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PORTADA:
Tot i ser un any atípic en què, per cau-

sa de la pandèmia del coronavirus, s’han 
hagut de suspendre un munt de coses 
programades, n’hi ha que continuen in-
variables en el temps com és el cas del 
pessebre. I enguany tampoc ha faltat el 
tradicional de ca l’Escolà. Estan molt con-
tents de fer-lo, donat que hi va molta gent 
a visitar-lo. Nosaltres, en recompensa al 
seu esforç, l’hi hem volgut dedicar la por-
tada d’aquest mes.

(Foto: Josep Rovira)

Judici a Bernat Solé per un presumpte delicte 
de desobediència durant el seu mandat com a 
alcalde de la vila en el referèndum de l’1-O. 
Hi van declarar dos companys de redacció.

5 i 6

Entrevista a Vicenta Ribera, en la qual 
ens explica les seves vivències relacio-
nades amb el cine Avenida i amb el 
muntatge dels envelats.
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CRÈDITS

Ajuntament
d’Agramunt

Que aquest Nadal no sigui el darrer

Les festes de Nadal se’ns 
presenten difícils per la si-

tuació que vivim. Les trobades 
amb amics i familiars hauran 
d’ajornar-se o fer-se d’una ma-
nera distinta, amb un altre for-
mat i amb grups reduïts. Les 
compres de menjar i regals a 
les botigues també les haurem 
de canviar i fer-les d’una altra 
manera. A hores d’ara no sa-
bem com anirà tot, però si se-
guim les recomanacions dels 
experts haurem de fer-ho tot 
diferent.

Insistim. No es tracta de no 
fer res. Si no podem trobar-nos 
amb altres familiars, fem-ho 
amb els que convivim diària-
ment. Si no podem anar a grans 
magatzems i superfícies comer-
cials, fem-ho més que mai a les 
botigues del poble on podem 
comprar els regals d’aquestes 
festes i, fins i tot, podem fer la 

comanda per telèfon o dema-
nar productes que normalment 
no tenen, però que els nostres 
comerciants es cuidaran de fer-
nos arribar. Si no podem anar 
al restaurant o al bar, encarre-
guem-los el menjar o la beguda 
i ens ho fem portar a casa. Si 
no podem sortir amb el cotxe, 
anem a donar un tombet a peu 
o amb bicicleta i passegem pels 
voltants de la vila on tenim ca-
mins que menen als horts, als 
camps i als bosquets del nostre 
entorn.

Viurem un Nadal atípic que 
tots recordarem. Per anar bé, 
tot hauria de quedar reduït a 
les persones del nostre entorn 
més immediat. Si estem molt 
més temps a casa, en tindrem 
més per a nosaltres, la família i 
també per pensar amb els que 
pateixen. No ens oblidem dels 
sensesostre, de les persones 

grans que estan soles, dels ma-
lalts, dels migrants, dels pre-
sos, dels exiliats... Encara que 
sigui des de casa, per a tots 
ells podem fer alguna cosa. Si 
ho analitzem bé haurem d’ad-
metre que estem de sort perquè 
les tecnologies ens permetran 
contactar amb amics i fami-
liars que tindrem lluny i amb 
qui hauríem volgut celebrar 
les festes. Tinguem paciència i 
confiança. D’aquí un temps les 
circumstàncies milloraran.

Hem d’evitar que, per voler 
viure aquest Nadal igual com 
havíem fet amb els anteriors, 
no ens quedem sense els altres 
Nadals que encara han de ve-
nir.

Els redactors de la revista de-
sitgem als lectors bones festes!

Viurem un Na-
dal atípic que 
tots recorda-
rem. Per anar 
bé, tot hauria 
de quedar 
reduït a les 
persones del 
nostre entorn 
més immediat. 
Si estem molt 
més temps a 
casa, en tin-
drem més per 
a nosaltres, la 
família i tam-
bé per pensar 
amb els que 
pateixen.
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Judici a l’exalcalde Bernat per l’1-O

El dilluns 14 de desem-
bre a les 2/4 de 10 del 
matí, una colla de po-

lítics, alcaldes i agramuntins 
van acompanyar Bernat Solé 
Barril des de l’Arc del Triomf 
fins a les portes del Tribunal 
Superior de Justícia de Ca-
talunya (TSJC) per tal de do-
nar-li escalf i demostrar-li que 
no estava sol.

Bernat Solé, que en l’ac-
tualitat és conseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institu-
cionals i Transparència, va 
anar a declarar TSJC en la 
vista del judici incoat a ell 
pel fet d’haver estat alcalde 
d’Agramunt l’1 d’octubre del 
2017. La fiscalia l’acusa d’un 
presumpte delicte de desobe-
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Tota la comitiva adreçant-se al TSJC des de l’Arc del Triomf. A baix, amb gent d’Agramunt que el van voler acompanyar.

▼
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diència durant el referèndum 
i demanà una pena d’inha-
bilitació d’un any i mig per 
càrrec públic i una multa de 
24.000 euros, en considerar 
que Solé va desatendre la 
petició dictada pel Tribunal 
Constitucional d’impedir el 
referèndum de l’1-O, i que va 
“permetre” i “col·laborar” en 
la votació a Agramunt. En la 
seva interlocutòria, el TSJC 
al·lega que el 7 de setembre 
de 2017 Solé va promulgar 
un decret d’alcaldia donant 
suport al referèndum, i que 
el 25 de setembre havia par-
ticipat en un acte a favor del 
referèndum organitzat al mu-
nicipi en què va fer una crida 
a la ciutadania a exercir el 
dret a vot.

Per formular l’acusació, la 
fiscalia es basà en dos escrits 
apareguts a la revista Sió el 
mes de novembre de 2017. 
Dos redactors d’aquesta re-
vista, Joan Pijuan i Joan 
Puig, van ser citats a declarar 
per aquesta raó. Per la seva 
part, l’advocat de la defen-

sa, Simeó Miquel, presentà 
el testimoni d’un dels coor-
dinadors locals del referèn-
dum de l’1 d’octubre, Sisco 
Farràs, per tal que deixés clar 
que Bernat Solé no va ser cap 
dels organitzadors.

A la sortida del jutjat, Ber-
nat Solé va reafirmar que no 
havia desobeït. Va manifestar 
davant la premsa: “avui ha 
quedat demostrat que no hi 
ha hagut cap acte de deso-
bediència, sinó al contrari: 
he obeït la voluntat de la ciu-
tadania. Mai estar al costat 
del poble i treballar per pre-
servar la seguretat i la salut 
de les persones en un acte 
multitudinari com va ser l’1 
d’Octubre, mai hauria de ser 
un acte de desobediència”. A 
més a més va recordar que la 
solució a les qüestions polí-
tiques no havien de ser per 
la via judicial: “És evident 
que la judicialització no és el 
camí. El camí és el diàleg, la 
negociació i els acords polí-
tics. Jutjar-me a mi és jutjar 
a tots els alcaldes i alcaldes-

ses de Catalunya. És jutjar a 
tot el municipalisme”.

De fet, el dia 1 d’octubre 
de 2017, centenars d’al-
caldes del país, com Bernat 
Solé, van permetre el refe-
rèndum i van vetllar perquè 
la situació es desenvolupés 
sense incidents. Una situa-
ció, però, que en molts ca-
sos va ratllar la tragèdia per 
l’actuació repressiva i vergo-
nyant de la policia estatal i 
la guàrdia civil, que va dei-
xar atònits milions de ciuta-
dans d’arreu del món. Però la 
causa que es va obrir contra 
més de 700 batlles, a qui la 
fiscalia volia investigar pel 
seu suport al referèndum, va 
quedar sobreseguda. En l’ac-
tualitat, només 11 alcaldes, 
entre els quals hi ha Bernat 
Solé, encara tenen la causa 
oberta pels fets de l’1 d’oc-
tubre.

Un cop celebrada la vista, 
el TSJC emetrà sentència, 
que podrà ser recorreguda en 
última instància al Tribunal 
Suprem.
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Per formular l’acu-
sació, la fiscalia es 
basà en dos escrits 
apareguts a la 
revista Sió el mes 
de novembre de 
2017. Dos redactors 
d’aquesta revista, 
Joan Pijuan i Joan 
Puig, van ser ci-
tats a declarar per 
aquesta raó.

Un cop celebrada la 
vista, el TSJC eme-
trà sentència, que 
podrà ser recor-
reguda en última 
instància al Tribunal 
Suprem.

Bernat Solé atenent els mitjans de 
comunicació i, a la dreta, saludant 
els presents abans d’entrar a 
judici.
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JOAN PIJUAN 

El Gran Recapte 
d’Aliments

El Banc dels Aliments va 
realitzar del 16 al 21 de no-
vembre la 12a edició del Gran 
Recapte. Aquest any, degut a 
la pandèmia del coronavirus, 
la tradicional campanya va te-
nir un format diferent de les 
anteriors edicions per evitar la 
manipulació d’aliments i l’ex-
posició dels voluntaris al risc 
de possibles contagis. No hi 
va haver una recollida física 
d’aliments als supermercats, 

sinó que les donacions es van 
fer de forma virtual a les cai-
xes dels establiments en el 
moment de passar per caixa 
a pagar la compra realitzada.

També es va poder col-
laborar fent donacions a tra-
vés de la pàgina web www.
granrecapteonline.com, fins 
al 16 de desembre. La recap-
tació que s’obtingui a la cam-
panya es destinarà a adquirir 
aliments per aquelles perso-
nes que més ho necessiten.

Com a novetat, aquest any 
el petit comerç també es va 
adherir a la campanya a tra-
vés de la venda de tiquets so-
lidaris del Banc dels Aliments 
a un preu de 3 euros. A la 
nostra vila aquests tiquets es 
van poder adquirir a Cal Ser-
ra, Cal Sera i al Supermercat 
Pròxim. Els tiquets adquirits 
en aquests comerços es re-
vertiran en una compra direc-
ta a l’establiment pel mateix 
import que els tiquets venuts 
durant la campanya. Mitjan-
çant aquests tiquets es podrà 
adquirir producte fresc que es 
repartirà a les famílies vulne-
rables de la vila.

Dia Internacional 
per l’eradicació de les 
violències masclistes

El dimecres 25 de novem-
bre va ser el Dia Internacio-
nal per a l’eliminació de les 
violències envers les dones i, 
com cada any, l’Ajuntament 
es va sumar a la jornada per 
commemorar i reivindicar 
el rebuig vers les violències 
masclistes.

Aquest any, però, la cele-
bració del 25N es va veure 
marcada per la pandèmia. 
Degut a la situació epidemio-
lògica en què es trobava el 
municipi, l’Ajuntament va de-
cidir suspendre els actes que 
tenia programats al llarg de la 
setmana per commemorar-lo: 
la inauguració de l’exposició 
“Violència masclista en pare-
lla: desmuntem mites?” que 
s’havia de fer a l’Espai Cívic 
el mateix dia 25 i el concert 
Dona’(m) veu del Cor Euridi-
ce previst pel diumenge 29. 
Per altra banda la lectura del 
manifest, que va anar a càrrec 
de diferents membres i treba-
lladors del Consistori, el va 
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Diversos comerços de la vila 
van col·laborar en la campanya 
del Gran Recapte d’Aliments.

A la dreta una de les pancartes 
amb el lema Prou!, de les que 
es van penjar en diferents 
indrets de la vila.

La lectura del manifest es va 
emetre per les xarxes socials 
locals.

▼
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emetre per les xarxes socials 
locals.

El manifest ressaltava que 
“el temps s’ha esgotat per als 
agressors masclistes” i que 
“el rebuig social contra les 
violències masclistes és cada 
cop més fort”. Es reconeix 
que “mai abans hi havia hagut 
una implicació tan extensa i 
conscient respecte la violència 
masclista. I és que, els darrers 
mesos han estat absolutament 
durs per a les dones i criatu-
res que viuen en situacions de 
violència com, segurament ho 
seran els mesos que vindran, 
mentre duri la pandèmia”. I es 
dirigeix als homes “que esteu 
en contra d’aquestes violènci-
es i sabeu que un dels vostres 

amics, familiars, coneguts les 
exerceixen: és hora que us en 
feu responsables i hi inter-
vingueu”. El manifest acaba 
adreçant-se als agressors, re-
cordant-los que no hi haurà 
espai per a la impunitat.

També es van penjar pan-
cartes amb el lema “Prou!”, 
que havia facilitat el Consell 
Comarcal de l’Urgell, en dife-
rents indrets de la vila, com la 
façana de l’Ajuntament i de la 
Biblioteca i a la plaça del Pou.

Reprogramen els actes 
commemoratius del 25N

Davant la millora de la si-
tuació epidemiològica al mu-
nicipi, l’Ajuntament decideix 
reprogramar els actes del No-
vembre Lila per commemorar 
el Dia Internacional per l’eli-
minació de les violències en-
vers les dones, que s’havien 
suspès per l’increment de ca-
sos positius de Covid-19 regis-
trats en les darreres setmanes 
a la vila.

Exposició. L’Espai Cívic va 
acollir del 25 de novembre 
fins al 23 de desembre l’ex-
posició itinerant “Violència 
masclista en la parella: des-
muntem mites?” cedida per 

l’Institut Català de les Dones. 
L’exposició proposa una revi-
sió d’alguns mites associats 
a l’amor romàntic i a la vio-
lència masclista i desmunta 
la creença que som persones 
incomplertes que necessitem 
buscar-ne una altra per acon-
seguir la plenitud, que s’ha de 
renunciar a tot per amor, que 
si algú sent gelosia és perquè 
t’estima o que és necessari 
patir per poder mantenir una 
relació. Alhora ofereix idees i 
elements de reflexió per trans-
formar aquests mites i creen-
ces i avançar, així, vers unes 
relacions lliures de violència 
masclista.

Conferència. La historiadora 
i escriptora Assumpta Monte-
llà, autora de llibres com La 
maternitat d’Elna, Pa, crosta i 
molla i El silenci dels telers, 
entre altres, va oferir el dijous 
3 de desembre a l’Espai Cívic, 
la xerrada “La no història de la 
dona”, on es vol denunciar la 
invisibilitat de la dona en els 
llibres i el poc reconeixement 
que ha tingut al llarg de la his-
tòria.

Montellà explicà que a 
les acaballes del segle XIX 
l’analfabetisme de les dones 
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La historiadora Assumpta 
Montellà realitzant la seva 
conferència a l’Espai Cívic.

A la dreta, exposició sobre la 
violència masclista al mateix 
Espai.

Taller “50 ombres per 
descobrir”.

Es van penjar 
pancartes 
amb el lema 
“Prou!”, que 
havia facili-
tat el Consell 
Comarcal de 
l’Urgell.
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era del 70%, comentà algu-
nes de les revoltes en què les 
dones van tenir una participa-
ció activa, com ara el Rebom-
bori del Pa de 1880 i 1918, 
el Rebombori del Lloguer de 
1888 o el Rebombori de les 
Quintes de 1896, quan una 
dona va tocar la campana ma-
jor de la Vila de Gràcia (Marie-
ta), per avisar els joves que 
l’exèrcit pujava pel passeig de 
Gràcia a reclutar soldats per a 
la guerra de Cuba.

Va parlar de Teresa Clara-
munt, precursora dels mo-
viments sindicals entre les 
dones treballadores de les 
fàbriques tèxtil a principis de 
segle, de Teresa Mañé, crea-
dora de la primera escola laica 
de l’Estat, i de Roser Dolcet, 
promotora de la gran vaga del 
tèxtil de l’any 1913 a Saba-
dell, i s’ha referit als grans 
avenços assolits per les dones 
en la Segona República: el su-
fragi femení, l’equiparació le-
gal, el casament civil, les lleis 
del divorci o de planificació 
familiar, decrets sobre coedu-

cació... amb protagonisme de 
dones com Clara Campoamor, 
Victòria Kent o Rosa Sensat.

També va parlar de la tasca 
de la Pasionària i de les mili-
cianes, i del retrocés impres-
sionant al final de la Guerra 
Civil i amb la instauració del 
franquisme, en què la dona 
va tornar a estar relegada a 
l’àmbit domèstic. Montellà 
va llegir textos de Pilar Primo 
de Rivera, que evidenciaven 
un absolut sotmetiment de 
la dona respecte l’home, i va 
parlar del paper que a partir 
de la transició van tenir dones 
com Montserrat Roig o Marta 
Pesarrodona en el camí cap a 
la igualtat.

Montellà finalitzà la seva 
intervenció destacant que si 
sabem d’on venim i coneixem 
les lluites que hem tingut fins 
al moment, això ens ha de 
servir per poder encarar un 
futur on la igualtat sigui per 
tothom, perquè, una cosa està 
clara: “quan una dona fa una 
passa endavant, ho fa tota 
una societat”, va ressaltar.

Taller. El divendres 4 de 
novembre, l’Associació Lika 
de Lleida va realitzar a l’Es-
pai Cívic el taller “50 ombres 
per descobrir”, un taller sobre 
sexualitat i parella que anava 
adreçat a joves i adolescents, 
en el qual l’associació propo-
sa una visió del món “sense 
les ulleres imposades per la 
visió masclista”.

Cinefòrum. El divendres 11 
de desembre s’havia de fer 
a l’Espai Cívic una sessió de 
cinefòrum amb la projecció 
de la pel·lícula “Volar” dirigi-

da per Bertha Gaztelumendi, 
però s’hi va inscriure tan poca 
gent que es va optar per ajor-
nar aquesta projecció per més 
endavant.

Concert. Per tancar els ac-
tes commemoratius del 25N 
organitzats dins del Novembre 
Lila, el diumenge 13 de de-
sembre, el Cor Euridice de les 
Borges Blanques dirigit per 
l’agramuntina Dolors Ricart i 
amb acompanyament de Ber-
nat Bonjorn al piano, va oferir 
al Teatre Casal Agramuntí el 
concert DONA (’m) VEU. El 
cor va interpretar un programa 
variat de poesia i música.

DONA (’m) VEU és un recull 
de poemes de dones d’arreu 
del món musicats per mú-
sics que han col·laborat amb 
el cor des dels seus orígens 
fa 27 anys. Totes les obres 
són estrenes per encàrrec als 
compositors: Ramon Andreu, 
M. Cristina Pascual, Heura 
Gaya, Agustí López, Raimon 
Romaní, Núria Bresolí, Robert 
Faltus, Pere-Mateu Xiberta i 
Dolors Ricart.

DONA (’m) VEU va ser guar-
donat amb el premi Josep 
Anselm Clavé del Cant Coral 
2018 en la categoria d’Inno-
vació.

Atrapacontes
El dissabte 5 de desembre 

la Biblioteca Municipal Gui-
llem Viladot va realitzar una 
nova sessió del cicle Atrapa-
contes. Degut a la situació en 
què ens trobem per la pandè-
mia del coronavirus, la sessió 
es va fer novament online a 
través de Facebook de l’Ajun-
tament on es va penjar el ví-
deo-conte animat “El monstre 
de colors” d’Anna Llenas amb 
un muntatge d’Andechaga 
Produccions.
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Actuació del Cor Euridice al 
Casal, com a cloenda dels 
actes commemoratius del 25N.

Nova sessió de l’Atrapacontes 
online.

Davant la millora 
de la situació 
epidemiològica al 
municipi, l’Ajun-
tament decideix 
reprogramar els 
actes del Novem-
bre Lila per com-
memorar el Dia 
Internacional per 
l’eliminació de les 
violències envers 
les dones, que 
s’havien suspès 
per l’increment 
de casos posi-
tius de Covid-19 
registrats en les 
darreres setmanes 
a la vila.
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Campanya de recollida 
de joguines

Un any més Creu Roja Agra-
munt duu a terme la campa-
nya de recollida de joguines 
“Els seus drets en joc” del 
projecte La Joguina Educati-
va amb la finalitat de poder 
garantir joguines noves, no 
sexistes, no bèl·liques i coo-
peratives als infants que es 
troben en una situació de vul-
nerabilitat.

Es pot col·laborar en la 
campanya de diferents ma-

neres, ja sigui portant direc-
tament una joguina nova a 
l’oficina de la Creu Roja Agra-
munt o comprant unes butlle-
tes valorades en 2 euros que 
han repartit en cinc establi-
ments de la vila: Cal Sangrà, 
Impremta i Llibreria Marsà, 
Llibreria l’Espiga, Impremta i 
Llibreria Vicens i NP Imatge 
i Regal.

Mercat de Nadal
El dimarts 8 de desembre 

es va celebrar una nova edi-

ció del Mercat de Nadal que 
aquest any va ser diferent de 
les anteriors per les mesures 
adoptades de prevenció con-
tra el coronavirus.

Per una banda, es va tancar 
el perímetre del recinte. Es va 
limitar l’accés al recinte tan-
cant els carrers adjacents al 
recorregut i establint un punt 
d’entrada pel carrer Sió i un 
de sortida per la plaça del 
Mercat.

Per l’altra, es va reduir el 
nombre de parades partici-
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Parada de la Creu Roja al 
Mercat de Nadal.

A la dreta, jovent republicà 
també amb una parada durant 
el mateix Mercat.

A baix, aspecte de la plaça de 
l’Església el dia del Mercat de 
Nadal amb l’arbre il·luminat.

A la dreta, una de les parades 
amb figures per al pessebre.

▼
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pants per afavorir un major 
distanciament social. A més 
a més totes les parades situ-
ades al carrer Sió i al carrer 
Sant Joan estaven col·locades 
en un costat de carrer per fa-
cilitar el pas dels visitants i 
evitar així aglomeracions de 
gent. Com en les edicions 
passades els visitants van po-
der comprar guarniments per 
a l’arbre, figuretes de pesse-
bre, flors, caves, formatges, 
torrons...

