE 2020

Mes de 30 dies, onzè del nostre calendari i 
novè de l’antic calendari romà. Som en plena 
tardor, els dies s’escurcen i comença a refres-
car el temps.

El dia 1 el sol surt a les 7h 23m, i es pon 
a les 17h 47m. El dia 30 el sol surt a les 7h 
57m, i es pon a les 17h 23m.

El dia 21 el sol entra a la constel·lació de 
SAGITARI.

DATES ASSENYALADES
Als vols de Sant Martí se solia fer el tast del 

vi novell, hom posava aixetes a les bótes i con-
vidada tothom qui es presentava. Els qui es te-
nien per bons bevedors només el glopejaven, el 
ben paladejaven i no se l’empassaven.

A fi nals de novembre es comencen a collir 
les olives, i antigament els que feien aquesta 
feina sembla que portaven una vida ben pobra. 
De collir les olives de la branca cal fer-ho amb 
suavitat i sense estiregassades, com si hom 
munyís. Les branques més altes es fan caure 
a cops de perxa.

De l’antiga justícia. Segons conta l’Amades, 
abans la gent tenia un concepte de la justícia 
molt diferent de la que tenim avui. Quan es 
castigava un delicte, aquest càstig havia de ser 
exemplar i miraven que fes por i servís d’es-
carment per als possibles delinqüents. Per això 
els càstigs s’aplicaven en públic i de la mane-

ra més esgarrifosa i punyent, com encara fan 
avui a molts països de cultura islàmica. Hom 
situava les forques a les vores dels camins més 
freqüentats, a fi  que els vianants les veiessin i 
escarmentessin. Els que havien mort a la forca 
no podien ésser despenjats, i hi havien de res-
tar fi ns que l’acció del temps els consumia i 
els ocells de presa els devoraven. Al peu de les 
forques hi solia haver un pou que servia de car-
ner, on s’hi dipositaven algunes de les despulles 
dels penjats a mesura que s’anaven desprenent. 

Els condemnats a esquarterament eren esbo-
cinats públicament pel botxí i les seves despu-
lles repartides a les vores dels camins, a la vista 
de tothom i a mercè dels animals carnívors. 
Aquest costum jurídic va originar la dita popu-
lar: No ser bo ni per als gossos, la qual es feia 
servir amb el sentit més pejoratiu.

Dia 1: Festa de Tots Sants.

Dia 2: Commemoració dels fi dels difunts.

Dia 30: Sant Andreu, apòstol.

Ramon Bernaus i Santacreu

Temperatura màxima: Temperatura mínima: Precipitacions:Temperatura mitjana:

Les fases de la lluna:

Quart minvant

Lluna nova

Quart creixent

Lluna plena

el dia 8, a les 15:46 h

el dia 15, a les 6:07 h

el dia 22, a les 5:45 h

el dia 30, a les 10:29 h
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Preguem a Déu per

Ramon Cases Cucurull
(Vidu de Teresa Farré)

que morí cristianament el dia 6 d’octubre de 2020, als 91 anys d’edat, 
havent rebut els Sants Sagraments i la Unció dels Malalts.

E. P. D.

Els seus apenats: fills, fills polítics, néts, besnéts, germana, cunyats, nebots, cosins. 
La família i els amics et recordaran sempre.

Un agraïment especial a tot el personal sanitari que amb molta professionalitat 
han estat constants en tot moment.

Gràcies a tothom per les mostres de condol i d’afecte rebudes.

Agramunt, octubre de 2020

Joaquim Felip Brufau
Quarantè aniversari

Que morí cristianament el 4 d’octubre de 1980. 

Els que t’hem estimat no t’oblidarem mai.



67sió 680[OCTUBRE 2020]

LLEURE
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AMENITATS

per Ricard Bertran

Durant molts anys a la cantonada de la plaça del Pou amb l’avinguda Àngel Guimerà 
hi hagué vint rajoles de ceràmica com aquesta amb l’auca dels torrons Puig.
La imatge de l’esquerra és l’ori ginal, mentre que a la de la dreta s’han fet set mo-
di� 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 � la, en una mateixa colum-
na, ni en una subquadrícula de 3x3.