Per evitar concentracions 
de gent, aquest any no es van 
organitzar les activitats paral-
leles que aplegaven força 
gent, com l’exposició d’ani-
mals, la cantada de nadales 
o el berenar amb pa torrat i 
xocolata. Només es va fer 
l’exposició de les obres parti-
cipants al concurs de dibuix 
convocat per l’Ajuntament 

sota el títol “Nadal i els de-
sitjos” que s’exposaren a la 
plaça del Mercat.

Creen el joc de taula 
“Agrapoly”

Els joves agramuntins Ber-
nat Marquilles i Robert Ro-
bredo han creat l’Agrapoly, el 
clàssic joc de taula de finan-
ces i compravenda d’immo-
bles que es caracteritza per 
estar compost per elements 
locals de la nostra vila.

Les fitxes dels jugadors, 
fetes amb impressora 3D a 
l’igual que les cases, són ele-
ments típics de la vila, com 
el torró, la xocolata a la pe-
dra, el Pilar d’Almenara, el 
codi postal del municipi, el 
dipòsit d’aigua del Castell o la 
lletra “O” d’un dels poemes 
del Parc Riella. Els bitllets 
també són personalitzats amb 
imatges i espais d’Agramunt, 
com el Pou del Gel, el Pont 
de Ferro, els safareigs públics 
o l’església, i al taulell, també 
hi apareixen carrers, entitats i 
elements característics de la 
vila.

El joc està limitat a sis juga-
dors, com el límit de partici-
pants en una reunió social per 
la Covid. A més a més serà un 
joc solidari en la lluita contra 
el coronavirus, ja que un euro 
de cada joc venut (costa 31 

euros) el destinaran a la Ma-
rató de TV3.

Campanya comercial 
de Nadal

L’Ajuntament d’Agramunt, 
amb la col·laboració dels 
comerços locals, ha creat 
la campanya Per Nadal de-
sitgem que desitgis, per tal 
de potenciar les compres de 
Nadal als comerços agramun-
tins, que tindrà lloc durant els 
mesos de desembre i gener. 
La campanya s’ha donat a co-
nèixer a través de les xarxes 
social amb un vídeo promo-
cional on han participat una 
desena de persones.

El funcionament és simi-
lar a l’anterior campanya Tu 
ens omples la vida realitzada 
a l’estiu, que va tenir molt 
d’èxit. Per una compra mí-
nima de 20 euros els clients 
rebran un desig. Quan hagin 
recopilat cinc desitjos de cinc 
comerços diferents, els po-
dran bescanviar a les oficines 
de l’Ajuntament per un val de 
20 euros de compra als co-
merços adherits.

La campanya compta amb 
la participació d’una setante-
na d’establiments i negocis 
agramuntins.

D’altra banda, la campanya 
també té un vessant artístic. 
Un cop s’hagi bescanviat els 
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Robert Robredo i Bernat Marqui-
lles creadors del primer joc de 
taula de finances i compra-
venda d’immobles ambientat a 
Agramunt.

A baix, imatge del joc desplegat 
on es pot veure que una de les 
caselles està dedicada a la 
nostra revista.

A dalt  a la dreta, un dels 
establiments col·laboradors a la 
campanya comercial de Nadal.

A baix, vídeo promocional 
d’aquesta campanya.
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desitjos també es podrà parti-
cipar de la iniciativa “Imagina 
el teu desig” que es tracta de 
dibuixar o expressar un desig 
en un paper. D’entre totes les 
persones que ho facin es farà 
un sorteig de 10 vals de 50€ 
que es repartiran en finalitzar 
la campanya. A més, des de 
l’Ajuntament es recolliran tots 
els desitjos i es projectaran a 
la plaça de l’Església durant 
els dies de Nadal.

Per la seva part, els co-
merços reforçaran aquesta 
campanya amb altres premis 
i regals.

Concurs de dibuix
Emmarcat dins la campa-

nya Per Nadal desitgem que 
desitgis, l’Ajuntament orga-
nitzà un concurs de dibuix 
adreçar a nens i nenes de 3 
a 12 anys. 

La temàtica del concurs era 
Nadal i els desitjos. Els dibui-
xos es podien fer amb qualse-
vol tipus de tècnica (aquarel-
la, llapis, retoladors, ceres, 
collage...) i s’havien de pre-

sentar en format DIN A4. Els 
nens i nenes van poder parti-
cipar en nou categories dife-
rents (cursos de P3 a 6è de 
Primària). Hi havia un premi 
per categoria que consistia en 
un xec regal de 20 euros per 
bescanviar als establiments 
adherits a la campanya.

El concurs va comptar amb 
la participació d’una cinquan-
tena de dibuixos que s’expo-
saren a la plaça del Mercat 
durant el Mercat de Nadal.

Els guanyadors de cada ca-
tegoria es van donar a conèi-
xer a les xarxes socials el ma-
teix dia 8 de desembre. Les 
afortunades van ser:

Curs de P3: Clara Martí Mar-
torell. Curs de P4: Aran Parra 
Bernaus. Curs de P5: Emma 
Carbonell Ros. 1r de Primària: 
Núria Marcos Figueres. 2n de 
Primària: Alba Pijuan Roman. 
3r de Primària: Marina Borges 
Garcia. 4t de Primària: Irina 
Silva Marsà. 5è de Primària: 
Korayma Robredo Pubill. 6è 
de Primària: Ivet Puebla Mar-
tínez.

Xerrada sobre neurolo-
gia: l’ictus

El centre NeuroLleida - As-
pid, especialitzat en la reha-
bilitació de pacients neurolò-
gics, va organitzar el dijous 10 
de desembre una xerrada a la 
vila sobre l’ictus que va anar 
a càrrec de la neuropsicòloga 
Olga Gelonch. La xerrada es 
va oferir en línia des de casa 
i al mateix temps també es va 
poder seguir presencialment 
des de l’Espai Cívic.

Gelonch va explicar que 
l’ictus és la interrupció 
sobtada del flux sanguini a 
una part del cervell per un 
taponament (ictus isquèmic, 
que es dona en el 85% dels 
casos) o pel trencament (ictus 
hemorràgic, són el 15% dels 
casos) d’una artèria, amb uns 
efectes que dependran de la 
zona del cervell afectada. El 
concepte d’ictus també el 
coneixem com feridura, em-
bòlia, trombosi, vessament 
cerebral, infart cerebral o 
apoplexia, va dir.

Va detallar els símptomes 
característics per reconèixer 
si una persona pot tenir un ic-
tus que són la pèrdua de força 
en un costat del cos, pèrdua 
de visió en un ull, mal de cap 
molt fort sobtat o l’alteració 
de la parla. Davant la sospita 
d’un ictus és molt important 
actuar el més ràpid possible 
trucant al 112, perquè com 
més temps passa pitjor pro-
nòstic, més risc hi ha de se-
qüeles permanents o de mort. 
Les persones que han patit un 
ictus han de fer una rehabi-
litació intensiva per estimular 
la neuroplasticitat, per dismi-
nuir incapacitat.

També va enumerar alguns 
dels factors de risc per tenir 
ictus, com són l’edat, la hiper-Tots els dibuixos que van concursar es van exposar en aquests plafons durant el Mercat de Nadal.
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tensió arterial, les arítmies, 
el tabac, l’obesitat, l’estrès, 
la diabetis, el sedentarisme, 
el colesterol o l’alcohol. Així 
com la contaminació ambi-
ental –sobretot en les grans 
ciutats– o les persones que 
han passat la Covid amb un 
estat greu de pneumònia. I va 
precisar que la prevenció de 
l’ictus passa per modificar els 
hàbits i l’estil de vida, com 
pot ser mantenir una alimen-
tació sana i equilibrada, no 
fumar, fer activitat física de 
manera regular, etc.

Gelonch va ressaltar la im-
portància que aquestes xerra-
des arribin al màxim de per-
sones perquè més del 80% 

dels casos d’ictus es poden 
prevenir portant uns bons hà-
bits de salut.

Polèmica amb l’empla-
çament de la nova ante-
na de telefonia mòbil

L’Ajuntament ha decidit 
traslladar les antenes de te-
lefonia mòbil que des de fa 
anys hi ha damunt el dipòsit 
d’aigua del Convent. El mo-
tiu sembla ser que ve donat 
per dos motius: el primer i 
més important perquè el sos-
tre i bona part de les parets 
d’aquest dipòsit estan molt 
malmeses i, l’altre, per diver-
ses queixes dels veïns de la 
zona atès que es troben tot 
just a 80 metres dels habi-
tatges. La intenció és agrupar 
totes aquestes petites ante-
nes en una de sola molt més 
gran d’uns 36 metres d’alça-
da, amb la qual es donaria co-
bertura a les diferents compa-
nyies operadores.

La polèmica ve donada pel 
fet que es va escollir la zona 
del camp de tir com a ubica-
ció de la nova antena. Ho si-
gui que s’allunyava una mica 

de la zona urbana, però enca-
ra quedarien habitatges afec-
tats dins del camp de les ones 
electromagnètiques de radio-
freqüència que utilitza la tele-
fonia mòbil. A més, els veïns 
d’aquesta nova zona es quei-
xaven també que no havien re-
but cap notificació del trasllat 
per part de l’Ajuntament i que 
se’n van assabentar quan ja 
s’havien començat les obres. 
De fet ja hi ha els fonaments, 
tal com mostra la foto adjun-
ta. Alguns d’aquests veïns es 
van mobilitzar de seguida re-
alitzant una recollida de sig-
natures i traslladant les seves 
queixes a l’Ajuntament. De re-
sultes d’això, el dimecres 9 de 
desembre es va realitzar una 
reunió a la sala de plens de 
Ca la Vila amb representants 
municipals i veïns afectats. 
La reunió també es va poder 
seguir per internet amb l’apli-
cació Zoom.

En primer lloc l’Ajuntament 
va demanar disculpes per ha-
ver començat les obres sense 
notificar-ho i sense la llicència 
corresponent. Amb tot, van 
explicar que tot entrava dins 
de la legalitat i que, segons 
un estudi previ que s’havia 
fet, consideraven que el nou 
emplaçament era el més idoni 
i que no representava cap pe-
rill. Això no va convèncer gens 
els presents, els quals van ar-
gumentar que ja que s’havia 
de realitzar el canvi el més lò-
gic seria fer-ho en un lloc molt 
més allunyat de la població. 
Finalment l’Ajuntament es va 
comprometre que abans de 
continuar les obres buscaria 
terrenys alternatius i presen-
taria el projecte a informació 
pública perquè tothom pogués 
aportar les al·legacions que 
cregués convenients.   ■
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La neuropsicòloga Olga Gelonch va 
impartir la xerrada sobre l’ictus on 
line, que es va poder seguir des de 
l’Espai Cívic. 

En primer terme fonaments al 
camp de tir on estava previst 
instal·lar-hi la nova antena de 
telefonia mòbil, amb la silueta dels 
habitatges de la vila al fons.

L’Ajuntament ha 
decidit traslladar 
les antenes de 
telefonia mòbil 
que des de fa 
anys hi ha damunt 
el dipòsit d’aigua 
del Convent.
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La desescalada

Immersos de ple en la sego-
na onada del coronavirus, 

el Govern de la Generalitat va 
prorrogar el dissabte 14 de 
novembre les mesures per la 
prevenció i contenció de la 
Covid-19 a Catalunya fins al 
dilluns dia 23 en què es pre-
veu iniciar una desescalada 
gradual.

El dimarts 17 de novembre 
l’Ajuntament informa d’un 
augment de casos de corona-
virus en l’àmbit educatiu. En 
els últims dies s’han hagut de 
confinar set classes dels cen-
tres educatius de l’Escola Ma-
cià-Companys i del Col·legi 
Mare de Déu del Socors. En 
el comunicat es demana als 
pares que extremin les pre-
caucions i evitin les trobades 
amb altres nens o famílies.

El dijous 19 de novembre el 
Govern de la Generalitat pre-
senta el pla de desescalada 
per reprendre l’activitat soci-
al i econòmica d’alguns dels 

sectors més perjudicats per 
la pandèmia com la restau-
ració, el comerç, la cultura o 
l’esport. El nou pla de deses-
calada es divideix en quatre 
trams que començaran a apli-
car-se a partir del dilluns 23 
de novembre. Cada tram du-
rarà com a mínim 15 dies per 
poder avaluar l’evolució de la 
pandèmia i decidir, segons 
les xifres que s’obtinguin, si 
es pot avançar cap al següent 
tram, si cal mantenir les res-
triccions vigents en aquell 
moment o si cal fer una passa 
enrere.

El divendres 20 de novem-
bre l’Ajuntament informa que 
a causa de l’increment de ca-
sos positius de Covid-19 re-
gistrat a la vila en les darreres 
setmanes l’índex de rebrot és 
dels més alts de Catalunya. 
Els índexs de la pandèmia 
s’han disparat sobretot en 
l’àmbit educatiu ocasionant 
onze classes confinades: set 
a l’Escola Macià-Companys, 
tres a l’Institut Ribera del Sió 
i una al Col·legi Mare de Déu 
del Socors. L’índex de risc de 
rebrot és superior als 1.500 
punts i la taxa de reproducció 
de 2,7. Davant d’això l’Ajun-
tament decideix frenar l’inici 
del pla de desescalada al mu-
nicipi.

El dilluns 23 de novembre 
tot el territori català entra en 
el tram 1 de la nova desesca-
lada que ha de durar fins al 
7 de desembre. En aquesta 
primera fase tornen a obrir els 
bars i restaurants en horari de 
6 a 21.30h i amb aforament 
interior del 30% i del 100% a 
les terrasses, els equipaments 

esportius, petits comerços, es 
reprenen les activitats cultu-
rals de cinema, teatre i audi-
toris amb un aforament del 
50% i les activitats extraes-
colars amb un màxim de sis 
alumnes. No obstant continua 
vigent el toc de queda (de les 
22h a les 6h), així com el 
confinament municipal de 
cap de setmana i la limitació 
de sis persones com a màxim 
en trobades socials.

No obstant, degut a la si-
tuació epidemiològica en què 
es troba la vila, l’Ajuntament 
decideix suprimir totes les 
activitats culturals previstes 
per aquesta setmana, man-
tenir tancades les activitats 
extraescolars que es realitzen 
en equipaments municipals, 
tant en espais tancats com a 
l’aire lliure, i el tancament de 
les visites dels familiars a les 
residències que ja s’havien 
recuperat.

Davant l’increment dels 
casos de Covid-19 a tot Ca-
talunya, el Departament de 
Salut durà a terme cribratges 
poblacionals en diferents mu-
nicipis de la Regió Sanitària 
de Lleida, com Lleida ciutat, 
Guissona, Agramunt, Almace-
lles, Almenar, Ponts, Cervera, 
Tàrrega i Balaguer. El cri-
bratge s’adreça a la població 
asimptomàtica de més de 16 
anys, amb l’objectiu de frenar 
l’expansió del virus i tren-
car les possibles cadenes de 
transmissió comunitària.

El cribratge a Agramunt es 
fa el dijous 26 i el divendres 
27 de novembre a l’Espai Cí-
vic de les 9 a les 2 del migdia 
i de les 3 a les 8 del vespre. 

Torna a haver cinema al Casal.

Els bars i restaurants tornen 
a obrir.
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Cues de gent a l’Espai Cívic per 
sotmetre’s al test d’antígens.

A la dreta, el personal sanitari fent 
els tests antigènics.

A baix, aparell amb què es detecta 
el resultat de la prova.

La prova és gratuïta i no cal 
reserva prèvia. L’horari s’ha 
ampliat en comparació a al-
tres poblacions gràcies a la 
implicació dels professionals 
del CAP d’Agramunt per tal 
de poder fer el màxim de tes-
tos a la població. La tècnica 
que es fa servir és el test anti-
gènic ràpid (TAR) que permet 
disposar del resultat al cap 
de 15 minuts. El cribratge es 
realitza a majors de 16 anys 
de tota l’Àrea Bàsica de Sa-
lut (ABS) d’Agramunt i obert 
a menors de 16 anys que han 
d’anar acompanyats per un 
adult. En aquests moments el 
risc de rebrot al municipi és 
de 1.676,09 punts i la velo-
citat de contagi de 1,8.

En la primera jornada de 
cribratge massiu es detecten 
només dos positius asimp-
tomàtics per Covid entre 
les 667 persones que s’han 
testat. Durant gairebé tota 
la jornada s’observa cues de 
gent davant de l’Espai Cívic 
esperant poder fer-se la pro-
va. L’endemà divendres és 
diferent. El temps ha canviat, 
fa més mal temps i roineja 
de tant en tant. Malgrat que 
no s’observen gaires cues, 
la gent no deixa d’acudir. 
Aquest dia es detecta un po-
sitiu. El cribratge massiu al 
municipi acaba amb un total 

de 1.437 persones testades 
de les quals només tres do-
nen positiu per Covid.

El mateix divendres dia 27, 
un cop fi nalitzada la jornada 
de cribratge, l’Ajuntament i el 
comitè d’emergència local es 
reuneixen per valorar els re-
sultats per si es reprèn la de-
sescalada. Amb les dades de 
cribratge i després d’avaluar 
l’evolució de la pandèmia en 
l’última setmana, es decideix 
mantenir l’ajornament de les 
activitats culturals organit-
zades a nivell municipal una 
setmana més, fi ns almenys el 
dia 7 de desembre.

Pel que fa a les activitats 
extraescolars, l’endemà dis-
sabte 28 l’Ajuntament es 
reuneix amb les entitats que 
fan extraescolars i acorden 
que aquestes les activitats no 
es reprendran en els espais 
municipals fi ns que la taxa de 
reproducció al municipi no si-
gui inferior a 1, en aquest mo-
ment la taxa se situa a 1,16.

El diumenge 29 de novem-
bre l’Ajuntament informa que 
el dilluns dia 30 es repren-
dran totes les extraescolars 
que es fan en equipaments 
municipals, ja que la bona 
evolució de la pandèmia a la 
vila, amb una estabilització 
de número de casos positius 
i una taxa de reproducció del 

0,81, fa que sigui possible 
reobrir totes les activitats ex-
traescolars.

El dijous 3 de desembre 
el Patronat de la Residència 
Mas Vell fa públic que la resi-
dència registra un total de 17 
positius de coronavirus: 11 
residents i sis treballadores.

Per la seva part, l’Ajunta-
ment informa que la taxa de 
reproducció al municipi és 
d’1,40, degut al brot que hi 
ha a la residència Mas Vell. 
Donat que es fa un seguiment 
exhaustiu, comunica que no 
caldrà tancar les extraescolars 
tot i que l’índex sigui més alt 
d’1.

Aquest mateix dia el Govern 
de la Generalitat decideix 
suspendre el canvi de tram de 
la desescalada previst inicial-
ment pel dilluns dia 7, atès 
que la velocitat de transmis-
sió del virus està per sobre 
de 0,9, exactament 0,92, i 
la pressió sobre els centres 
d’atenció primària i les uni-
tats de cures intensives dels 
hospitals continua sent mas-
sa alta.

El dimarts 8 de desembre 
el Patronat de la Residència 
Mas Vell fa públic que la resi-
dència registra un total de 19 
positius de coronavirus: 12 
residents (amb una defunció) 
i set treballadores.   ■

1.437 persones 
van fer-se el 
cribratge a Agra-
munt els dies 26 
i 27 de novembre 
a l’Espai Cívic, de 
les quals només 
van sortir tres 
positius.
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DE TU A TU JUDIT SOLÉ

Parlant amb la regidora de Festes

Em ve a visitar la regido-
ra més jove del nostre 
consistori: Judit Solé 

Solé. Va néixer el 1993, té 
27 anys. Després d’estudiar 
als centres de la vila, va fer el 
Cicle Superior d’Administra-
ció i Finances i aquest curs, 
si tot va bé, acabarà la carrera 
d’EADE. Des de fa dos anys 
treballa al Banc Sabadell en 
una sucursal de Lleida. Ante-
riorment havia estat treballant 
d’administrativa a la Coopera-
tiva de Guissona; també havia 
fet feines de cambrera els 
caps de setmana i tot el que 
havia convingut. Viu amb la 
seva parella, Dídac Palau.

– Cada dia vas a treballar a 
Lleida?

– No. És que visc a Lleida 
des de fa un any, encara que 
quasi cada dia vinc a Agra-
munt per visitar la mare o per 
qüestions de l’Ajuntament. 

Molta gent no ho sap que visc 
a Lleida, perquè em veuen 
per Agramunt on també faig 
la compra.

– Com és que et vas presen-
tar a les eleccions municipals?

– Recordo que em va trucar 
el Bernat per dir-me que vo-
lia parlar amb mi. De seguida 
vaig pensar que potser em vo-
lia proposar anar a la llista, ja 
que estàvem en període pree-
lectoral. Quan ens vam veure 
a casa seva em va demanar si 
m’agradaria ser regidora de 
Festes i Joventut perquè la 
persona que ho portava deixa-
va aquest lloc. I jo vaig accep-
tar de seguida.

– Tu en el món de la política, 
on et situes?

– És veritat que quan ets re-
gidora en un poble és que et 
presentes per un partit, però 
també és per una motivació 
local. La majoria dels que 
som a l’Ajuntament és per mi-
llorar el nostre poble, per fer 
que Agramunt sigui cada dia 
millor... El fet no deixa de ser 
un tema polític, però també 
és molt local.

– Tu, quan eres joveneta, en 
quines entitats vas participar?

– A mi sempre m’ha agra-
dat participar molt en tot allò 
que es fa al poble. Era de 
la Comissió de Festes, de la 
Comissió de Carnaval, també 
havia cantat molts anys a la 
Coral, vaig jugar uns anys al 
Club Handbol...

– Quina és en concret la teva 
tasca a l’Ajuntament?

– Porto la regidoria de Fes-

tes i de Joventut. En concret 
organitzem totes les activitats 
de Nadal: el Cagasoca, l’Acti-
nadal, els Reis Mags, el Cap 
d’Any... En l’apartat de Joven-
tut fem el Camp de treball, 
Cursos i activitats pels joves 
a l’Espai Cívic, la revetlla i la 
paella de Sant Joan, la Festa 
Major...

– Parlem, doncs, d’aquest 
Nadal. A dia d’avui, 8 de de-
sembre, quins actes preveieu?

– Tal com està la situació, 
poques coses podrem fer. Ens 
trobem que havíem preparat 
l’Actinadal infantil i l’Actina-
dal juvenil, però la setmana 
passada ens van comunicar 
que no podíem fer parcs de 
Nadal ni coses similars, de 
manera que aquestes activi-
tats que teníem previstes no 
es podran fer, a no ser que 
canviïn la normativa. En el 
cas dels joves pensem que tal 
volta podrem fer alguna acti-
vitat paral·lela. El Cagasoca, 
que es feia a la plaça de l’Es-
glésia, tampoc el podrem fer 
perquè no compleix les direc-
trius de la normativa. La Re-
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Foto recent de la Judit.

Nadal 2019 a casa els tiets amb 
la seva padrina Josefina, la mare 
Mª Àngels, i els seus dos germans 
Albert i Arcadi.

Festa Major de Montclar del 2019 al sopar 
popular amb la seva parella Dídac i amb 
l’assistència d’altres regidors i familiars.
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vetlla de Cap d’Any tampoc la 
podrem fer perquè aplegaria 
massa gent i després perquè 
hi haurà toc de queda ni que 
s’allargui fins a 2/4 d’una de 
la matinada, perquè el ball al 
pavelló començava a partir de 
la 1 de la nit.

– O sigui que de moment sí 
que s’ha fet la plantada de l’ar-
bre de Nadal, s’han guarnit els 
carrers i places, s’han fet anun-
cis...

– Sí. També s’ha engegat 
la campanya “Desitjos” que 
ha organitzat el regidor Joan 
Pijuan amb la Unió de Boti-
guers, semblant a la dels cors 

que van fer uns mesos abans 
per tal d’incentivar que la 
gent compri al poble. I avui 
es fa el Mercat de Nadal, en-
cara que amb restriccions i 
canvis: amb una entrada i una 
sortida, sense la secció d’ani-
mals, amb quasi totes les pa-
rades locals... Des del carrer 
Sió, passant per la plaça de 
l’Església, fins a la plaça del 
Mercat.

– La vinguda del patge Karim 
com està?

– Pel que fa al patge Karim 
i als Reis Mags, estem espe-
rant a veure què ens diuen. 
El més segur és que siguin 
coses estàtiques. De venir, 
vindran, perquè els nens no 
perdin la il·lusió del Nadal, 
però és veritat que serà dife-
rent i adaptat al que ens digui 
la Generalitat. Tot apunta que 
es faci en un escenari, que la 
gent pugui deixar les cartes 
en una bústia o en uns sacs... 
i els Reis igual: un escenari, 
un discurs, que la gent pugui 
seure distanciada i mantenint 
les normes... És complicat or-
ganitzar una cosa sense saber 
les directrius que ens puguin 
arribar. Estem esperant. Però 
segur que tindrem patge Ka-
rim i Reis.

– Viviu enmig de la incerte-
sa.

– Totalment. Va tot així.

– Després de festes, que ve 
més?

– El carnaval que està molt 
penjat. De moment la gent 
no es prepara. Per altra part 
hi ha els balls dels diumen-
ges que s’organitzaven des de 
l’octubre fins a l’abril, i que 
aquest any tampoc no s’han 
pogut fer fins ara.

Per la Festa Major vam po-
der organitzar una colla d’ac-
tes, però ara s’ha tornat en-
rere i estem una altra vegada 
pendents de l’evolució de la 
pandèmia.

– Quins desitjos demanes als 
Reis de cara a l’any que ve?

– Que millori la situació. 
Suposo que els meus desit-
jos són els de la majoria de la 
gent. Que aquesta pandèmia 
acabi i que puguem tornar a 
la normalitat i puguem anar 
tranquil·lament al teatre, al 
cinema, a un concert... Potser 
l’any que ve encara no serà 
d’una manera plena, però no-
més que puguem tastar una 
mica la normalitat ja serà una 
gran cosa.

*   *   *

Dono les gràcies a la Judit 
per les seves paraules. Veig 
que no perd la il·lusió malgrat 
la situació que tots estem vi-
vint. La seva cara, ni que si-
gui tapada per la mascareta, 
difon alegria i entusiasme. 
Una alegria que ben segur 
trasllada al consistori quan 
organitza festes i activitats 
per a infants i joves. Esperem, 
doncs, que els desitjos de la 
Judit es realitzin. Tots hi es-
tem d’acord, no?

JPR

Dues imatges del 15 de juny de 
l’any passat. A dalt, amb l’equip de 
govern d’Acord d’Esquerra després 
de la constitució del nou Ajun-
tament. A baix, a la mesa d’edat 
durant la celebració de l’acte.

Pel que fa al patge 
Karim i als Reis 
Mags, estem espe-
rant a veure què ens 
diuen. El més segur 
és que siguin coses 
estàtiques. De venir, 
vindran, perquè els 
nens no perdin la 
il·lusió del Nadal.
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ENTITATS GRUP ESCÈNIC AGRAMUNTÍ

Nadal sense teatre
Benvolguts espectadors,

Us volem comunicar que en-
guany no podrem celebrar el 
Nadal de la manera que més 
ens agrada; oferint-vos la tradi-
cional representació de teatre.

Al setembre nosaltres ja ho 
teníem tot a punt per començar 
els assajos, ja havíem escollit 
obra i repartit els personatges, 
els actors a punt de començar 

a estudiar... Però a principis 
d’octubre aquesta maleïda pan-
dèmia, lluny d’anar minvant, 
continuava molt present. Vam 
fer una reunió de tota la gent 
que havia d’intervenir, des de 
la directora, amb els actors, 
tècnics, escenògraf, apuntado-
res... i es van exposar els “pros 
i contres” de començar els as-
sajos. Vam veure que hi havia 

molts entrebancs, gent confina-
da, protocols a l’hora de realit-
zar els assajos que limitaven el 
nombre de persones que es po-
dien reunir, actors que donada 
la seva situació laboral tenien 
por de sortir del grup estable... 
Finalment vam prendre la deci-
sió de notificar a l’Ajuntament 
que, malgrat la nostra voluntat, 
aquest any no podríem dur a 
terme l’obra de Nadal.

Haver de cancel·lar la repre-
sentació ha significat una gran 
decepció per a nosaltres, per-
què teníem una motivació afe-
gida, ja que aquest Nadal fa 50 
anys que el Grup Escènic Agra-
muntí, com a tal, va estrenar al 
Casal Agramuntí la seva prime-
ra representació: “El Patufet”. 
Per nosaltres hagués estat tot 
un honor commemorar aquest 
aniversari a dalt de l’escenari, 
tal com toca.

No ha pogut ser. Per tant, 
esperant poder retrobar-nos 
ben aviat al teatre amb tots 
vosaltres, des d’aquí desitgem 
que tingueu unes bones fes-
tes juntament amb les vostres 
famílies, però sobretot, que us 
cuideu molt.   ■

Aquest Nadal fa 
50 anys que el 
Grup Escènic 
Agramuntí, com 
a tal, va es-
trenar la seva 
primera repre-
sentació.

Components del Grup Escènic que van realitzar la representació d’El Patufet al Casal, ara fa 50 anys.

C/ Sant Pol, 13 - 25210 GUISSONA
Tel. 973 55 16 98
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Comtessa Aurembiaix, 5
25310 Agramunt
tel.: 973 390 319

info@torronsfelix.com
www.torronsfelix.com

Comandes i consultes via whatsapp: 627 69 38 72
(enviament de comandes a domicili)

felix 87x111.pdf   1   13/10/17   17:49

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!
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ENTITATS AEUA

Classe de l’Aula d’Agramunt online

Aula
d’Extensió
Universitària
AGRAMUNT

A E
U A

El dimecres dia 9 de desembre, 
a les 5 de la tarda, va tenir lloc 
al Casal la sessió de l’AULA que 

es va haver d’ajornar al seu moment 
per culpa de les restriccions de la Co-
vid-19. Va anar a càrrec el Sr. José M. 
Gay de Liébana amb el títol: Covid i re-
volució tecnològica: repensar en el futur 
econòmic.  

El conferenciant és doctor en Cièn-
cies Econòmiques i en Dret. Llicenciat 
en Ciències Empresarials, Economia i 
en Administració i Direcció d’Empre-
ses, entre altres titulacions. Membre 
d’Honor de nombroses associacions 
professionals en l’àmbit de l’economia 
i fiscalitat. 

La classe es va impartir en video-
conferència i els alumnes la van poder 

seguir en directe des del Casal, com-
plint amb totes les mesures sanitàries; 
però també des de casa, online. Durant 
la seva interesant intervenció, va que-
dar palès el domini que té en el tema 
econòmic exposant lliurement el seu 
criteri. Ajustant-se al títol de la clas-
se, va parlar de l’efecte negatiu que 
ha tingut el coronavirus en l’economia 
mundial i va mostrar-nos amb gràfics 
comparatius (des del 2008 al 2020)  
com aquesta pandèmia no ha afectat 
tots els països de la mateixa manera. 
Hi ha hagut estats i empreses que han 
sabut adaptar-se a la crisi millorant la 
seva economia i altres la pateixen molt 
negativament. L’èxit, segons ell, es fo-
namenta en invertir en formació, en 
capital humà i tecnològic. Per superar 
l’elevada taxa d’atur a Espanya i Cata-
lunya, s’ha d’aprofitar el talent de la 
gent jove i invertir en formació i ofertar 
un treball digne i ben remunerat que 
no els obligui a marxar a l’estranger i el 
seu talent reverteixi al país. Va acabar 
la sessió agraint la predisposició de la 
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament 
per donar suport a aquests actes cul-
turals i apostant per les noves tecno-
logies. Finalment, en un llarg torn de 
preguntes, va anar responent de mane-
ra exhaustiva les qüestions que li van 

anar formulant els alumnes.
El dimecres 16 de desembre, a les 

5 de la tarda, a la sala del Casal, vam 
celebrar l’acte de cloenda d’un primer 
trimestre d’aquest curs molt anòmal 
per culpa de les restriccions sanitàri-
es. Vam poder gaudir de la magnífica 
actuació musical en directe a càrrec 
del grup JORDI GUIXÉ TRIO, format per 
tres grans musics, professors  de l’Es-
cola de Música d’Agramunt: Jordi Gui-
xé (tenora i clarinet), Ignasi González 
(contrabaix) i Toni Vilaprinyó (guitarra). 
El concert amb el títol “Cançons del re-
cord”, ha estat un repertori de peces 
molt emotives, unes quantes tradici-
onals catalanes, però també de grans 
estàndards de la música de mitjans del 
segle passat, amb una gran interpreta-
ció com a solista de tenora i clarinet. 
L’actuació va acabar amb El cant dels 
ocells i el Jordi va agrair  als alumnes 
assistents la seva presència, que mal-
grat la pandèmia han volgut gaudir de 
la música.   

Des de la Junta us volem desitjar que 
passeu unes bones festes, que gaudiu 
de bona salut i que el proper 2021 pu-
guem tornar a seguir el curs acadèmic 
amb normalitat. Ja us anirem infor-
mant.

La Junta Directiva
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Aspecte de la sala del Casal. A la dreta, actuació de Jordi Guixé trio durant la celebració de l’acte de cloenda. A baix, José M. Gay de Liébana des del seu despatx.
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ENTITATS ANC AGRAMUNT

Nadal a la presó

Per quart any consecutiu els pre-
sos i preses polítics catalans es-
taran tancats a la presó. No po-

dran celebrar les festes amb les seves 
famílies. El fet és una vergonya i una 
injustícia. L’Estat espanyol presumeix 
de democràtic, però a la vegada no 
vol sentir a parlar de deixar-los sortir. 
L’actual Govern de Madrid no té la va-
lentia sufi cient per encarar el problema 
català començant per una 
amnistia que aturi totes 
les causes contra l’inde-
pendentisme engegades 
pel poder judicial. De fet, 
la persecució dels jutges 
incitada pel Govern de 
Rajoy, ha continuat amb 
Pedro Sánchez al qual ja 
li estan bé les coses com 
estan. Sap que si permet que els pre-
sos i preses surtin, el tres partits es-
panyols de la dreta se li llençaran a la 
jugular. Dient que l’afer és una qüestió 
de la Justícia i que el Poder Judicial és 
independent del Poder Executiu, se’n 
desentén.

El Poder Judicial espanyol va actuar 
aplicant el dret penal de l’enemic  com 
a forma venjativa i a mode d’advertèn-
cia futura, acarnissant-se amb els os-
tatges a qui ha condemnat de manera 

innoble. Ara, a petició de la Fiscalia de 
l’Estat, ha continuat la humiliació, in-
tervenint en el seu règim penitenciari 
que depèn del Govern espanyol segons 
va recordar-nos Pedro Sànchez.

La  Coordinadora de l’Advocacia de 
Catalunya va criticar la decisió del Tri-
bunal Suprem espanyol de revocar el 
tercer grau als presos polítics. Perquè 
són els jutjats de vigilància peniten-

ciària els encarregats d’aplicar el dret 
penitenciari, que se sustenta en els 
principis de legalitat i resocialització. 
De manera que el Suprem passa per 
damunt dels tribunals competents, la 
independència judicial i el principi de 
jerarquia. És una irregularitat que el 
Suprem s’adjudiqui la competència de 
decidir sobre el tercer grau i els per-
misos del 100.2, que corresponen a 
les audiències provincials. Amb la seva 
intromissió, el Suprem fa palès que en-

tén la presó no com un espai de repara-
ció i reintegració sinó com un mecanis-
me d’intervenció i de repressió directa.

Aquest Nadal Carme Forcadell, Do-
lors Bassa, Jordi Cuixart, Oriol Junque-
ras, Quim Forn, Jordi Sànchez, Raül 
Romeva, Jordi Turull i Josep Rull no 
podran anar a casa a menjar els torrons 
amb la parella, els pares i els fi lls. I 
tot per formar part del Govern que va 

convocar el referèndum de 
l’1 d’octubre! Per això se’ls 
acusà de sedició (un de-
licte que no existeix en la 
majoria d’estats europeus) 
i els imposaren un càstig 
sever que servís d’avís per 
a navegants.

Si creieu que la situació 
que viuen els presos i pre-

ses polítics catalans és injusta, aquests 
dies nadalencs feu-los quatre ratlles o 
una senzilla felicitació que els pugui 
portar un xic de llum i alegria a la cel-
la (a internet trobareu les adreces). 

Desitgem de tot cor que els presos i 
preses polítics puguin sortir de la presó 
ben aviat i que no hi passin cap més 
Nadal. Desitgem igualment que els 
exiliats i exiliades puguin retornar a la 
nostra terra i que no hagin de passar 
cap més Nadal lluny de casa seva.   ■

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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ENTITATS ÒMNIUM CULTURAL SEGARRA-URGELL

Renovació de la junta

El dissabte 12 de desembre es va celebrar l’assemblea 
general ordinària de socis d’Òmnium Cultural Segar-
ra-Urgell (de la qual forma part la secció d’Òmnium 

d’Agramunt), aquest cop de forma telemàtica ateses les res-
triccions derivades de la pandèmia de la Covid-19.

 Durant la sessió es va presentar la memòria d’activitats 
de l’anualitat 2020, en què destaquen els actes dedicats a 

l’Any Josep Benet, en motiu del centenari del naixement del 
polític, advocat, historiador, editor i activista cerverí. També 
es va presentar el pla de treball i el pressupost previstos per 
al 2021.

 Igualment, en el decurs de l’assemblea, es va renovar la 
junta, que a partir d’ara serà encapçalada per Juli Lago a la 
presidència. Els membres de nova incorporació a la junta 
són Jordi Torres i Joan Palou, i els membres sortints, Jo-
sep Pont, Teresa Vilalta i Josep Maria Puig. Des d’Òmnium 
Segarra-Urgell, van manifestar un agraïment immens a les 
persones que han format part de la junta sortint, per la tasca 
duta a terme en la creació de la territorial d’Òmnium a la 
Segarra i l’Urgell, i per haver treballat amb un compromís 
inequívoc per la cultura, la llengua i el país, així com també 
en la lluita per la defensa dels drets i les llibertats i per la 
cohesió social del nostre país.

 La cloenda de l’assemblea va comptar amb la intervenció 
de Gerard Pijoan, membre de la Junta Nacional d’Òmnium 
Cultural, amb unes paraules adreçades pel vicepresident 
Marcel Mauri i un àudio del president de l’entitat, Jordi Cui-
xart, injustament empresonat des de fa més de tres anys.   ■

Aquest Nadal i per Reis
regaleu

Postals
d’Agramunt

El darrer col·leccionable de Sió en format llibre

El podeu trobar a les llibreries de la vila
El darrer col·leccionable de Sió en format llibreEl darrer col·leccionable de Sió en format llibre
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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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ENTITATS MOSSOS D’ESQUADRA

Consells de seguretat al domicili
Més segurs a casa

• No obriu la porta a persones des-
conegudes.

• Demaneu sempre la identificació al 
personal de l’aigua, la llum, el gas o el 
telèfon i comproveu el servei, trucant 
a la companyia. Desconfieu del núme-
ro de telèfon que us faciliti el possible 
instal·lador.

• Recolliu diàriament la correspon-
dència per evitar que persones alienes 
utilitzin les vostres dades personals.

• Tanqueu sempre amb clau les por-
tes d’accés al carrer a l’hora d’anar a 
dormir i quan us absenteu encara que 
sigui per un breu període de temps.

• Tanqueu bé la porta d’entrada de 
l’edifici i comproveu que cap descone-
gut aprofita per entrar-hi.

• Comproveu que la porta del garatge 
queda tancada a l’entrada i la sortida i 
que cap estrany aprofiti per entrar-hi.

• No deixeu les claus en cap amaga-
tall extern al domicili.

• Si perdeu les claus, canvieu els 
panys.

• Si viviu en cases aïllades, podeu 
instal·lar temporitzadors automàtics 
d’encesa dels llums interiors o exteriors 
del domicili.

• Si guardeu a casa objectes de valor, 
cal que instal·leu mesures de protecció 
efectives d’acord amb les vostres ne-
cessitats.

• En cas de robatori, per facilitar la 
identificació de les vostres pertinen-
ces és convenient que guardeu la seva 
documentació i tingueu un inventari 
d’objectes amb el número de sèrie, la 
marca i el model.

Mesures de seguretat

Accessos
• Una balda interior a les 

portes d’accés és molt útil.
• Instal·leu persianes en to-

tes les finestres i balcons. Hi ha forre-

llats interiors autoblocants que perme-
ten evitar l’obertura des de l’exterior.

• Si fan obres a l’exterior del vostre 
edifici, assegureu-vos que no es pot 
entrar al vostre pis per les bastides o 
les escales.

Alarma
• S’ha d’instal·lar i utilitzar 

d’acord amb les instruccions 
de l’instal·lador i en un lloc de difícil 
accés.

• Comproveu que l’empresa instal-
ladora compleix tots els requisits le-
gals.

• Cal que estigui connectada a una 
central receptora d’alarmes. Aquesta 
s’encarregarà de verificar els senyals 
rebuts i, si s’escau, avisarà la policia.

• Recordeu que els sistemes d’alar-
ma s’han de revisar de forma periòdica.

• Connecteu-la sempre, mentre dor-
miu i quan sou fora de casa: contribu-
eix a incrementar la seguretat.

Panys i portes
• Protegiu-vos per mitjà de 

portes blindades i reixes a les 
finestres.

• És recomanable instal·lar un pany 
que disposi almenys de tres punts 
d’ancoratge al bastiment de la porta 
(superior, inferior i lateral).

• Procureu instal·lar panys d’alta se-
guretat. Al mercat hi trobareu diferents 
sistemes.

• Seguiu les recomanacions de pro-
fessionals amb establiments oberts al 
públic.

Quan marxeu de vacances
• Deseu els objectes valuo-

sos en llocs segurs.
• Comproveu que portes i 

finestres quedin ben tancades i con-
necteu l’alarma.

• Aviseu persones de confiança de 
la vostra absència. Demaneu a algú 
que us reculli la correspondència i faci 

un cop d’ull de tant en tant a l’habi-
tatge.

• Sigueu discrets a l’hora de comen-
tar l’absència, eviteu donar detalls a 
les xarxes socials o comentar-ho amb 
gent desconeguda.

• No tanqueu del tot les finestres i no 
deixeu senyals visibles que facin pen-
sar que sou fora de casa.

Important
• Si escolteu un soroll estrany o 

advertiu la presència de persones 
amb actitud sospitosa a les rodalies 
del vostre domicili, no dubteu a tru-
car a la policia.

• Si observeu portes o finestres 
forçades o indicis que s’hagi pogut 
produir un robatori, no toqueu res i 
aviseu a la policia.

• Seguiu sempre les indicacions 
que us dona la policia

Recordeu: per presentar una denún-
cia cal...

• Adreçar-se a les oficines d’Atenció 
al Ciutadà dels Mossos d’Esquadra.