2 3 1 9 6

8 6 2 3

9 7 6 4

7 8

2 4 5 7

7 5 4 1

6 1 3 7 2

❚ Coordina Rosa Maria Sera

SOPA DE LLETRES

Busqueu les següents onze paraules:
ANISAR, AROMAR, DISGUSTAR, EMPEBRAR,

ENFADEIR, ENSAFRANAR, ENSUCRAR,
ESPECIAR, MARINAR, SALAR, SALPEBRAR

T W D Q G F M P A H G U H R W

R I O H Y H O T Y M S S W G C

A Ç V C D R A N I R A M N G D

R A S I N A M R F T G S O M Z

C R A R B E P M E K A F V Y P

U A C Q U V K P C L D A G H N

S M C M S J Z H P J C P N A T

N O P A S E T E S P E C I A R

E R L Ç U V B X S R Z V N N L

F A W V G R E N F A D E I R O

R Q T C A K D I S G U S T A R

C Q T R E N S A F R A N A R K

Solució a les
7 diferències:

Solució al
SUDOKU:

247831965

518964723

396527814

975216438

634758291

182493657

429185376

753642189

861379542

Solució a la
Sopa de Lletres:

TWDQGFMPAHGUHRW

RIOHYHOTYMSSWGC

AÇVCDRANIRAMNGD

RASINAMRFTGSOMZ

CRARBEPMEKAFVYP

UACQUVKPCLDAGHN

SMCMSJZHPJCPNAT

NOPASETESPECIAR

ERLÇUVBXSRZVNNL

FAWVGRENFADEIRO

RQTCAKDISGUSTAR

CQTRENSAFRANARK
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TERCER ANIVERSARI

Esteve Llagunes Serra
Que morí el dia 26 d’octubre de 2017,

a l’edat de 93 anys.

El teu record està present cada dia entre nosaltres.
Sempre t’estimarem.

Agramunt, octubre de 2020.

TRETZÈ ANIVERSARI

Joan Vilalta Ripoll
Que morí el dia 28 d’octubre de 2007,

a l’edat de 52 anys.

Mai no t’oblidarem,
et portem dins del cor.

Butsènit d’Urgell, octubre de 2020.

Vull ser com l’arbre al qui el vent
faci crepitar les fulles,

quan la tardor ja és presagi
de l’obscur i fred hivern.
D’escorça dura i rugosa

amb què els anys l’han envellit;
sondrollat el seu brancatge,
però enclavades les arrels.
No vull ser la fulla seca

que es desprèn amb la ventada,
que s’enlaira o joguineja

i es perd en un pou d’oblit.
Ferm de cara a l’horitzó,

� ns més enllà de la vida...
Vull la dignitat de l’arbre,
noble, esplendorós i bell.

Rosa Bernat Llagunes
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L’OBJECTIU
DEL ROBERT

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

Àguila imperial ibèrica 
(Aquila Adalberti)

Es diu Arena, és una femella 
tan jove que hauria d’estar al 
seu niu aprenent a caçar al 
costat dels pares a Castella i 
Lleó. Tot i la joventut, darre-
re seu hi ha una història amb 
moments tristos i un llarg 
viatge fins arribar al nostre 
municipi; el motiu, l’activitat 
humana. La  natura és molt 
fràgil; tant, que la podem al-
terar tan sols amb la nostra 
presència, sense adonar-nos-
en.

Serra d’Almenara, 
agost 2020
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Aniversari de

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

a l’edat de 66 anys.

Els qui no l’obliden, esposa, Arantzazu de Olaortua; fills, Esther i 
Josep Maria; fill polític, Jaume Aragay; nétes, Joana i Alícia; germana, 
(†) Carme; germans polítics, nebots, cosins i família tota us preguen un 
record i una oració.
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Dues imatges de mitjans dels cinquanta del segle passat fetes amb un any de diferència i al mateix indret, a la carretera 
de Cervera entre el fi nal de les casetes barates i el camp de futbol. La de dalt és de l’any 1949 i són una colla d’amigues 

que es van fer la foto damunt de la vorera. D’esquerra a dreta: Francisqueta Escolà, Magdalena Vicens, Magdalena Pons, 
Teresina Fonoll, Magdalena Puig i Maricel Curià. La de baix correspon a una colla d’amics feta al bell mig de la carretera 
el dia 19 de març de 1950. D’esquerra a dreta: Jaume Escolà, David Pont, Pere Mora, Josep Bonet, Josep M. Roqué, Lluís 
Esteve, Josep Rovira, Miquel Figuera.

���� ����L’àlbumL’àlbum
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IMATGES  D ’AH IR  i  D ’AVU I

En anteriors ocasions havíem publicat en aquesta secció imatges de les casetes barates, una sèrie de 32 cases adossades que 
Regiones Devastadas van construir durant la seva actuació a la vila a fi nals dels anys quaranta i primers dels cinquanta. La imatge 
d’aquest mes correspon precisament als blocs d’aquestes casetes que donen a l’actual carrer Verge dels Socors. Aleshores aquest 
indret era allunyat de la vila i no hi havia cap més construcció al seu voltant. Amb els anys s’hi ha anat edifi cant i ara és una zona 
força concorreguda per trobar·s’hi el Centre d’Atenció Primària (CAP).
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