• Portar un document d’identificació 
personal.

• Dur una llista dels efectes sostrets 
amb el màxim de dades de cadascun.

La vostra col·laboració és imprescin-
dible per prevenir i investigar els de-
lictes.

Les comissaries dels Mossos d’Es-
quadra són obertes les 24 hores del 
dia, tots els dies de l’any.

Localitzeu la comissaria 
més propera a 

mossos.gencat.cat
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OPINIÓ LA BOTERA

No oblidem el Tercer Món

per JOAN PUIG i RIBERA

La pandèmia provocada 
pel coronavirus s’ha afe-
git als mals que patei-

xen els habitants dels països 
pobres. A la misèria extrema 
se’ls ha sumat un virus mortal 
que no poden aturar perquè 
no tenen mitjans per fer-ho. 
Milions de persones s’enfron-
ten diàriament al desafiament 
de poder viure. El pare salesià 
Rolvin de Mello, director exe-
cutiu del centre Don Bosco a 
la ciutat de Bombai,  assegura 
que la situació a l’Índia és ter-
rible en aquests moments: “El 
virus s’està propagant molt 
ràpidament i amb la densi-
tat de la població que tenim 
a l’Índia, especialment en els 
barris marginals, no hi ha ma-
nera que algú pugui respectar 
el distanciament social o les 
mesures de la quarantena i 
aquesta és, precisament, la 
raó per la qual molts donen 
positiu”.

Les mesures imposades 
pels diferents països per evitar 
la propagació del virus estan 
afectant especialment els col-
lectius de població més vulne-
rables, per als quals aquesta 
emergència agreuja de forma 
important les seves difícils 

condicions de vida. Ja ho diu 
l’adagi: “A gos flac, tot són 
puces”. El  confinament,  de-
cretat pels governs de la major 
part dels països, ha atrapat 
milions de persones, a les 
quals s’impedeix sortir a bus-
car el suport diari, de manera 
que la fam i la violència co-
mencen a deixar-se sentir. El 
mateix Mello, afegeix: “A mi 
em fa més por la gana que el 
coronavirus”.

Pels països com el nostre ha 
estat fàcil decretar el confina-
ment i demanar que s’observin 
unes mesures com protegir-se 
amb mascareta, rentar-se les 
mans, mantenir distàncies... 
Però com poden fer això els 
del tercer món si no tenen ni 
un pa a la post? 

Sabem que rentar-se correc-
tament les mans amb sabó és 
fonamental per a la lluita con-
tra la malaltia de la Covid-19. 
Però milers de milions de per-
sones no tenen accés a un lloc 
per rentar-se-les. Segons les 
darreres dades del Fons de les 
Nacions Unides per a la in-
fància, solament tres de cada 
cinc persones al món tenen 
instal·lacions bàsiques per ne-
tejar-se les mans. Alguns dels 
països més pobres no disposen 
ni d’aigua corrent a les llars. 
Unes llars (per dir-ho d’alguna 
manera) que a voltes acullen 
un munt persones en un petit 
espai, sense poder mantenir 
les distàncies necessàries i un 
mínim de neteja adient.

Com es pot dir a unes per-
sones que no tenen res que 
no es moguin de casa. Si no 
surten a buscar una mica de 
menjar, que pot ser el que 

trobin o el que bonament els 
donin, com poden sobreviure? 
A més, moltes persones que 
tenien feines precàries que els 
suposaven algun benefici, ara 
no poden treballar.

El secretari adjunt d’As-
sumptes Humanitaris de les 
Nacions unides ha presentat 
un informe on s’apunta que 
fins a 6.000 nens podrien 
morir cada dia per causes evi-
tables, a conseqüència dels 
efectes directes o indirectes 
del coronavirus.

No cal dir que la sanitat dels 
països del Tercer Món és precà-
ria i no pot fer front als proble-
mes derivats de la pandèmia. 
Els països rics han aconseguit 
elaborar unes vacunes que ja 
s’han començat a posar i que 
d’aquí a poc permetran vacu-
nar, en un principi, la població 
de risc per continuar amb la 
resta d’habitants. No només 
estan fabricant la vacuna, sinó 
que se n’han reservat una gran 
quantitat de dosis. I els països 
pobres? Tenen diners per com-
prar la vacuna? Tenen mitjans 
per distribuir-la a la seva gent? 
Quan els arribarà el torn im-
posat per les farmacèutiques 
dels països rics? Ja ens podem 
pensar que seran els últims de 
rebre-la.

Aquests dies de Nadal, no-
sal tres que estarem feliçment 
aïllats, encara que no puguem 
sortir de la nostra petita bom-
bolla familiar, tinguem un re-
cord pels més desvalguts, per 
la gent dels països del tercer 
món. Per aquelles persones 
a qui no els preocupa tant el 
virus maleït sinó més aviat po-
der-se portar el pa a la boca.   ■

Les mesures 
imposades pels 
diferents països 
per evitar la 
propagació del 
virus estan afec-
tant especialment 
els col·lectius 
de població més 
vulnerables, per 
als quals aques-
ta emergència 
agreuja de forma 
important les se-
ves difícils condi-
cions de vida.
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Restaurant 687 861 219
973 391 086

pintura i decoració

Roman Serra
695 558 383

Làmines de plàstic

Bosses de Paper

Bosses de plàstic

www.grupoconsist.com

Sacs de paper

Sacs laminats

Bobines gofrades

Flexible solutions for Flexible Packaging
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Un Nadal a mida?

OPINIÓ ESCUDELLA BARREJADA per ANTONI PONSA

T ota la gent volíem unes Fes-
tes a la nostra mida, la qual 
cosa ja es veu que té totes 

les dificultats del món i potser 
algunes més, i em fa pensar que 
podria estat millor si ens hagués-
sim centrat en coses més urgents 
en què estem embolicats de cap 
a peus: LA PANDÈMIA. Això sí 
que ens hauria de preocupar de 
debò.

Hi ha una dita molt sàvia i 
molt antiga que diu així: per 
Pasqua i per Nadal, cada ovella 
al seu corral. Una dita que, mal-
grat tot, avui dia es pot dir que 
no la respecta ningú, posat que, 
per aquestes dates solem amun-
tegar-nos més del compte sense 
miraments, com si aquesta fos 
l’única ocasió que tindríem en tot 
l’any, però no és cert perquè amb 
la mobilitat que ens proporciona 
el cotxe i tots els altres mitjans 
de transport que podem usar po-
dríem fer les trobades a cada mo-
ment, sempre i quan no romanem 
condicionats en mans d’aquesta 
maleïda pandèmia.

Sobre els qui odien les Festes 
Nadalenques, que també exis-
teixen, diria que aquesta gent no 
odia la celebració en si mateixa, 

sinó allò que de veritat odien és 
l’abans i el després.

Per començar, diré que quan 
faig aquest escrit els llums de 
la majoria dels pobles i ciutats 
ja fa molts dies que estan ence-
sos, la qual cosa no deixa de ser 
una despesa inútil que, donades 
les condicions actuals, es podria 
suprimir, si més no, en part, per-
què a les empreses elèctriques no 
sembla pas que els facin falta els 
nostres obsequis, i perquè tam-
poc no s’ho mereixen gaire pels 
miraments que elles tenen amb 
els seus clients.

Per altra part, si anem a les 
taules d’aquestes Festes, potser 
tampoc no caldria que fossin tan 
opulentes i, per tant, caldria que 
fossin un xic més humils, la qual 
cosa no vol pas dir que no hi hau-
rien de faltar les sopes amb els 
típics galets de sempre, ni els tor-
rons o el cava..., però sí que seria 
bo fer-ne un ús una mica més res-
ponsable sobretot en quantitat. 
D’aquesta manera, tant el nostre 
cos com la nostra economia ens 
ho agrairien d’allò més.

Sobre aquest darrer paràgraf, 
permeteu-me que citi unes dades 
que he pogut escoltar diverses 

vegades pels mitjans informatius 
i que diuen això: En aquest món 
encara mor molta gent de fam 
perquè no tenen res per a men-
jar però, de fet, encara en moren 
més per causa de menjar massa i, 
sobre això, cal que recordem que 
fa cosa d’un any més o menys, en 
una fleca hi havia dos joves que 
discutien amigablement si era bo 
o no per la salut anar a fer un es-
morzar amb forquilla cada dia en 
un restaurant. El que opinava que 
sí deia que si s’havia de morir va-
lia més fer-ho ben tip. Per contra, 
les raons de l’altre eren que allò 
millor de tot seria no haver de mo-
rir ni tip ni esvaït. Tota una lliçó 
de saviesa.

La campanya del Black Friday 
ens bombardeja per tot arreu, com 
també ho fa la de Black weeks, 
per tant, encara no obres la tele-
visió ja les tens a sobre i la gent 
no sap si fer-ne cas o no, fins que 
acaba caient a les seves mans.

D’altra banda, no seria millor 
usar les nostres paraules i no 
les estrangeres per expressar-nos 
sempre i en tot moment.

Ja veurem si haurem estat ca-
paços de sortir-nos-en. Tot sembla 
que penja d’un fil molt prim.   ■

Per aques-
tes dates 
solem 
amunte-
gar-nos 
més del 
compte 
sense 
miraments, 
com si 
aquesta 
fos l’única 
ocasió que 
tindríem en 
tot l’any.
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ESPECIALISTES 
EN HOSTALERIA

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

Distribuïdors:

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

bosses paper

bosses plàstic

hostaleria

alimentació

aparells

neteja

impresos

pastisseria

indústria

mobiliari

cash…

bosses paper

bosses plàstic

hostaleria

alimentació

aparells

neteja

impresos

pastisseria

indústria

mobiliari

cash…

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

C/ Les Eres,18 - Tel. 973 390 316 - Agramunt
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O República o Revolució

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Hi ha al dipòsit d’Agramunt 
(allà on en temps pretèrits 

hi havia el castell, fortalesa in-
signe de tota població que es 
feia valdre) una pancarta que 
diu “O República o Revolució”. 
La imatge és d’una guillotina, 
aparell francès terrible d’exe-
cució encara que símbol de 
lluita i enderroc d’injustícia, 
juntament amb l’anagrama 
dels CDR. 

Allà s’està, resistint les in-
clemències del temps, sen-
cera i indiferent a tot el que 
l’envolta, als temps tristos de 
Covid, als escamots feixistes 
que arrenquen símbols inde-
pendentistes... Això sí, un pèl 
descolorida. El sol no perdona.

És una pancarta que testi-
monieja la voluntat d’una gent 
senzilla, amb fills i abocada a 
les seves ocupacions diàries. 
Una gent implicada i dispo-
sada, des de la desobediència 
i la resistència civil i sota els 
principis de la no violència, 
a materialitzar, a exposar i a 
sacrificar el seu dia a dia per 
quelcom que creien que era 
just i necessari. Assolir una so-
birania, la independència, en 

detriment de romandre sota la 
bota d’un estat corrupte i reac-
cionari. Després, ja en parlarí-
em. Doncs els CDR són trans-
versals, no adscrits a cap par-
tit, amb disparitat d’opinions 
sobre com bastir un nou país.

I la pancarta roman, al dipò-
sit. O República o Revolució. 
La traïció terrible de la classe 
política amb promeses que no 
podien (o no volien) complir 
malgrat tenir la legitimitat del 
primer d’octubre ha mitigat la 
revolta. Una revolta democràti-
ca que perdurarà en la memò-
ria. El desencís, el pactisme i 
finalment la pandèmia han fet 
la resta.

I la pancarta tanmateix ro-
man. I ni República ni Revolu-
ció. De tot plegat n’ha quedat 
la desmobilització, la desola-
ció, un desert en silenci. I de-
tinguts d’arreu del país, molts 
encausats, alguns d’Agramunt 
i de la Ribera del Sió, de po-
blets petits que ni es coneixen 
ni se saben anomenar, el cor i 
l’ànima de Catalunya. Aquesta 
gent haurà de fer front a cau-
ses judicials obertes, repressió 
d’estat per a qui ha gosat ai-

xecar el cap més del que to-
cava i s’ha atrevit a mirar de 
fit a fit al monstre estructural 
i a escopir a les elits i a les 
maquiavèl·liques estructures 
de l’Estat Espanyol. I el camí 
el faran amb solitud, sense es-
tridències, amb una solidaritat 
silenciosa.

Agraïment a la gent de l’1 
d’octubre, a tots aquells que 
s’han mobilitzat; però sobretot 
als anònims CDR, els que han 
rebut més cops, ara desmobi-
litzats, pràcticament desapare-
guts, dissolts. Però no us dei-
xeu enganyar: una República 
sobirana i justa en aquest món 
és possible, és viable i sobre-
tot, necessària.

I la pancarta roman com a 
testimoni d’una última resis-
tència, d’una tossuderia impla-
cable. El temps anirà passant, 
es descolorirà i la Covid mar-
xarà. A la fi el temps dirà què 
n’ha quedat d’aquell 1 d’oc-
tubre i de la força de la gent. 
Però malgrat tot, com diu el 
poema, la remor persisteix.

De nou ens retrobarem als 
carrers.

Un CDR

És una pancarta 
que testimonieja 
la voluntat d’una 
gent senzilla, 
amb fills i abo-
cada a les seves 
ocupacions 
diàries. Una gent 
implicada i dis-
posada, des de 
la desobediència 
i la resistència 
civil i sota els 
principis de la 
no violència, a 
materialitzar, 
a exposar i a 
sacrificar el seu 
dia a dia per 
quelcom que 
creien que era 
just i necessari.
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Xavier Junyent Sangrà
Tel.  625 119 990

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

xavie_reformes@hotmail.com

25310 AGRAMUNT
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Final feliç

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Durant els mesos que 
hem suportat la pandè-

mia hi ha hagut històries de 
tota mena que ens han fet 
adonar que som molt vul-
nerables. Més del que mai 
hauríem pogut imaginar. 
Hem aprés a estar a casa i 
no fer cap planificació de 
cap de setmana ni de va-
cances. Hem conegut amics 
que han estat hospitalitzats 
en estat molt greu i algun 
ha mort per culpa d’un virus 
molt desconegut.

El mes de juliol vaig ex-
plicar en aquesta revista la 
història d’una família afri-
cana que la pandèmia havia 
separat. Doncs bé, aquella 
història ha tingut un final 
feliç. La mare va anar a 
l’hospital acompanyada per 
una amiga del seu mateix 
país d’origen i va tenir un 
nen sa. El pare estava in-
tentant comprar un bitllet 
d’avió per tornar a casa sen-
se èxit. Els aeroports encara 
estaven tancats en aquells 
moments. Va saber que tor-
nava a ser pare a milers de 
quilòmetres de distància.

El fill d’un parell d’anys 
que estava amb ella, es va 
quedar a la cura d’una al-
tra família d’amics. Amb 
un grup de mares i àvies es 
va organitzar amb temps rè-
cord una recollida de roba i 
estris per a nadons. La in-
tenció era donar un cop de 
mà a una jove mare que es-
tava sola i que des de feia 
uns mesos no comptava 
amb cap ingrés econòmic. 
Els serveis socials van faci-
litar els aliments per al nu-
cli familiar i van cobrir les 
necessitats dels subminis-
traments bàsics. El dia que 
tot el material va ser portat 
a casa seva, la comunitat 
guineana d’Agramunt era 
al menjador fent costat a la 
mare. Hi havia una intenció 
clara i afectuosa de no dei-
xar sola amb els nens una 
companya d’origen comú. 
Les mascaretes guardaven 
del risc de contagi. 

Després, les noies es van 
anar rellevant durant les 
primeres setmanes per no 
deixar sola la mare en la 
precària situació que passa-

va, ajudant-la en tot el que 
podien.

Una vegada més, la soli-
daritat dels companys de 
viatge van suplir l’absència 
del pare en uns moments 
tan delicats. Ell també ho 
recordarà sempre. En un 
món que viu l’afany de pos-
sessió, la irracionalitat que 
aboca les persones a la soli-
tud, ha aparegut la pràctica 
de l’amistat, l’amor i la ge-
nerositat.

No sabem si la pandèmia 
ens canviarà la forma d’en-
tendre la vida i ens ajudarà 
per sempre a valorar tot allò 
que no es compra ni es ven. 
El que sí sabem és que du-
rant els mesos de confina-
ment el que més hem trobat 
a faltar han estat les troba-
des, converses, abraçades i 
els petons. Potser ens hau-
rem adonat per sempre que 
en la vida “no es veu bé 
sinó amb el cor; l’essencial 
és invisible als ulls”, com 
deia Antoine Saint-Exupéry 
al Petit Príncep.

Bon Nadal!
Tere Anyé
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Quan el cine és a la sang

Molts agramuntins 
hem vist aquests dies 
com tiraven a terra el 

cinema Avenida. Diuen que hi 
faran un pàrquing per a un su-
permercat. En contemplar el 
local lliure de sostre i parets, 
als més grans ens ha envaït 
una certa nostàlgia. Quantes 
hores hi havíem passat veient 
pel·lícules que ens distreien 
de les cabòries! El cine va 
ser l’entreteniment per excel-
lència de tres o quatre gene-
racions. Per això hem cregut 
interessant fer l’entrevista a 
una persona que havia portat 
el cinema a la nostra vila.

Vicenta Ribera Verdaguer 
viu amb el seu marit a la casa 
pairal construïda abans del 
36, al carrer Jaume Mestres. 
És l’únic edifici del costat 
dret (en direcció a Cervera) 
que té jardí al davant. La part 
del darrere dona al pati del 
col·legi Macià-Companys. La 
Vicenta va néixer a Agramunt 
el 19 de març de 1930. Té 
90 anys, encara que ningú 
ho diria. El seu pare, Miquel, 
era un agramuntí emprenedor 
que, organitzant ball i cinema 
a la vila, va portar l’alegria a 
moltes llars. La Vicenta va es-
tudiar magisteri, encara que 
va exercir poc de mestra. Va 
fer classes a les Escoles un 
curs que el Sr. Curià li dema-
nà que cobrís la baixa de la 
Sra. Coll. Després va fer clas-
ses a l’Acadèmia amb el Sr. 
Pastor i també el Sr. Inocen-
cio Villegas. Conserva un grat 
record dels mesos que va ser 
a l’Institut substituint un con-
serge. La seva veritable pro-
fessió, però, no va ser en el 
món de l’ensenyament. Ella 
va treballar sobretot en l’em-
presa familiar del cinema i 
els envelats. Es va casar el 22 
de setembre de 1969 amb el 
Victorino, un gallec que feia 
de camioner per les carreteres 
d’Espanya i que tenia fonda 
quan tornava de províncies a 
cal Porrons.

– Els Ribera quan vau comen-
çar a fer cine?

– El meu pare, Miquel Ri-
bera, va començar a projectar 
cine al “Salón”, situat al Mer-
cadal, on fins ara hi ha hagut 
la botiga El Siglo. El desem-

bre de 1912 va presentar la 
sol·licitud a l’Ajuntament per 
poder-ho fer. Al Salón hi havia 
un cafè a la planta baixa i, a 
dalt, una sala de ball i teatre 
que també s’habilità per fer-
hi el cine. En aquells temps 
les pel·lícules eren mudes i 
en blanc i negre.

– El Salón era vostre?
– Sí. Em sembla que ens va 

venir d’un oncle que va viure 
un temps a casa.

– Sempre vau tenir el local 
del cine al Salón?

– No. Al pare li va sortir com-
petència quan la gent d’es - 
querres va muntar la societat 
recreativa “La Barretina” l’any 
1926, situada a l’avinguda 
Àngel Guimerà. Això possi-
blement va impulsar la gent 
de dretes que anava al Salón 
(on hi havia el pare, el metge 
Ramírez, el Ramon Ros...) a 
tirar endavant una altra socie-
tat que va construir a partir de 
1934 un edifici nou, el Casal 
Agramuntí. Llavors el pare es 
va vendre el Salón (cosa a la 
qual tots els de la família ens 
oposàvem) i es cuidà del cine 
del Casal fins que esclatà la 
Guerra Civil.

– Tens algun record de lla-
vors?

– Recordo haver anat al 
cine del Casal, on el pare 
feia d’acomodador; com que 
hi feia fred m’emportava un 
braseret per posar-nos-el als 
peus. De llavors em ve al cap 
una pel·lícula de terror, potser 
una del Dràcula... Però no re-
cordo gaires detalls. ▼

La Vicenta darrere el mostrador 
del bar a la sala del cine Avenida.
Any 1994.

Recordo haver 
anat al cine 
del Casal, on 
el pare feia 
d’acomodador; 
com que hi feia 
fred m’emportava 
un braseret per 
posar-nos-el 
als peus.
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– Però el cine del Casal va 
durar poc...

– En començar la guerra el 
juliol del 36, nosaltres vam 
marxar d’Agramunt. El meu 
pare, que tenia tendències de 
dretes, primer es va amagar a 
la masia del Vicent Mas, on hi 
havia altres emboscats en una 
llosa que hi ha davant. Tam-
bé vam estar al mas de Cas-
tellblanc. Al cap d’un temps, 
els amics li van aconsellar 
que marxéssim tots, no fos 
cas que fessin anar la mare 
a treure runa de la plaça de 
l’Església, com feien amb al-
tres famílies de dretes. I dalt 
d’un camió tota la família, ta-
pats amb un tendal, vam fer 
cap a Saragossa on vam viure 
bastants dies a casa d’una 
germana de ma mare, la tia 
Anita. Recordo que hi havia 
altres persones perquè la casa 
era gran. Hi havia una perso-
na que, quan sonava l’himne 
nacional, ens feia posar drets 
i amb el braç alçat, igual com 
quan vam arribar a Saragos-
sa al passeig de la “Indepen-
dencia” amb la gent que ens 
mirava a nosaltres i que ens 

saludaven amb el braç aixe-
cat. Vam estar bastant temps 
a Saragossa. Allà vaig fer la 
Primera Comunió jo i també 
el Segis.

– Què en va ser, de casa vos-
tra?

– Mentre no hi vam viure, 
va ser ocupada per altres per-
sones, com el mestre Ribó.

– Un cop vau tornar de Sa-
ragossa, vau continuar amb el 
cinema?

– Sí. El pare va continuar 
portant el cine del Casal que 
passà a denominar-se “Casi-
no Agramuntés”. Va arrendar 
la sala, segons consta en una 
acta del 20 d’abril de 1939 
amb la condició que s’havia 
de fer càrrec de les despeses 
de reparació dels estralls oca-
sionats pels bombardejos. I 
així es va fer, però ell va morir 
al cap de poc, el 1941. Lla-
vors els fills (el Ramon, el Se-
gis i jo) ens vam fer càrrec del 
cinema. L’hereu, el Ramon, 
era el qui passava al davant. 
El febrer de 1944, degut a 
la forta nevada que caigué, 

s’enfonsà la teulada de la sala 
teatre del Casal durant la ma-
tinada; sortosament, quan es 
produí no hi havia ningú i no-
més es van haver de lamentar 
les destrosses materials. 

– Fins quan vau tenir arren-
dat el Casal?

– El Ramon patia tement 
que la junta del Casal no re-
novés el contracte de la sala, 
cosa que ens hauria deixat 
sense el negoci. Per això va 
llogar els baixos d’un local 
de l’avinguda Jaume Mestres 
(on hi havia hagut el primer 
restaurant del Blanc i Negre 
i ara hi ha la Braseria Dam) i 
el 1948 la família Ribera vam 
inaugurar el primer cine “Ave-
nida” amb una platea per a 
300 persones. El dia que vaig 
veure el rètol pintat anunci-
ant el cinema, crec que va ser 
el més feliç de la meva vida: 
teníem un local propi! Jo em 
cuidava de la taquilla. La sala 
s’omplia. Durant uns sis anys 
vam gestionar els dos locals, 
el Casal i l’Avenida; fins que 
el 1954 no ens van renovar 
el contracte del Casal, que va 
passar a mans de Joan Gran-
ge Miró.

– O sigui que a meitat anys 
cinquanta hi va haver a Agra-
munt dos cinemes que us fèieu 
la competència.

– Sí, dos. Encara que cal-
dria afegir un tercer local, ja 
que al Foment Parroquial tam-
bé es projectaven pel·lícules 
destinades a cine fòrums i a 
jovent. Nosaltres també ens 
vam cuidar un temps de les 
projeccions del Foment.

– Quan vau fer el salt del pri-
mer cinema Avenida al segon?

– Al cap de pocs anys, el 
15 d’octubre de 1955, vam 

Els tres germans Ribera. 
D’esquerra a dreta, Ramon, Segis 
i Vicenta.

El pare Miquel Ribera Oromí, 
conegut popularment per Miquel 
del “Salón”.
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estrenar el nou local situat a 
la cruïlla de Jaume Mestres i 
Agustí Ros. És el lloc on els 
agramuntins grans el van co-
nèixer i que ara ha estat en-
derrocat. El Ramon, pensant 

que estàvem de lloguer i que 
el local era petit, va comprar 
uns terrenys al Laureano que 
hi tenia un hort. Vam voler 
mantenir el mateix nom de 
Cinema Avenida. Primer hi 
vam fer la sala gran que tenia 
capacitat per a 800 persones. 
En aquells anys la gent anava 
molt a veure cine, ja que era 
una de les poques distracci-
ons dels dies de festa.

– Vau tenir algun contra-
temps en la construcció del 
local?

– Sí, perquè quan estaven 
pujant-lo i encara no hi havia 
les encavallades, una forta 
ventada va fer caure les parets 
en construcció. Però les obres 
es van refer i es va acabar del 
tot. El volíem estrenar durant 
la Festa Major de 1955, però 
vam tenir problemes amb els 
permisos, i no ho vam poder 
fer fins al cap d’un mes. S’hi 
va projectar no sé si Ben-Hur 
o Los Diez Mandamientos...

– Aquella no va ser l’única 
vegada que va caure...

– Al cap d’uns anys, quan 
el local estava en ple funcio-
nament els festius i caps de 
setmana, la teulada del ci-
nema també es va enfonsar 
perquè les encavallades de 
fusta, fetes pel Segis, s’ha-
vien donat. Va ser al migdia 
del 10 de juny de 1965. Sor-
tosament, el fet va passar un 
dia que no es projectava cine 
i no hi va haver res a lamen-
tar; les butaques van quedar 
trinxades i colgades per la 
runa. Recordo que aquell dia 
jo havia anat a Lleida amb la 
Secanell i la Ramoneta a fer 
les oposicions de mestra, i en 
tornar, el Claramunt, que era 
el conductor, ja ho sabia però 
no va gosar dir-m’ho. Quan 

m’ho explicaren, de seguida 
vaig preguntar si algú havia 
pres mal. Quan vaig saber que 
no hi havia hagut cap desgrà-
cia personal, em vaig quedar 
tranquil·la. La reacció de la 
gent no es va fer esperar. N’hi 
va haver de tots colors. Un veí 
ens va preguntar si ens volíem 
vendre el pati, perquè li sem-
blava que no podríem conti-
nuar endavant. En canvi, el 
senyor Jolonch ens va trucar 
per si volíem que ens ajudés 
en alguna cosa.

– Recordes quina pel·lícula 
havíeu fet el cap de setmana 
anterior?

– No.
– Jo sí (diu en Joan Puig): 

Los cañones de Navarone. 
Una pel·lícula en què els so 
dels canons ho feien retronar 
tot a més no poder. Però sor-
tosament, no va passar res 
durant la projecció.

– La cosa no va acabar amb 
la primera sala...

– No. Vam comprar a la Car-
me del Trepat més terrenys 
per la part del darrere. I vam 
fer una segona sala al cap de 
poc temps de la primera amb 
capacitat per a 400 especta-
dors i una entrada indepen-
dent de l’altra pel carrer del 
Passeig. Aquesta sala la vam 
destinar en un principi per a 
la projecció de pel·lícules per 
a menors d’edat. Molts anys 
després s’hi va fer cine d’art 
i assaig (els divendres) i des-
prés, amb l’arribada del des-
tape, es convertí en una sala 
“S” de cine picant.

A la part del davant, cap al 
1980 hi vam fer dues sales 
més on també es van passar 
pel·lícules eròtiques i de fil-
moteca. O sigui que vam ar-
ribar a tenir quatre sales a la ▼

En un equip de bàsquet que hi va 
haver a la vila als anys quaranta.
Dretes: Rosa M. Morell, Vicenta 
Ribera i Irene Panadés.  
Ajupides: Dolors Fernàndez 
i M. Dolors Balagué.

Amb el seu espòs Victorino,
aquí poc abans de casar-se.



40 [DESEMBRE 2020]sió 682

ENTREVISTA VICENTA RIBERA

vegada. Vam ser uns pioners 
dels multicines que es van 
posar de moda. 

– A l’estiu també teníeu la 
pista de ball...

– Això mateix. La primera 

pista la vam tenir quan te-
níem el primer cine Avenida 
de Jaume Mestres. Estava 
situada al xamfrà on va haver 
una oficina de La Caixa, ara 
tancada. El pati tenia forma 
de triangle. S’hi feia ball amb 

una orquestra. Al cap de pocs 
anys vam traslladar la pista de 
ball al davant del segon cine 
Avenida. Es deia “El Roserar” 
i la pista va anar molt bé fins 
que s’inaugurà la pista de cal 
Balaguer tocant a la plaça del 
Pou (on ara hi ha la casa del 
Roca). Després també va ve-
nir la pista de ball del Kipps.

– Però en aquesta pista tam-
bé hi havíeu fet cine!

– Sí. Al cap d’uns anys vam 
muntar un envelat a la pista, 
però com que hi feia fred no 
va tenir gaire èxit. Després, a 
l’estiu passàvem pel·lícules 
tant a dins com a fora. Els 
meus germans jugaven amb 
les màquines de projecció i 
tan aviat les encaraven cap 
aquí com cap allà. En algu-
na ocasió s’havien projectat 
les mateixes pel·lícules i els 
espectadors podien triar entre 
veure-les a fora sota un cel 
d’estrelles, o bé a dins més 
arrecerats. Fins i tot, en algun 
cas que arribava la marinada, 
es va suspendre la projecció i 
es va fer entrar el públic a la 
sala de dins.

– Vosaltres, amb els anys, 
vau anar incorporant noves 
màquines de projecció i altres 
elements.

– Això sense parar. Càmeres 
noves,  CinemaScope, Vista-
rama, 70 MM amb el súper 
so Todd-AO. I en canvi, nos-
altres anàvem amb un cotxe 
vell. Sempre dèiem que va-
lien molt més les màquines 
que tota la resta que teníem. 
El cine a casa era sagrat i el 
primer a tenir en compte.

– També vau tenir llogat més 
cap aquí el Casal...

– Sí. Fèiem anar simultà-
niament els nostres cines i 

▼

Una colla d’amigues al jardí de 
casa. Rosita Tallaví, Rosa M. Morell, 
Vicenta Ribera, M. Dolors Balagué, 
Pilar Romà i Montserrat Barrera.

En un estand d’una fira agramun-
tina als anys cinquanta. Francesc 
Boncompte, M. Rosa Balagué, 
Vicenta Ribera, Francisco Antonio 
Pastor, M. Teresa Camins, no identi-
ficada i M. Dolors Balagué.
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el Casal. Amb una bicicleta 
traslladaven les pel·lícules.

– Havíeu fet projeccions a al-
tres pobles de la vora...

– Durant un temps vam fer 
cine a Montgai (al Bondia), 
Preixens, Pradell... També 
quan fèiem propaganda anà-
vem a repartir-la a les boti-
gues dels pobles de Ribera 
amunt i Ribera avall.

– Quines pel·lícules recordes 

que haguessin tingut èxit?
– Ja em costa de recordar. 

N’hi va haver moltes. El cine 
s’omplia del tot i en algunes 
ocasions col·locàvem cadires 
als dos costats del passadís. 
El oso, va ser un gran èxit; 
Carne Apaleada, que quan 
la vam llogar no es pensaven 
que hi pogués assistir tant 
públic; El cazafantasmas, 
Simplemente Maria, que era 
un film d’una novel·la radio-
fònica; La violetera amb la 

Sara Montiel; El graduado, 
classificada com “gravemente 
peligrosa”; i moltes més...

– Teníeu clients fixos al cine?
– I tant. Sempre. La gent 

fins i tot venien a casa a com-
prar les entrades a tota hora. 
Molt aviat vam tenir butaques 
reservades. Jo més aviat hi 
estava en contra, però la mare 
em va dir que no protestés 
perquè potser arribaria un dia 
que no vindrien. A vegades, 
quan venien a la taquilla els 
de fora vila, s’enfadaven per-
què tot i ser el primers no els 
donava entrades més bones.

També la Guàrdia Civil tenia 
preferència i se n’aprofitaven. 
Jo en una ocasió vaig anar 
a la caserna, que llavors era 
al carrer Àngel Guimerà, per 
dir-los que els civils que esti-
guessin de torn podien venir 
al cine, però les famílies, no.

– Vau tenir problemes amb 
el control de la canalla que no 
podia entrar a veure segons 
quines pel·lícules?

– No. Ho venien a controlar, 
però nosaltres ja vigilàvem 
perquè no entressin els me-
nors. A la porta de l’església 
s’hi posava la censura, o sigui 
la informació i la qualificació 
segons la moral religiosa de 
cadascuna de les pel·lícules 
que es projectaven cada set-
mana. 

– Fèieu molta publicitat de 
les pel·lícules?

– Cada setmana ens cui-
dàvem de fer imprimir a la 
impremta Pera tota la progra-
mació del cap de setmana al 
revers d’aquells fullets solts 
que facilitaven les mateixes 
empreses cinematogràfiques; 
al davant del fulletó hi apa-
reixia el cartell en colors ▼

Amb un grup de mestres de les 
escoles nacionals quan hi va fer 
de mestra. D’esquerra a dreta, 
fila del darrere: Josep Gassó, Lola 
Mata, Ramona Torruella, Pere 
Ginestà i Manel Viles. Fila del 
davant: Francisco Velázquez, no 
identificada, Ramona Soldevila, 
Vicenta Ribera, Xavier i Emili 
Curià.

Vestíbul d’entrada a la sala 
gran amb cartells de diverses 
pel·lícules enganxats als plafons 
de la paret.
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anunciador d’una pel·lícula. 
Després repartíem aquests 
fulls solts per les botigues de 
la vila i dels pobles del vol-
tant. A vegades fèiem impri-
mir cartells més grans. També 
teníem aparadors al davant 
dels cines, tant a l’Avenida 
com al Casal, on s’exposaven 
fotografies d’algunes seqüèn-
cies de les pel·lícules que es 
projectaven el cap de setma-
na. A més fèiem anuncis als 
programes de la Festa Major 

i a la revista Sió. El Ramon 
hi solia redactar textos ben 
divertits.

– I el bar del cine?
– Aquest era un altre com-

plement al qual nosaltres no 
havíem donat gaire importàn-
cia al principi. A l’entrada del 
cine gran hi teníem una barra 
llarga atesa pels treballadors 
a l’hora de les mitges parts, 
entre pel·lícula i pel·lícula. 
També teníem una barra al 

vestíbul d’entrada de la sala 
B. Hi veníem: cafès, begu-
des ensucrades, alguns en-
trepans, caramels, cacauets, 
pipes, palometes, xiclets... 
Encara que això repercutia a 
l’hora de fer la neteja; arri-
bàvem a replegar sacades de 
brossa.

– Quan va començar a anar el 
cine de baixa?

– Primer va ser amb la po-
pularització de la televisió i 
després amb el vídeo. L’as-
sistència va caure bastant en 
picat. També hi va haver un 
esclat amb l’aparició de les 
discoteques i cada cop més 
gent tenia cotxe i podia anar 
al cinema a Lleida i altres lo-
calitats. Part del públic que 
havíem tingut va començar a 
marxar per veure a fora les es-
trenes que aquí arribaven més 
tard. El cine el vam aguantar 
mentre no hi hagué números 
vermells. I això va coincidir 
amb la meva jubilació als 65 
anys. Recordo que el darrer 
dia vam projectar Sra. Doubt-
fire, El aceite de la vida i La 
marrana.

– Però llavors ja estàveu amb 
el Circuit Urgellenc.

– Sí. De fet vam estar una 
temporada amb el Circuit, 
després vam plegar i cap al 
final hi vam tornar fins que ho 
vam deixar del tot.

– Al cine Avenida també s’hi 
havien fet espectacles a part 
del cine?

– I tant. Una vegada va ve-
nir a tocar l’Elèctrica Dharma 
i va ser un èxit. A més de fer 
projecció de pel·lícules per a 
estudiants en horari escolar, 
s’hi havia fet festivals benè-
fics, festivals de Nadal, esca-
les en HiFi... Recordo que La 

▼

Taules i cadires de fusta a la 
pista Roserar que hi havia 
davant del cine.

Bar d’aquesta pista. La Vicenta 
és la que hi ha darrere la barra 
en segon terme.
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Cubana hi volia estrenar una 
obra i es va posar en contacte 
amb nosaltres. Ells calcula-
ven que hi hauria unes 300 
persones a dalt de l’escenari. 
I nosaltres els vam dir que 
l’escenari no estava preparat 
per aguantar tanta gent, de 
manera que els vam contestar 
que no podia ser.

– Quan teníeu dues o tres 
sales funcionant a la vegada i 
amb pel·lícules diferents, fèieu 
algun tracte especial als es-
pectadors.

– Els que pagaven una en-
trada els diumenges podien 

passar d’un cine a l’altre pel 
mateix preu, de manera que 
si no els agradava una pel-
lícula podien canviar, o també 
podien veure primer les dues 
d’una sala i després les dues 
de l’altra. Es donava el cas 
que algunes persones havien 
entrat a l’Avenida a les 3 de 
la tarda i no en sortien fins a 
les 12 de la nit després d’ha-
ver vist quatre pel·lícules: les 
dues de la sala gran i les dues 
de la sala mitjana!

– Algunes anècdotes?
– Alguna de picant. Hi havia 

una persona que ja sabíem on 

l’havíem d’acomodar, perquè 
després venia l’altra persona 
que s’asseia al seu costat...

Hi havia l’incorruptible fu-
mador que s’havia de posar a 
la darrera fila i que no parava 
de fumar i empestar; no hi ha-
via manera que ho deixés.

Una vegada va passar un 
home amb tres senyores; una 
d’elles anava molt pintada i 
empirifollada; el Victorino, 
que el coneixia, li va dir: “noi, 
aquesta que va amb la teva 
dona sembla del barri xino”; 
i ell li va contestar: “doncs 
penses malament perquè és 
ma germana”.

Durant un any vaig anar a 
Barcelona amb el 4L a bus-
car les pel·lícules. Després de 
projectar-les se les enduia el 
“recader”.

– Canviem de tema. Què ens 
expliques dels envelats?

– També va ser un negoci 
familiar. L’havia començat 
també el pare entre el 1920 
i 1925. Ell demanà assesso-
rament a la casa Baliarda de 
Molins de Rei, que era la que 
venia a muntar els envelats a 
Agramunt.

Fer un envelat suposava 
conèixer tota una tècnica de 
construcció ja que es tracta 
de cobrir i embolicar un gran 
espai com una plaça sense ▼

Tres imatges del dia 1 de maig de 
1994 en què es va fer la darrera 
projecció cinematogràfica abans 
de tancar el cine.

A d’alt, vestíbul d’entrada a la 
sala gran que es podia fer per 
dues portes.

A la dreta, la Vicenta junt amb la 
Maria Feiné que feia de taquillera, 
al costat de la màquina projecto-
ra de pel·lícules.

A baix, l’accés d’entrada tal com 
estava els últims anys.
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que hi hagués columnes ni 
bigues a la part interior. La 
construcció d’envelats és una 
tècnica típicament catalana 
que se servia de cordes, po-
litges i altres mecanismes 

estrebats a uns pals exteriors, 
que aguantaven la vela i els 
llums de tot l’envelat.

– Quants n’havíeu muntat al-
hora?

– Tres, segur. Però un i 
dos moltes vegades. S’havia 
d’aprofi tar la temporada que 
agafava tot l’estiu i comença-
ments de la tardor. Per Sant 
Joan ja preparàvem tots els 
draps i el material i arribàvem 
fi ns a la Festa Major de Bala-
guer que es fa a principis de 
novembre.

Els envelats els adaptàvem 
a l’espai de la plaça o pati 
on es bastia. Podien tenir la 
mida que ens demanessin i 
ser quadrats o rectangulars.

– Sempre es feia al Mercadal 
a Agramunt?

– Sí. Potser una vegada es 
va fer al Passeig. En una oca-
sió no el vam aixecar nosal-
tres, sinó el Laureano, que va 
dir que el faria impermeable, 
però va tenir tan mala sort 
que va caure una tromba d’ai-
gua i van haver de foradar la 
vela que s’havia convertit en 
grans bosses d’aigua; o sigui 
que d’impermeable no en va 
tenir res.

– A quins llocs anàveu a fer 
envelats?

– Les zones estaven divi-
dides pels enveladors i més 
o menys es respectava. Nos-
altres fèiem la província de 
Lleida: Agramunt, Bellpuig, 
Balaguer, Bellvís, Mollerus-
sa, Artesa de Segre, Cervera, 
Ponts, la Pobla (on el fèiem 
destapat i tenia molt d’èxit); 
també Calaf, Gironella, Ber-
ga, Navàs, Santpedor..., i a 
l’Aragó i més enllà: Monzó, 
Alcolea de Cinca, Morella...  
fi ns arribar a Saragossa.

– A Saragossa?
– Sí, ho recordo molt bé, 

perquè en aquella ocasió va 
ser quan vaig conèixer el Vic-
torino, el meu home. Jo hi ha-
via d’anar i, com que no tenia 
cotxe, vaig aprofi tar un viatge 
que ell feia amb el camió. En 
arribar a Saragossa, jo hauria 
continuat ben a gust el viat-
ge amb ell que anava fi ns a 
Madrid... Doncs a Saragossa 
es van fer 16 funcions per la 
Mare de Déu del Pilar i no hi 
va ploure cap dia!

– Recordes algunes anècdo-
tes dels envelats?

– Va ser molt curiosa la Fes-
ta Major de Morella, perquè no 
es podia entrar amb els cami-
ons. Havíem de deixar tot el 
fato a fora i amb un carro, que 
encara tenim, anàvem tras-
lladant-lo. I a Morella, a més 
a més, feien toros als matins 
que passaven per la plaça on 
hi havia l’envelat; o sigui que 
els dies que durava la festa 
paraven la pista pel ball de 
tarda i nit i després l’havien de 
desparar perquè al matí s’hi 
poguessin fer els toros. Quan 
en van tornar els treballadors, 
a tots els feia mal l’esquena 
de tant parar i desparar.

Això dels envelats ens feia 
anar de bòlid tot l’estiu. En 
una ocasió que teníem mun-
tat l’envelat a Viella, vam ha-
ver de córrer a desmuntar-lo 
durant la nit i traslladar tot 
el fato amb el camió perquè 
l’endemà l’havíem de muntar 
sens falta a Torrefarrera. Era 
un no parar!

– La pluja podia espatllar la 
festa?

– Els envelats no eren im-
permeables i, si plovia molt, 
s’havien de suspendre els ac-
tes que s’hi haguessin progra-

estrebats a uns pals exteriors, 
que aguantaven la vela i els 

hora?

dos moltes vegades. S’havia 
d’aprofi tar la temporada que 
agafava tot l’estiu i comença-

Joan ja preparàvem tots els 
draps i el material i arribàvem 
fi ns a la Festa Major de Bala-
guer que es fa a principis de 

a l’espai de la plaça o pati 
on es bastia. Podien tenir la 

Anvers i revers d’un programa 
de mà anunciant la programació. 
Llavors l’empresa Ribera gestio-
nava l’Avenida i el Casal.

Anunci de la programació del Cine 
Avenida al programa de les Festa 
Major de l’any 1952.
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mat. Hi havia els llums d’ara-
nya, els adorns, el mobiliari i 
el parquet de fusta que ence-
ràvem perquè fos llisquent i 
brillant.

– La roba per envoltar i cobrir 
l’envelat la compràveu o la fè-
ieu vosaltres?

– Compràvem el material i, 
en ocasions, veles de sego-
na mà. Però ho cosíem tot a 
màquina. En una ocasió jo 
vaig fer tota una vela sence-
ra a partir de peces de cotó 
de 3x4 metres. La vela estava 
agafada amb cordes i corrio-
les de manera que a dins no 
hi havia ni columnes ni pals.

– Quants treballadors teníeu? 

– Al cine hi havia hagut dos 
acomodadors, dos maquinis-
tes, els porters, la taquillera... 
set o vuit en total.

Per muntar envelats teníem 
el Fonoll, que es cuidava de 
la part elèctrica, els dos Fe-
licianos, un altre que es deia 
Juanito i el seu germà... i a 
això cal afegir-hi gent del po-
ble on el muntàvem que venia 
a ajudar-nos ja que ho posà-
vem al contracte, la qual cosa 
sempre podia portar certs pro-
blemes. A Saragossa van ser 
els militars els que ens van 
ajudar, i a Cervera els que fe-
ien la Passió... 

– Quan vau parar de muntar 
envelats?

– Recordo que l’últim va ser 
a Cervera on una tempesta 
el va trinxar; va ser cap allà 
als anys setanta. Hi va haver 
un moment que vam haver 
de decidir entre fer envelats 
impermeables o plegar. I vam 
optar per això darrer i que-
dar-nos solament amb el cine.

Quan van posar-se a filmar 
la pel·lícula de La plaça del 
Diamant ens van demanar 
que anéssim a muntar-ne un 
a Barcelona, però, vam de-
clinar la petició. Llàstima, 
perquè per a nosaltres hauria 
estat un bon final.

*   *   *

La conversa ha estat molt 
animada amb la Vicenta i el 
Victorino, que s’hi sumava de 
tant en tant. Abans d’acabar 
també s’hi ha afegit la neboda 
Anna amb la seva filla... Tots 
hem estat mirant i remenant 
fotografies que ens transpor-
taven amb nostàlgia vers uns 
temps pretèrits que se’ns han 
escolat de les mans. Un pas-
sat en què les pel·lícules eren 
un món que ens permetia vi-
atjar en la història i els espais. 
Un passat que ens submergia 
en la màgia de la pantalla on 
es trencaven per una estona 
les rutines de la quotidianitat. 
Un passat... de cine!

Joan Puig i Josep Rovira

Vista de la vela de l’envelat 
confeccionada totalment 
per la Vicenta.

A la dreta, detall de les ornamen-
tacions que s’hi posaven.

Vista general d’un envelat muntat 
per l’empresa Ribera. Al mig 
s’hi pot veure un ring, on es feia 
exhibició de boxa.
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REPORTATGE A PETITS AUTÒNOMS

L’afectació per la Covid-19
Els redactors de Sió ens hem posat en contacte amb petits autònoms de la vila per conèixer de primera 
mà l’afectació de la pandèmia que provocà un estat d’alarma, restriccions i la conseqüent paralització 
dels comerços, serveis i activitats econòmiques de tipus divers. El que expliquem a continuació només 
és una petita radiografia, un botó de mostra, de tota la nostra realitat, ja que només són dotze els 
autònoms entrevistats d’entre tots els establerts a Agramunt.

▼

Han aprofitat el 
confinament per 
fer una reforma 
al bar i adaptar-lo 
a la nova normativa 
anti-covid.

BAR Carreras

El bar conegut popular-
ment per “Caragols”, ubi-

cat a la plaça del Pou, és un 
dels més antics de la vila. El 
propietari, Oliver Baró, té dos 
treballadors, un que fa el torn 
de matí i l’altre, el de tarda, 
mentre ell mateix cobreix les 
vacances.

Econòmicament, la Covid 
els ha afectat negativament 
com a tots els establiments. 
Però ells han aprofitat el confi-
nament per fer una reforma al 

bar i adaptar-lo a la nova nor-
mativa anti-covid: “Un cop as-
sabentats de les noves mesu-
res per reobrir ens vam posar 
a la feina. Pensant en la im-
possibilitat d’utilitzar la barra 
principal (i tenint en compte 
que som un bar on la gent li 
agrada estar-s’hi) vam decidir 
crear una sèrie de barres an-
nexes a prop de les finestres, 
vam transformar les taules 
baixes en taules altes perquè 
donessin sensació de barra i 
vam separar les màquines re-
creatives per complir amb la 
normativa. Tot això cercant de 
donar-li una aire més modern 
però sense perdre l’essència 
de bar de poble. També vam 
reformar els serveis perquè 
fossin lliures de tacte i no cal-
gués tocar cap dels elements 
de dins del lavabo, i així evi-
tar riscos de contagi”. Ningú 
de la plantilla ni dels clients 
habituals del bar han estat 
afectats pel virus. “Potser que 
hi tingui a veure les mesures 
que vam instal·lar al bar: un 
sistema d’extracció d’aire que 
fa que sempre hi hagi una 
mica de corrent per evitar, en 
certa mesura, els contagis per 
aerosols.”

Durant els períodes que 
han estat tancats, han hagut 
de fer un Expedient de re-
gulació temporal d’ocupació 
(Erto) pels dos treballadors 
contractats. Primer van tan-
car del dia 13 de març fins 
el dia 1 de juny; després, de 
mitjans octubre fins a finals 
de novembre. Un cop van po-
der tornar a obrir a l’estiu, van 
optar per fer-ho el màxim de 
temps possible: de dilluns a 
diumenge 18 hores diàries, 
per aprofitar-ho al màxim en 
previsió que els tornessin a 
tancar a la tardor, com així 
ha estat. El treballadors van 
cobrar l’Erto puntualment en 
el primer tancament; en el 
segon encara no l’han cobrat. 
L’establiment també ha rebut 
una ajuda pel tancament de 
negoci.

Un cop oberts i amb am-
pliació d’horari, han mantin-
gut la plantilla habitual. A 
la seva oferta han introduït 
entrepans i tapes per empor-
tar, que han tingut molt bona 
acollida. També han intentat 
fer més atractiu el bar per a 
unes franges d’edat que no hi 
eren habituals. Des que van 
reobrir, hi ha un sector de cli-
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Pel que fa a l’as-
pecte econòmic, 
l’afectació pel 
tancament de cinc 
mesos és quasi el 
50% de la factura-
ció anual habitual.

Volen continuar 
amb les projec-
cions i tenen idees 
que aniran posant 
a la pràctica 
segons la situa-
ció que es vagin 
trobant.

ents més joves que se senten 
a gust al seu bar.

Pel que fa a l’aspecte eco-
nòmic, l’afectació pel tanca-
ment de cinc mesos és quasi 
el 50% de la facturació anual 
habitual. Creuen que el pro-
per any dependrà de la vacu-
na, de com vagi evolucionant 
aquest tema i del que vagin 
dient les administracions.

Valoren positivament la to-
lerància de l’administració lo-
cal en el tema de les terrasses, 
deixant ampliar els metres 
exteriors per poder recuperar 
el que es perdia a l’interior. 
En aquests moments (mes de 
desembre) estan contents per 
la resposta dels clients que 
els han sigut molt fidels un 
cop han tornat a obrir. Hi ha 

alguns clients de més edat 
que eviten sortir, però els cli-
ents de mitjana edat conti-
nuen anant-hi tot mantenint 
les mesures de seguretat: 
mascareta, distància... Per 
això, Oliver afegeix: “Vull do-
nar les gràcies als nostres tre-
balladors, el Bepo i la Lorena, 
que són el pal de paller del 
bar”. 

CINE Casal / Circuit Urgellenc

La sala de teatre del Casal 
Agramuntí fou cedida a 

Cinema Casal Montblanquí - 
Circuit Urgellenc, SA, per tal 
que s’encarregués de la pro-
jecció de pel·lícules. Actual-
ment és l’única sala de cine-
ma a Agramunt que obre els 
dissabtes, diumenges, dilluns 
i altres dies festius. 

L’empresa té tres treba-
lladors i l’afectació ha estat 
considerable. Tres mesos i 
mig tancats: del 12 de març 
al 30 de maig i després del 
27 d’octubre al 25 de no-

vembre, ha fet que l’afluèn-
cia, en els moments que ha 
estat possible obrir, hagi estat 
molt inferior i que molts abo-
nats s’hagin donat de baixa (a 
grans trets, entre un 20% i un 
30%). S’han acollit a un Erto 
de força major. Actualment 
encara hi estan vinculats par-
cialment, encara que no s’ha 
hagut de reduir la plantilla. 
No han patit cap afectació per 
la Covid, si bé a nivell d’em-
presa no s’han fet proves.

En el moment de poder 
tornar a obrir, han hagut de 
modificar els horaris bàsica-
ment pel toc de queda. En 
algunes poblacions es fa la 
venda d’entrades online, però 
a Agramunt no, perquè la ma-
joria de gent que va al cine 
són clients abonats.

L’afectació d’aquesta pan-
dèmia a l’empresa calculen 
que suposarà una caiguda 
superior al 40% de la recap-
tació respecte l’any anterior. 
Creuen que de cara al 2021 
s’hauran de canviar les estra-
tègies i previsions en funció 
de com quedi el mercat de 
les distribuïdores. Pot ser que 
canviïn la manera de distribu-
ció de les pel·lícules benefi-
ciant les plataformes digitals, 

la qual cosa aniria en detri-
ment de les sales de cinema. 
Això se sabrà a mitjans any 
vinent. Volen continuar amb 
les projeccions i tenen idees 
que aniran posant a la pràc-
tica segons la situació que es 
vagin trobant.

Han rebut una ajuda econò-
mica del Ministeri de Cultu-
ra que varia en funció d’una 
sèrie de mesures que s’han 
hagut d’anar adoptant, com 
per exemple portar escolars 
al cine, facilitar entrades al 
personal sanitari, entre altres. 
També n’han rebut una altra 
de fixa de la Generalitat. Mal-
grat tot, diuen que són total-
ment insuficients. Ara mateix 
en tenen una altra de dema-
nada, però no saben si la po-
dran aconseguir.

Actualment la situació glo-
bal ha millorat una mica. En 
canvi, a Agramunt ha empit-
jorat, ja que hi ha força ca-
sos de Covid i la gent té por 
d’anar al cine per por a con-
tagiar-se. Malgrat aquesta por 
bastant generalitzada, mani-
festen: “la cultura és un bé 
essencial que cal preservar i 
més en moments socialment 
complicats com aquest”.

▼
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En tornar a obrir 
després del confi-
nament s’ha trobat 
que li ha baixat 
considerablement 
la clientela.

Joan Manuel Jubete i Co-
menge, de 65 anys, és el 

propietari d’una de les po-
ques barberies que queden 
a la vila. Està ubicada a la 
plaça del Mercadal, 20. Ell 
va continuar el negoci del 
seu pare que es va establir a 

Agramunt l’any 1953, també 
al Mercadal però a la canto-
nada davant del Casal, on va 
ser fins que fa set anys es va 
traslladar al lloc actual.

Per a ell, que és l’únic tre-
ballador, l’afectació de la Co-
vid a nivell laboral ha estat 
força negativa. Va haver d’es-
tar tancat gairebé dos mesos 
i durant aquest temps només 
va rebre la paga que es va 
fer als autònoms que no van 
poder treballar. No ha rebut 
cap altra compensació econò-
mica. Es va apuntar a la con-
vocatòria que van fer d’ajuts 
als autònoms que, segons la 
seva opinió, “ho van fer fa-
tal”; però com la gran majoria 
no va rebre res, ja que van ser 
molt pocs els que la van acon-
seguir.

En tornar a obrir després 
del confinament s’ha trobat 
que li ha baixat considerable-
ment la clientela. Alguns li 

han dit que s’han acostumat 
a fer-s’ho a casa, altres que 
tenien por de contagiar-se i 
molts de fora vila també han 
deixat d’anar-hi perquè du-
rant la setmana treballen i ac-
tualment els dissabtes no po-
den sortir de la seva població.

Del març cap aquí, entre 
una cosa i l’altra, la situació 
ha anat empitjorant. Tot i 
haver complert l’edat de ju-
bilació, tenia la intenció de 
continuar uns anys més. No-
més que hagués conservat 
la clientela que tenia abans 
del confinament del mes 
de març, ja li hauria sortit a 
compte. Ara, però, donades 
les circumstàncies ha decidit 
tancar el negoci a finals de 
mes. “Vull aprofitar aquestes 
ratlles per donar les gràcies a 
tots els clients que he tingut 
durant aquests anys, alguns 
dels quals m’han estat sem-
pre fidels!”

BARBERIA Jubete

FORMATGES Monber

Francesc Marquilles i Tere-
sa Canela són els propie-

taris de la formatgeria situada 
al número 18 del carrer les 
Eres. És una empresa familiar 
i només disposen d’un treba-
llador a més d’ells dos. Venen 
els seus productes en el pro-
pi obrador i en fires i mercats 
d’arreu del territori. 

Amb la situació ocasionada 
per la pandèmia, les vendes 
els han baixat notablement 
tant pel tancament de fires i 
mercats com per la reducció 
de la mobilitat, cosa que ha 
fet que molts clients de pas 

que anaven a la botiga no ho 
hagin pogut fer. 

En ser del sector primari, no 
han parat l’activitat i no han 
reduït els horaris laborals. 
Continuen sent els mateixos 
treballadors i no han tancat. 
El bestiar i l’elaboració de 
productes amb la llet, que 
cada dia donen les cabres, 
suposa una cura diària. La 
botiga, tot i que no hi van te-
nir tanta afluència, també va 
continuar oberta en oferir pro-
ductes de primera necessitat. 

Durant la pandèmia, un dels 
membres de la família va do-

nar positiu i, per tant, es van 
haver d’aïllar durant 10 dies i 
tots van fer-se les proves per 
precaució i responsabilitat.

En no poder assistir a fires 
i mercats, activitat que supo-
saven una part important dels 
seus ingressos, han començat 
a ser presents al mercat set-
manal d’Agramunt. Ara estan 
contents i orgullosos d’haver 
consolidat la presència cada 
dimecres als coberts de la 
plaça de l’Església, ja que els 
apropa una mica més als pro-
pis clients a qui poden oferir 
els seus productes frescos i ▼
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de proximitat. A més, 
durant el confina-
ment, han augmen-
tat la presència a la 
xarxa i han posat 
els productes a 
la venda online 
facilitant-ne el 
pagament a 
través d’eines 
com Bizum. 

També les setmanes del con-
finament més dur van esta-
blir unes rutes setmanals de 
repartiment per tal que els 
productes arribessin a altres 
poblacions de la ribera del 
Sió i de l’Urgell. 

La Covid ha afectat d’una 
forma considerable el seu co-
merç per la davallada de les 
vendes que han tingut, però 
també els ha aportat una cosa 
molt important: la capacitat 
de reinventar-se i de seguir 
endavant amb el seu projec-
te. Calculen que els ingressos 
anuals es veuran reduïts a la 
meitat respecte l’any anterior.

De moment no poden anar 
a la majoria de fires a què 
participaven i, per tant, volen 
continuar potenciant la venda 
de proximitat al mercat set-
manal. Per altra banda, pen-
sen seguir millorant la pre-
sència a les xarxes i mitjan-
çant la botiga online arribar a 

clients que ara no poden anar 
presencialment a la botiga. 

Des del departament 
d’Agricultura van endegar 
una iniciativa per ajudar els 
petits productors d’alimen-
tació com ells, que consistia 
en portar els excedents de la 
seva producció a causa de la 
davallada de vendes per les 
mesures restrictives dels con-
finaments al banc d’aliments 
de la mateixa província. Amb 
aquesta proposta, els produc-
tors van fer donació del 5% 
del valor del producte, mentre 
que la resta va anar a càrrec 
del Departament; de moment 
encara no se’ls ha abonat el 
pagament d’aquest ajut so-
lidari que per ells ha estat 
“una espurna d’esperança 
i, a la vegada, una forma de 
contribuir en l’ajuda a la gent 
que passa per una mala situ-
ació econòmica, tot fent ar-
ribar productes de qualitat i 
de proximitat a les llars més 
desafavorides”.  

Consideren que el mes de 
desembre és un mal indica-
dor per veure si la situació 
ha millorat o no, ja que és un 
temps en què la gent fa més 
compres relacionades amb 
les festes nadalenques: lots, 
regals, plates... Tot i això, no 
es pot comparar amb la situ-

ació de l’any 2019. La previ-
sió és més pessimista que els 
anys passats. 

De cara al futur, afirmen 
que les notícies de l’aparició 
de les vacunes al nostre país 
els fan tenir una mica d’op-
timisme, però sempre tocant 
de peus a terra i sabent que 
la situació no serà com el que 
havien viscut fins ara. Creuen 
que el millor és anar pas a 
pas i intentar donar el màxim 
d’ells mateixos per millorar la 
situació viscuda el 2020.

Tot i que aquest any ha si-
gut molt complicat en el ne-
goci, volen donar les gràcies 
a tota la gent que els ha fet 
costat i ha seguit confiant en 
ells, ja que han estat el motor 
que els ha ajudat a continuar 
endavant. Per a ells és molt 
important veure com s’ha 
valorat el fet de tenir un pro-
ducte artesà i de qualitat ela-
borat a Agramunt i la rebuda 
que ha tingut per part de la 
gent. Això, els omple de joia. 
També volen destacar que ti-
rar endavant no hauria estat 
possible si no hagués estat 
per tot l’equip humà de For-
matges Monber, ja que el seu 
negoci empresarial familiar 
passa pel cultiu dels camps, 
la cura de les cabres, l’elabo-
ració de formatges i la venda.

 
REPORTATGE A PETITS AUTÒNOMS

Amb la situació 
ocasionada per 
la pandèmia, les 
vendes els han 
baixat notablement 
tant pel tancament 
de fires i mercats 
com per la reduc-
ció de la mobilitat, 
cosa que ha fet 
que molts clients 
de pas que anaven 
a la botiga no ho 
hagin pogut fer.
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▼

GIMNÀS Fitmunt

Judit Pujol  i Irina Penella 
són les propietàries del 

gimnàs Fitmunt del número 
1 del carrer Pere de Gomar. 
És un servei que va obrir fa 
poc, durant la pandèmia: el 
14 de setembre d’enguany. 
Tenen quatre treballadors (au-
tònoms) i elles mateixes.

Tot i el poc temps que por-
ten amb el gimnàs obert, la 
Covid els ha afectat, de ma-
nera que han hagut de tancar 
durant un mes, cosa que ha 
comportat que alguns socis 
s’hagin donat de baixa. Tot i 
això, no han fet cap Erto ni 
han reduït plantilla. Sí que 
van retallar els horaris la-
borals, així com van haver 
d’anul·lar algunes activitats 
dirigides. 

Diuen que al seu negoci és 
bastant complicat fer activi-
tats online, però van poder 
organitzar una de les activi-
tats dirigides i van fer classes 
online dos cops per setmana.

Per tal de millorar l’estra-
tègia comercial han llençat 
ofertes per cridar l’atenció del 
seu públic. No poden fer un 
càlcul de les pèrdues, ja que 
fa poc temps que han obert 
el negoci, encara que alguns 
socis s’han donat de baixa. 
La gent s’ho pensa dues ve-
gades abans d’apuntar-se per 

“por”. De cara el pròxim any 
s’hauran d’anar adaptant i 
reinventant segons la situa-
ció. De moment no han rebut 
cap ajut; consideren que do-
nen ajuts però que no tothom 
s’hi pot acollir. Aquest mes 
de desembre la situació ha 
empitjorat, ja que han hagut 
de reduir activitats dirigides i 
això els ha afectat econòmi-
cament.

Comenten que al seu gim-
nàs es compleixen totes les 
mesures d’higiene i segure-
tat establertes, per tal que 
els seus socis s’hi sentin to-
talment tranquils. De cara al 
pròxim any, manifesten: “te-
nim la sort que les dues som 
bastant optimistes, així que 
les previsions de l’any vinent 
estem segures que seran bo-
nes, i que entre tots supera-
rem aquesta situació. Amb 
responsabilitat i prudència, 
és possible continuar fent les 
activitats que fins ara es du-
ien a terme”.

HOTEL RESTAURANT Blanc i Negre 2

El Blanc i Negre, ubicat 
al costat de la carretera 

de Cervera prop del terme de 
Puigverd, té onze treballa-
dors, inclosos els propietaris.

La pandèmia els ha afectat 
molt malament, “tant com 
per fer-te arruïnar”. Han estat 
molts mesos que han afectat 
l’època de banquets, fires, 
festes... Molts mesos en què 
han quedat a zero. Expliquen 
que van fer un Erto a tots els 
treballadors durant el primer 
tancament, a excepció de la 

família que es va quedar tre-
ballant. A mig juliol, agost i 
setembre van tornar a incor-
porar tota la plantilla, encara 
que van facturar molt menys 
ja que no feien banquets i 
l’hotel anava a mig gas en 
no haver-hi ni fires ni esde-
veniments com l’Aquelarre 
de Cervera. A partir del 12 
d’octubre, han tornat a fer 
un Erto. També han reduït els 
horaris laborals; ara tanquen 
a 2/4 de 10 del vespre i hi va 
haver uns mesos que tanca-

ven a les 4, ja que no sortia a 
compte obrir a les nits.

No han tingut treballadors 
afectats per la Covid. La si-
tuació ha servit per canvi-
ar algunes coses: potenciar 
el menjar per emportar, per 
exemple, a través de les xar-
xes socials com Instagram 
o Facebook. Ara tenen una 
persona només encarregada 
de gestionar les xarxes per tal 
de millorar la comunicació a 
les xarxes, cosa que abans no 
tenien. 

Per tal de millo-
rar l’estratègia 
comercial han 
llençat ofertes per 
cridar l’atenció del 
seu públic.

La pandèmia els 
ha afectat molt 
malament, “tant 
com per fer-te ar-
ruïnar”. Han estat 
molts mesos que 
han afectat l’èpo-
ca de banquets, fi-
res, festes... Molts 
mesos en què han 
quedat a zero.
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▼

Calculen que respecte l’any 
passat deixaran d’ingressar 
entre un 50% i un 55%.

De cara al pròxim any modi-
ficaran coses, com per exem-
ple els horaris de nit; s’estan 
plantejant canviar, hi hagi 
Covid o no, els horaris de so-

par. Que sempre siguin entre 
8 i 2/4 de 10 del vespre, per 
poder estalviar en personal 
ja que les nits d’hivern són 
molt tranquil·les. Creuen que 
es tendirà cap a horaris més 
europeus.

No han rebut cap ajut eco-
nòmic. Diuen que “aquí no és 
com a Alemanya o a França 
que et donen el 50 o 60% de 
la facturació de l’any anteri-
or. Nosaltres ja estaríem con-
tents que ens fessin tancar si 
ens donessin el suficient per 
no perdre diners. Perquè la 
situació és que estem perdent 
diners cada mes”.

De cara al 2021 esperen 
que es pugui anar remuntant 
a partir de maig. Del gener, fe-
brer i març no n’esperem res; 
dels mesos d’hivern tampoc 
n’esperen res. I afegeixen: “a 
nosaltres, que vivim gràcies 

a diferents serveis (gent de 
pas, gent d’Agramunt, ban-
quets...) ens està afectant per 
totes bandes; sobretot a hotel 
i als banquets. Ens està afec-
tant molt el tancament dels 
cap de setmana. Ara per ara, 
si ho miréssim bé, ens sortiria 
més a compte tancar els cap 
de setmana”. 

Són conscients que, si no 
s’ajuda al sector de l’hostale-
ria, pot haver-hi un 30% dels 
negocis que hagin de tancar. 
Diuen: “en el nostre entorn, 
més local, confiem començar 
a remuntar a partir del mes 
de maig, però a les ciutats 
grans, i sobretot als que estan 
encarats al sector turístic, els 
costarà molt més; costarà que 
tot es torni a normalitzar. El 
mal és que el nostre sector 
n’arrossega altres, com el de 
l’alimentació”.

 
REPORTATGE A PETITS AUTÒNOMS

IOGA Espai Interior

Al número 20 del carrer Fi-
ral hi ha el local de l’As-

sociació de Ioga i Creixement 
Personal Espai Interior. Són 
dos treballadors.

La Covid els ha afectat molt 
perquè el servei que ofereixen 
és grupal i presencial i com 
que no és un servei essencial, 
han hagut de tancar el centre 
durant moltes setmanes. El 
mes de març eren tres treba-
lladores; van posar-ne dues 
en un Erto: una fins al mes 
de juny i l’altra fins al setem-
bre. Van tancar des del 14 
de març fins al 31 de maig i 
tot el mes de novembre. Han 
hagut de reduir la plantilla a 
una treballadora, que és jus-
tament el personal que es 
necessita actualment. També 
han hagut de retallar l’hora-

ri: abans oferien una mitjana 
de tres classes a la setmana i 
un taller al mes, mentre que 
ara fan només una classe a la 
setmana i ofereixen classes 
online.

Els treballadors no s’han 
vist afectats del virus. Han 
modificat part de la seva 
oferta: han gravat classes per 
poder practicar online des de 
casa i també han fet classes 
en directe per Internet. La 
pandèmia els ha afectat molt 
perquè són una entitat que 
ofereixen classes i activitats 
en grup. Respecte l’any pas-
sat, calculen que aproximada-
ment deixaran d’ingressar un 
65%. No han rebut cap ajut 
de l’Estat ni de la Generalitat.

De cara al 2021 reforçaran 
les classes online i, pel que fa 

al tema de les classes presen-
cials, l’aniran decidint segons 
evolucioni la pandèmia, per-
què els és difícil planificar a 
llarg termini.

En aquest mes de desem-
bre la situació ha empitjorat 
per a ells. Al setembre ja van 
tenir menys alumnes dels que 
tenien al març, i al desembre 
encara menys alumnes dels 
que teníem al setembre; per 
tant, sí que la situació ha anat 
a la baixa.

De cara al pròxim any no 
fan gaires previsions, perquè 
les coses canvien molt ràpida-
ment però tenen clar que vo-
len reforçar el servei online de 
classes gravades i en directe 
així com altres serveis que es-
tan preparant.

Finalment comenten: “Ens 

▼

De cara al pròxim 
any modificaran 
coses, com per 
exemple els hora-
ris de nit.
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sap greu haver hagut de tan-
car durant tant temps, perquè 
considerem que el servei que 
oferim de classes de ioga aju-
da a millorar la salut, no no-

més física sinó també mental 
i emocional. En l’època que 
estem vivint, on hi ha molta 
incertesa i molta por, creiem 
que és essencial cultivar la 

salut de tots aquests aspec-
tes. Ens sap greu no haver po-
gut oferir plenament els nos-
tres serveis en aquests temps 
en què són tan necessaris”.

LLIBRERIA L’Espiga

L’Espiga, situada al número 
2 de la plaça del Pou, es 

dedica a la venda de llibres, 
articles de papereria, regals i 
quiosc. La propietària i única 
treballadora, Anna Nuri Ber-
tran Mitjavila, és la continua-
dora del comerç familiar.

Manifesta que per sort, 
aquest virus no l’ha afectat 
i que a casa no han tingut 
cap cas de contagi. Pel que 
fa al negoci, pel fet d’oferir 
un servei de distribució de 
premsa, no ha hagut de tan-
car cap dia en tot el temps 
de la pandèmia. Sempre ha 
treballat, però durant part del 
mes de març i abril, va reduir 
l’horari d’atenció al públic i 
només obria els matins. Per 
tal d’adaptar-se a la situació, 
durant aquells dies servia a 
domicili a tothom que li ho 
demanés; i, si no podien anar 
a la botiga al matí, els atenia 
a la tarda.

La present situació ha 
afectat plenament el negoci, 
ja que els mesos de confina-
ment van coincidir amb dues 
de les campanyes més fortes 
del seu sector: el Sant Jordi 
i les primeres comunions. Pel 
que fa al Sant Jordi, va poder 

recuperar part de la campa-
nya en traslladar-se al juliol, 
però amb les comunions, no 
es va recuperar res.

Després del confinament 
les vendes s’han anat refent 
i han pogut encarar amb nor-
malitat la campanya d’inici 
de curs, però tot i així i a fal-
ta de la campanya de Nadal, 
estima que enguany tindrà 
una reducció d’un 20% dels 
ingressos anuals. Com autò-
noma no ha rebut cap ajuda 
de l’estat ni de la Generalitat. 
El pròxim any el veu amb in-
certesa. Tem que el desastre 
econòmic que ens afecta ara, 
encara sigui més gran.

Acaba dient-nos: “vull apro-
fitar l’entrevista per agrair als 
veïns d’Agramunt el suport 
que fan al comerç local. Hem 
notat l’esforç de la gent a 
comprar a les nostres boti-
gues i ajudar a recuperar-nos 
d’aquest sotrac”.

▼

En aquest mes de 
desembre la situa-
ció ha empitjorat 
per a ells.

El confinament va 
coincidir amb dues 
de les campanyes 
més fortes: el Sant 
Jordi i les primeres 
comunions.
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MENJAR PER EMPORTAR Cuinetes

 
REPORTATGE A PETITS AUTÒNOMS

La Montse i l’Adrià de Mont-
gai són els propietaris de 

Cuinetes, un servei de menjar 
tradicional per emportar situ-
at al número 4 de l’avinguda 
Marià Jolonch. El negoci, que 
forma part del restaurant El 

Taller de Penelles, té només 
un treballador. 

No disposen de dades per 
poder avaluar l’impacte de la 
Covid perquè el projecte va 
néixer just al començament 
de la pandèmia. No saben 
com hauria funcionat el nego-
ci abans. Manifesten que han 
tingut molta sort, perquè no 
han hagut de tancar cap dia 
i han pogut mantenir el servei 
obert sempre en ser conside-
rada l’alimentació un sector 
essencial.

El treballador que tenen no 
s’ha hagut de fer cap prova i 
de moment no ha estat afectat 
pel virus. En ser el Cuinetes 
un projecte nou no disposen 
de dades per contrastar les 
entrades d’aquest any respec-
te anteriors. En canvi, sí que 
poden dir que la pandèmia 
els està afectant al restaurant 
de Penelles, perquè viuen del 
turisme de cap de setmana; 
principalment, de les perso-
nes que es desplacen al poble 
per veure els grafits.

De cara al pròxim any no 
s’han plantejat canviar les 

estratègies malgrat que n’hi 
ha que diuen que s’entrarà 
en una crisi molt forta. En 
aquest sentit pensen que serà 
diferent de la crisi del 2008, 
ja que tenen confiança en 
les ajudes que poden arribar 
d’Europa.

No han rebut cap ajut eco-
nòmic. Per a ells la situació, 
en aquest mes de desembre, 
no ha variat gaire. Sí que van 
tenir una mica més de feina 
durant els mesos en què ha-
vien fet tancar bars i restau-
rants. Bàsicament, els han 
visitat persones que estaven 
de pas per Agramunt com 
viat jants i comercials.

Expliquen finalment: “ens 
vam decidir a muntar el Cui-
netes, perquè al llarg de la 
setmana no tenim gaire feina 
al restaurant de Penelles. La 
major part dels nostres clients 
són turistes que visiten el po-
ble durant el cap de setmana. 
I vam triar Agramunt, perquè 
és una vila on hi ha molta in-
dústria, hi viu molta més gent 
que a Penelles o a Montgai i 
ens queda a prop de casa”. 

PERRUQUERIA Lluna Nova

Socors Torres Farreny és la 
propietària i única treba-

lladora de la perruqueria situ-
ada als baixos del número 27 
de l’avinguda Jaume Mestres. 

La Covid l’ha afectat en tots 
els aspectes, començant per 
la interacció amb el client 
només creuar la porta, l’orga-
nització del local, les mesures 
higièniques, l’aforament, la 
planificació de la feina i per 

descomptat... amb el nombre 
de visites dels clients, que en 
molts casos ha disminuït. Va 
haver de tancar pràcticament 
dos mesos, del 13 de març al 
4 de maig, però de moment 
no ha hagut de reduir l’horari, 
encara que ha hagut de tenir 
en compte que els serveis 
no s’allarguin fins a última 
hora de la nit. Ha fet algunes 
vendes online. A ella, no l’ha 

afectat el virus; de moment 
no s’ha fet cap prova, encara 
que ho va intentar quan es va 
fer el cribratge massiu a Agra-
munt, si bé, pels horaris i les 
llargues cues que hi va haver, 
en va desistir. 

L’afectació principal ha es-
tat l’econòmica; també cal 
afegir-hi la por que té la cli-
entela, principalment la gent 
més gran, tot i que ella inten-

Van tenir una mica 
més de feina durant 
els mesos en què 
havien fet tancar 
bars i restaurants.

L’afectació princi-
pal ha estat l’eco-
nòmica; també cal 
afegir-hi la por 
que té la clientela, 
principalment la 
gent més gran.



55sió 682[DESEMBRE 2020]

ta crear un ambient d’higiene 
i seguretat. 

No sap quin percentatge 
de diners deixarà d’ingressar, 
però calcula que és molta 
cosa, perquè la major part 
d’events, com bodes, or-
les, festes d’associacions…, 

s’han deixat de celebrar. A 
més a més, ara ha d’invertir 
en materials nous com bac-
tericides, mascaretes, gel de-
sinfectant... “Però seguim en 
peu, que no es poc!”

No es planteja el futur; si 
alguna cosa ha aprés és a no 
fer previsions a llarg termini; 
dia a dia i anar fent.

Va rebre una ajuda, per part 
de la seva mútua, d’uns 600 
euros i escaig mentre va tenir 
tancat. Reconeix que van te-
nir la decència de no cobrar-li 
l’impost dels autònoms du-
rant el tancament, tot i que a 
dia d’avui els hi han apujat; 
en el seu cas no va poder gau-
dir de cap rebaixa en el llo-
guer del local.

A la pregunta de com veu 
el moment present, ens con-
testa: “Tenint en compte que 
aquest any les festes seran 
totalment atípiques, espero 
anar treballant força però ja 

es palpa que no n’hi haurà 
per tirar coets”. Les previsi-
ons de cara al pròxim any no 
són gaire optimistes a la vista 
de com de malament tothom 
ho està passant. La seva idea 
és reduir despeses i guardar 
part dels beneficis per quan 
vinguin “maldades”.

Per últim, afegeix: “des del 
nostre sector fa molt temps 
que s’està lluitant per la re-
baixa de l’IVA ja que en la 
crisi de l’any 2007 se’ns va 
apujar amb la promesa que 
en superar-la es tornaria al 
nivell d’aleshores, que era del 
10%; ara es paga el 21%, i 
en molts casos les perruque-
ries vam assumir la diferència 
sense incrementar preus als 
clients; aquesta situació ens 
està ofegant. Esperem que els 
polítics es fiquin les piles, ja 
que davant la nostra legítima 
reclamació miren cap a un al-
tre costat”.

El centre d’estètica, ubicat 
al número 6 del carrer 

Castell, prop de la plaça de 
l’Església, ofereix serveis fa-
cials, corporals, depilacions, 
massatges, solàrium i altres. 
Les propietàries i a la vegada 
treballadores són les germa-
nes Josefina i Marta Figuera 
Figuera. 

Fins abans de la Covid eren 
tres treballadores. La pan-
dèmia els ha afectat molt, a 
nivell econòmic, social i psi-
cològic. La treballadora que 
tenen encara avui està en un 
Erto i actualment es mante-
nen treballant solament les 
dues germanes. No han estat 
afectades pel virus. Van fer-

SALUT I BELLESA L’Espill

▼
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se la prova d’antígens que es 
realitzaren a nivell municipal.

Van tancar durant el primer 
període com tothom: del març 
al maig; un total de nou set-
manes i després han tancat 
aquest octubre (fet que con-
sideren injust); o sigui, quatre 
setmanes més; en total, tret-
ze setmanes! Pel que fa als 
horaris, en aquets moments 
fan els mateixos d’abans i 
s’adapten als clients. Durant 
el període de tancament van 
intentar vendre productes per 
telèfon i a través de les xar-
xes socials (Instagram i Face-
book); portaven els productes 
a casa dels qui els demana-
ven; si bé van estar totalment 
inactives per no poder fer cap 
servei.

Consideren que la pandè-

mia ha estat un fre molt im-
portant i ara, a més a més, 
els suposa grans despeses de 
material per la prevenció del 
client: gel, mascaretes, etc. 
Respecte l’any passat, creuen 
que deixaran d’ingressar en-
tre el 60 i el 70% perquè han 
perdut totes les campanyes 
de primavera i d’estiu cosa 
que els ha suposat quedar-se 
sense comunions, casaments, 
festes majors, fira del torró, 
i altres tipus de festes. Han 
rebut algun ajut per part del 
govern, però són del tot in-
suficients: “Quan veus que 
només tens despeses, paga-
ments i res d’ingressos, la si-
tuació esdevé preocupant. Els 
primers dies van ser caòtics 
i de desesperació, a tothom 
ens va agafar per sorpresa, 

encara que vam intentar ser 
positives.”

De cara al pròxim any no 
saben com anirà; per tant, de 
moment se’l plantegen amb 
precaució i cautela. Continu-
aran preparant la pàgina web 
per adaptar-se a les noves tec-
nologies. Consideren que en 
aquest moment la situació ha 
millorat: “almenys hem pogut 
obrir! Tenim ganes de tornar 
als dies de sempre, però la in-
certesa encara la tenim molt 
present. De cara al 2021 vol-
dríem treballar al màxim amb 
la professionalitat que hem 
treballat durant els 38 anys 
que portem fent-ho. Aprofi-
tem l’ocasió per agrair la con-
fiança als nostres clients que 
en tot moment ens han fet 
costat”.

L’agència de viatges diri-
gida per Marta Joval Solé 

està ubicada als baixos del 
número 23 del carrer Sió. 
Vint i Vint Tours és un projec-
te pensat des de fa uns anys 
amb la il·lusió  que algun dia 

sortís a la llum. Va fer-se rea-
litat només uns temps abans 
que la Covid-19 paralitzés el 
país.

Al mes de febrer d’aquest 
any van fer el pas per dur-lo a 
terme amb la intenció d’obrir 
durant l’abril o el maig. El 2 
de març es donà d’alta l’acti-
vitat econòmica de l’agència 
de viatges i el 13 de març es 
declarà l’estat d’alarma, amb 
la qual cosa es va quedar atu-
rat ja que no es podia habi-
litar l’oficina. En finalitzar el 
primer tram d’estat d’emer-
gència, l’oficina s’adequà i el 
19 d’agost es posà en funcio-
nament.

En principi l’horari comer-
cial havia de ser de matí i 
tarda, però per tal de reduir 
mobilitat es va decidir obrir 
als matins presencialment, 
oferint sempre als clients 

la possibilitat de ser atesos 
fora d’aquest horari, mitjan-
çant cita prèvia. Actualment 
s’atén presencialment tots els 
matins i, a les tardes, es fa 
treball online des de casa. En 
un futur s’espera poder obrir 
matins i tardes.

En ser un negoci amb un 
sol treballador autònom es va 
poder fer la prova d’antígens a 
través del cribratge poblacio-
nal del passat mes de novem-
bre a Agramunt, amb resultat 
negatiu. Aquesta pandèmia ha 
afectat aquest recent negoci 
molt negativament (com a la 
majoria de sectors) ja que el 
sector del turisme ha quedat 
molt tocat i la seva recuperació 
costarà. Actualment la situa-
ció no millora ja que l’evolució 
de la pandèmia és ascendent i 
amb les restriccions de mobi-
litat, tancaments perimetrals 

VIATGES Vint i Vint Tours

▼

Respecte l’any 
passat, creuen que 
deixaran d’ingres-
sar entre el 60 i 
el 70% perquè 
han perdut totes 
les campanyes de 
primavera i d’estiu 
cosa que els ha 
suposat quedar-se 
sense comunions, 
casaments, festes 
majors, fira del 
torró, i altres tipus 
de festes.



57sió 682[DESEMBRE 2020]

i de cap de setmana és difícil 
poder vendre algun viatge.

Fins al moment no ha rebut 
cap ajut ni per part del govern 
de l’estat ni de la Generalitat. 
Va intentar sol·licitar el famós 
ajut als autònoms de 2.000 
euros, però va ser impossible 
poder entrar a la web per fer 
el tràmit, malgrat passar tot el 
dia en l’intent. Fa pocs dies 
ha demanat l’ajut especial 
que ofereix la Generalitat al 
sector de turisme; ara està a 
l’espera de la resposta.

La propietària acaba, mal-
grat la mala sort que ha tin-
gut, amb optimisme: “a Vint i 
Vint Tours es continua amb la 
mateixa il·lusió del primer dia 
per tirar endavant el negoci. 
Ni res ni ningú no la farà per-
dre. Espero que el proper any, 

arribi la vacuna i es relaxi una 
mica la situació epidemiològi-
ca i que tothom tingui moltes 
ganes de viatjar. Si és així, 
aquí estarà Vint i Vint Tours 
per fer possible que, tothom 
que tingui el somni, la il·lusió 
i les ganes de viatjar, pugui 
fer-ho”. 

*   *   *

L’afectació provocada pel 
virus ha estat pràcticament 
total. No hi ha hagut establi-
ment, servei o comerç que no 
s’hagi vist afectat. Això sí, el 
grau d’afectació ha estat di-
ferent. Dels dotze exposats, 
tenim que alguns han hagut 
d’acollir-se a Ertos, altres han 
retallat plantilla, mentre uns 
pocs han pogut treballar tot 
el temps; un diu que plega, 

mentre tres han iniciat el ser-
vei en plena pandèmia, uns 
han rebut ajudes per part de 
les autoritats, mentre altres 
no han cobrat ni cinc; una 
bona colla s’han reinventat i 
adaptat a noves tecnologies, 
mentre uns altres han conti-
nuat com han pogut... Això sí, 
tots han patit i han rebut eco-
nòmicament; fins i tot els que 
no han parat de treballar per 
ser del primer sector manifes-
ten que la retallada dels in-
gressos ha estat considerable. 
Cal veure, però, que enmig 
d’aquest panorama tan nega-
tiu la majoria dels entrevistats 
acaben amb paraules d’espe-
rança i optimisme. Segur que 
vindran temps millors!

Redactors de Sió

Actualment la 
situació no millora 
ja que l’evolució 
de la pandèmia és 
ascendent i amb 
les restriccions de 
mobilitat, tanca-
ments perimetrals 
i de cap de setma-
na és difícil poder 
vendre algun 
viatge.
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FOTOGRAFIA
• Imprimim les teves fotos immediatament amb 
    el millor paper per als teus records

IMPRESSIONS I FOTOCÒPIES
• Fotocòpies en blanc i negre i color
• Enviament de Fax
•• Enviament de correus electrònics

EQUIPS INFORMÀTICS
• Ordinadors PC, portàtils, Tablets, etc.

CABLES I ACCESSORIS
• Cables informàtics, de xarxa, d’àudio, de vídeo
• Bateries, Altaveus, Web Cams, etc.

TELEFONIA MÒBIL, FIXA I INTERNET
• Altes en telèfon de línies fixes i mòbils
• Altes de Fibra Òptica i ADSL per navegació per internet
• Portabilitats companyies de mòbils i internet Fibra/ADSL
• Recàrrega del saldo del telèfon mòbil de prepagament

TELÈFONS MÒBILS I FIXES
•• Telèfons mòbils Smarphone
• Telèfons fixes i de ràdio DECT

A Ona som Distribuïdors Certificats:

Ona creix!    Amb Més Tècnics,  Més Serveis,  Més Equipament
  i tot un equip de Professionals al teu servei
                               Ara

Més Equipament

Distribuïdors - Partners

·Serveis per a empreses i particulars
·Equipament informàtic
·Software empresarial de gestió ERP
·Videovigilància
·Disseny pàgines web
·Social Media · Màrqueting Digital
··Assessors en RGPD Protecció de Dades
·Control Horari i de Presència

Bones Bones
FestesFestes
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▼

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE DE NADAL

Palplantat a la cuina da-
vant de la vitroceràmi-
ca amb el pot de llet a 

la mà, mira desconcertat els 
botons o, millor dit, els no-
botons, perquè no n’hi ha. No 
sap on posar els dits perquè 
aquella placa de vidre s’escal-
fi o faci alguna cosa. Instinti-
vament gira el cap en direcció 
a la porta per cridar: “noia, 
com coi funciona això?”. Però 
no ho fa, la seva dona no hi 
és. Van decidir que durant els 
deu dies que duraria la qua-
rantena, ella i la canalla viu-
rien a casa dels sogres, així 
estarien fora de perill i podri-
en continuar anant a la feina 
ella, i a l’escola els nens.

 Prem aleatòriament da-
munt del vidre, “Cagonlou! 
Tres anys fent el mòdul i deu 

d’experiència com a mecànic 
i em desarma un electrodo-
mèstic que fins i tot la dona 
fa anar amb els ulls clucs!”.  
Remena el cap, sort que nin-
gú no l’ha sentit, fins i tot a 
ell aquest comentari li sembla 
masclista. Però és la pura ve-
ritat, de les coses de casa no 
en sap ni un borrall. Més enllà 
de baixar les escombraries, en 
tots els anys de casats ni tan 
sols una sola vegada s’ha fet 
el llit. Si li fessin buscar on 
són els seus propis calçotets 
nets, li haurien d’organitzar 
un joc de pistes.

Després d’un parell d’anys 
en un taller del poble per 
aprendre l’ofici, va muntar el 
seu negoci. Li agradava ser 
el seu propi amo, perquè ja 
ho deia l’avi, al cel sia: “qui 

té el cul llogat, no seu quan 
vol”. L’esperit d’aquest refrany 
però, no seria precisament 
aplicable al seu cas; treballa-
va com un ruc de sol a sol i, 
de seure, ben poc, en tot cas 
només ho feia darrere el volant 
dels cotxes per escoltar els so-
rollets dels motors que delata-
ven l’anomalia a arranjar. 

Per això ell sortia de casa 
abans que la seva dona s’aixe-
qués, i tornava quan ja estava 
mig asseguda, mig estirada, 
mig adormida al sofà. Què po-
dia fer ell, a casa?

 Treballava com una mula, 
sí, però ho feia amb alegria: 
“sarna con gusto, no pica” 
(avi díxit, és clar) perquè el 
negoci rutllava la mar de bé. 
Fins i tot havia llogat la Con-
xita, una senyora que anava 
tres vegades a la setmana al 
taller per fer les factures i 
passar comptes. Però vet-ho 
aquí que feia un parell de dies 
l’havien trucat del CAP dient 
que la senyora Conxita havia 
donat positiu en el test d’an-
tígens i que per precaució, 
en ser persona de contacte, 
ell s’hauria d’estar deu dies 
a casa. El món li va caure a 
sobre; a casa? Ell? Però què 
coi hi faria a casa? Es va quei-
xar, va suplicar, va argumen-
tar que amb la senyora Con-
xita sempre havia guardat les 
distàncies (i això era del tot 
veritat, aquella dona era molt 
eficient, però esquerpa com 
un gat de masia i amb una cir-
cumferència abdominal prou 
considerable com per haver 
de guardar el metre i mig de 
separació de seguretat). Fins 
i tot es va enfadar: “i al taller 

Quarantena
Ell sortia de casa 
abans que la seva 
dona s’aixequés, 
i tornava quan ja 
estava mig asse-
guda, mig estira-
da, mig adormida 
al sofà. Què podia 
fer ell, a casa?
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COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE DE NADAL

qui farà la feina, eh? Vindreu 
vosaltres?” Però de res li van 
servir els planys. 

 Va passar els dos dies se-
güents deambulant per casa 
com una ànima en pena. 
Sospirant pels racons sense 
saber què fer. La seva dona 
li havia dit que s’ho prengués 
com unes vacances, que mi-
rés la tele o llegís algun llibre, 
“que bona falta et fa”, aquest 
afegitó no podia faltar, tenia 
l’instint de profe d’institut ar-
rapat a l’ànima.

 Pensava que allò era el pit-
jor que li podia passar. Però el 
destí encara li guardava una 
altra sorpresa, i de les bones! 
Es veu que a la classe d’en 
Marc hi havia hagut un con-
tagi, i apa, tots cap a casa! 
I l’Alba, com que era la seva 
germana, també. La dona els 
va deixar a la porta, com en 
un conte d’en Dickens, i va 
fugir cames ajudeu-me des-
prés de donar-li un full amb 
les instruccions i els menús 
que havia de fer durant la 
quarantena. Gallina!

Així que va passar de la nit 
al dia de l’avorriment més ab-
solut a un estat d’ansietat i de 
desesperació ratllant la histè-
ria. Els seus dos fills havien 
mutat d’angelets beatífics a 
dimonis tirànics i irritants. 
Clar, ell estava acostumat a 
veure’ls al vespre, quan ja ha-
vien gastat totes les energies, 
i els dies de festa, quan hi ha-
via algun conflicte, passava el 
mort a la dona mentre ell es 
retirava discretament.

Crits, soroll, baralles, exi-
gències... com enyorava la 
tranquil·litat del taller!

Finalment, una rodanxa 
de la maleïda vitroceràmica 
es tenyeix de roig. Al·leluia! 
Hi posa el pot de llet. Goita! 
La mosca s’ha parat damunt 

del marbre, a 50 centíme-
tres escassos d’ell. Aquella 
mosca emprenyadora l’ha 
anat seguint per casa tot el 
dia. Com era allò que deia 
l’avi? “Quan l’octubre és finit, 
mor la mosca i el mosquit”. 
I un rave! Potser sí que al fi-
nal serà veritat allò del canvi 
climàtic, on s’és vist que en 
ple mes de desembre encara 
n’hi hagi! A poc a poc agafa 
el drap, l’aixeca leeentament 
i descarrega damunt l’insecte 
tota la seva mala bava. Però 
la mosca, com si jugués a 
fet-i-amagar, com si es ri-
gués d’ell, aixeca el vol una 
mil·lèsima de segon abans de 
l’impacte. 

– Pareee! Que no berenem?
– Ja va, ja va! 
Vinga; els menjars, la roba, 

la dutxa, netejar, ordenar... no 
donava a l’abast, dins seu va 
començar a germinar un sen-
timent d’admiració per la seva 
dona, però com coi s’ho feia? 
Només havien passat tres dies 
i ja estava esgotat, exhaust, 
moribund. 

Després de menjar un got 
de llet amb galetes va po-
der gaudir d’una estoneta de 
tranquil·litat. L’Alba s’instal·là 
a l’escriptori amb la tablet i el 
Marc se’n va anar al despatx, 
a l’ordinador amb la pantalla 
esquerdada a conseqüència 
d’un cop de puny, producte 
de la impotència i de la ràbia 
per la impossibilitat d’acce-
dir a la web de la Generalitat 
on, segons havien anunciat a 
bombo i platerets, donaven 
subvencions als autònoms. 
Quina colla d’aixecasamarres, 
els polítics!

Després de posar els gots 
al rentaplats i passar el drap 
per la taula, s’assegué al sofà. 
La petita s’havia connectat al 
Zoom de la classe de l’escola. 

Des d’on era podia sentir els 
crits de tota la canalla i els 
esforços de la pobra senyore-
ta per mantenir un cert ordre, 
fins que no va tenir més remei 
que mutejar-los per poder ex-
plicar els deures:

– A veure, heu d’escriure 
una carta als reis, però comp-
te; no podeu demanar res ma-
terial, és a dir; no valen jogui-
nes, ni ordinadors, ni plays, 
d’acord?

Quan va tornar a obrir els 
micròfons es va reprendre el 
xivarri.

Va engegar la tele per veure 
si explicaven alguna cosa so-
bre les vacunes que deien que 
estaven a punt d’arribar. Men-
trestant va agafar una tira de 
llumetes de colors per guarnir 
l’arbre que com cada any ha-
via de maldar per desentorto-
lligar: “ja semblo la dona, que 
no pot estar sense fer dues 
coses a la vegada”, pensà. 

Però la treva es va acabar 
aviat. Els dos monstres van 
saltar a l’altra punta del sofà 
i de seguida van començar les 
baralles. “Aguanta, pacièn-
cia” es deia. Però a la paci-
ència, com aquell got ple, no-
més li mancava una gota per a 

El destí encara li 
guardava una al-
tra sorpresa, i de 
les bones! Es veu 
que a la classe 
d’en Marc hi havia 
hagut un contagi, 
i apa, tots cap a 
casa! I l’Alba, com 
que era la seva 
germana, també. 
La dona els va 
deixar a la porta, 
com en un conte 
d’en Dickens, i va 
fugir cames aju-
deu-me després 
de donar-li un full 
amb les instruc-
cions i els menús 
que havia de fer 
durant la quaran-
tena. Gallina!

Va engegar la tele 
per veure si expli-
caven alguna cosa 
sobre les vacunes 
que deien que 
estaven a punt 
d’arribar. Mentres-
tant va agafar una 
tira de llumetes de 
colors per guarnir 
l’arbre que com 
cada any havia de 
maldar per desen-
tortolligar.

▼
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vessar-se. Llavors la va veure, 
s’havia posat al respatller del 
sofà. Lentament va agafar un 
coixí i va descarregar la seva 
fúria i frustració contra la 
mosca, però com sempre, no 
hi va ser a temps.

– Neen, deixa’m estar, bur-
ro!

– Calla, figa-flor i surt 
d’aquí!

– Pareee, el Marc em pega!
I va esclatar, va llençar amb 

violència el coixí que tenia a 
les mans contra els seus fills, 
fou un moviment reflex, in-
conscient, amb totes les ac-
cepcions del mot. Es va fer 
un silenci absolut, ells se’l 
miraven desconcertats amb 
els ulls i la boca oberts com 
a taronges, quiets com a està-
tues de sal. Fins i tot la mosca 
semblava ser conscient de la 
tensió del moment i s’havia 
quedat ben quieta damunt 
del marc del televisor. Ell, 
també paralitzat per la reac-
ció forassenyada que havia 
tingut, horroritzat per haver 
fet una cosa com aquella, feia 
treballar el seu cervell més 
ràpidament que un motor de 
cinc cilindres buscant una 
sortida. 

Va agafar dos coixins i els va 
donar als seus fills, ell n’agafà 
un altre i cridà:

– Guerra de coixins! I co-
mençà a colpejar-los. 

Durant una bona estona 
s’empaitaven per tota la casa 
a cops de coixins. Després, 
es van deixar anar al sofà, ex-
haustos, rient a cor què vols. 
Els seus fills van lliscar sota 
els seus braços, un a cada 
banda. Tan junts que podia 
notar el seu cor bategant ac-
celeradament. 

Per primera vegada en molt 
de temps se sentia feliç. 
Aquella descàrrega d’energia 
havia estat una catarsi allibe-
radora.

– Papa, explica’ns un conte!
– Va, sí, sí, porfa!
Un conte? Li demanaven un 

conte a ell? Això era feina de 
la dona! Llavors s’adonà que 
per una estranya raó havia 
canviat d’estatus, havia pujat 
un esglaó en la relació pater-
nofilial.

No en sabia gaires de con-
tes ell, però se’n recordava 
d’un que li explicava l’avi que 
li semblà molt escaient. Era la 
història d’un comerciant molt 
garrepa a qui se li apareixien 
tres fantasmes, el dels nadals 
passats, dels presents i dels 
futurs.

Va explicar-los-hi posant-hi 
totes les ganes i sentiment 
que era capaç, feia veus di-
ferents per cada personatge, 
feia ganyotes i gestos ampul-
losos.

En acabar, els seus fills el 
van aplaudir força. Li van dir 
que ja havien vist la “peli”, 
però que els havia agradat 
més com ho havia explicat ell. 
Després va haver de respondre 
a un munt de preguntes sobre 
com celebrava el Nadal quan 
era petit, quins regals li por-

taven el reis, si també cagava 
la soca... 

Es feia tard, ell va anar a fer 
el sopar mentre ells es posa-
ven a fer deures.

Després de sopar, de ren-
tar-se les dents i tot el ritual 
pertinent, els nens es ficaren 
al llit. Finalment, es quedà sol 
al menjador. Es va sorprendre 
que ja feia estona que no ha-
via pensat en el taller, ni en el 
coi de Covid, ni en la liquida-
ció trimestral de l’IVA.

Quan endreçava l’escriptori 
va veure la carta de la nena 
als reis mags que la mestra 
els havia manat. No se’n va 
poder estar i va llegir-la:

“Estimats Reis: Boldria 
demanarvos que el birus no 
fasi mal a ningú, però que es 
quedi una mica mes, perquè 
aixins podrem esta mes am el 
pare, que es mol guai!”.

Se li feu un nus a la gola. 
Se sentia culpable, i també 
decebut amb ell mateix per 
totes les experiències com la 
que havia viscut aquell dia 
que s’havia perdut. Es va pro-
metre que això canviaria i que 
aprofitaria tots els moments, 
començant per aquestes fes-
tes que s’havien de quedar a 
casa. Com era allò que deia 
l’avi? Ah, sí: “Per Nadal, 
cada ovella al seu corral”. 
Sí. Aquest any, amb el toc de 
queda, és quan més sentit tin-
drà aquest refrany.

Mi-te-la la desgraciada! 
Estava just damunt l’estoig, 
d’esquena, indefensa, al seu 
abast. Lentament agafà el 
llibre de matemàtiques de la 
nena i l’aixecà, a punt de des-
carregar el cop definitiu. Es 
quedà immòbil uns segons, 
finalment, però, tornà a deixar 
delicadament el llibre a l’es-
criptori.

Ricard Bertran

No en sabia gai-
res de contes 
ell, però se’n 
recordava d’un 
que li explicava 
l’avi que li semblà 
molt escaient. Era 
la història d’un 
comerciant molt 
garrepa a qui se 
li apareixien tres 
fantasmes, el dels 
nadals passats, 
dels presents i 
dels futurs.

En acabar, els 
seus fills el van 
aplaudir força. 
Li van dir que 
ja havien vist la 
“peli”, però que 
els havia agradat 
més com ho havia 
explicat ell.
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La bugadera

Érem al temps en què t’havies d’arrecerar a 
la vora del foc i, en anar a dormir, colgar-te 
a la pallera amb una bona flassada. Les 

fulles de la figuera feia dies que havien caigut 
i el doll de la font, sovint convertit en cristall 
glaçat, s’estroncava. L’aigua de la bassa del molí 
pròxim al nostre llogaret també baixava gelada i, 
quan hi anava a fer la bugada, havia de trencar 
el gel dels marges per esbaldir la roba. Els pene-
llons de les mans, encesos i roents com el foc, 
em coïen d’allò més. Encara que me’ls rascava, 
la picor no em deixava recensar. Cada hivern em 
passava igual. No era d’estranyar que tingués 
penellons, si es té en compte que la mestressa 
em feia anar un cop per setmana a la bassa. A 
ella li plaïa que la roba estigués ben neta i apa-
riada i tant se li’n donava que fes fred o calor. Ja 
m’havia avisat el dia que se’m va quedar: “hau-
ràs d’apariar l’escudella de tots els de casa, dels 
pastors i de les bèsties. També hauràs d’anar a 
cercar l’aigua a la font i netejar la roba a l’aigua 
de la bassa. A canvi, si et quedes amb nosaltres 
no et mancarà ni un plat a taula ni sopluig. Fa?” 

I sí, va fer. Perquè jo estava sola i no tenia on 
anar. Mon pare havia mort feia poc i la mare no 
la vaig ni arribar a conèixer. Pare m’havia expli-
cat que moltes anyades enrere se n’havia anat al 
cel amb les estrelles. Havia estat poc després de 

tenir-me. Què havia de fer, doncs, sinó acceptar 
la proposta de la mestressa aquell dia beneït en 
què li vaig trucar a la porta? 

He dit abans que estàvem en plena hivernada, 
però aquell dia no feia gens de fred. Ho recor-
do com si fos ahir, perquè la senyora em va fer 
esment que calia fer bugada; la cosa que més 
avorria en temps de fred. Però aquell dia va ser 
diferent. Semblava que hagués tornat la prima-
vera. El sol, moltes vegades tapat per la broma, 
espurnejava com si anunciés festa major. Jo, 
contenta per la millora del temps, vaig agafar el 
cove de la roba, el picador i la cendra i me’n vaig 
anar cantant camí del molí. L’ambient havia fet 
un canvi espectacular. Si fins i tot la roba d’abric 
em feia nosa!

Quan vaig ser a la bassa, de seguida vaig xi-
pollejar amb l’aigua. Era calentona i donava bo 
enfonsar-hi les mans. De seguida vaig fer la bu-
gada mentre feinejava em vaig posar a refilar a 
cor què vols:

A la bassa del molí
rento sempre la bugada,
set càrregues de llençols,
altres set de grans tovalles,
les calces dels bons pastors
i els draps de la menudalla.
Mentre n’estic tot rentant
un galant patge em parla...

Feia tan bo que no m’ho podia creure. En un 
tres i no res vaig haver enllestit i, com solem fer 
a l’estiu, vaig posar la roba damunt dels matolls 
pròxims a l’aigua perquè s’eixuguessin. En fer-
ho vaig adonar-me que els rosers havien florit. 
Com podia ser? Què estava passant? No em sa-
bia avenir del que veia.

Un porcairol que passava prop d’allí em va avi-
sar que a la borda de can Farreparet, una parella 
havia tingut una criatura. Em va dir que hi anés 
perquè tenien un infantó com una estrella que 
només veure’l li havia robat el cor. No m’ho vaig 
pensar dues vegades, vaig recollir la roba, eixuta 
en un moment i flairosa de romaní, i me’n vaig 
anar a l’establia.

De lluny vaig veure una claror inusual que sor-
gia per la porta mal ajustada. Semblava el reflex 
del sol a l’aigua de la bassa en un dia lluminós. 

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE DE NADAL

He dit abans 
que estàvem en 
plena hivernada, 
però aquell dia 
no feia gens de 
fred. Ho recor-
do com si fos 
ahir, perquè la 
senyora em va 
fer esment que 
calia fer buga-
da; la cosa que 
més avorria en 
temps de fred.
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Dins hi havia un grapat de pastors que parlaven 
amb un homenàs de barba rossa i una noieta 
que servava a la falda un xamós infantó. Els pas-
tors miraven amb fervent entusiasme la criatura 
i li donaven la mà amb tendresa. Van dir que un 
senyor els havia avisat de la bona nova durant 
la nit i que, un cop havien deixat la ramada a 
pasturar, hi havien anat per saludar-los i conèi-
xer l’infant. Com que no tenien gran cosa, van 
donar-los mel i mató de collita pròpia. Jo també 
em vaig apropar al nadó. Era com un cel baixat 
a la terra de tan bonic. El vaig servar un moment 
en braços i li vaig fer un petó al front mentre li 
cantava una cançoneta de bressol:

“Què li darem a l’Infant nat,
tot mort de fred i tot gelat?
Compreu-li roba puix és tan pobre, no té vestit.
Fill de Maria en l’establia n’és nat anit.”

Després la Mare el posà al pessebre de l’es-
tablia, prop d’una mula i un bou que reposaven 
en palla neta. Van explicar que venien de terres 
remotes i que, en sentir la noia els senyals del 
part, s’havien aixoplugat en aquell estable. Com 
que jo no tenia res per donar-los, els vaig dir 
que acceptessin la bona voluntat i que només 
els podia oferir unes panses i figues que duia 
al sarronet de mal endreçar. I allí mateix en un 
paneró les hi vaig deixar.

De retorn a casa dels amos estava cofoia i sal-

tironava cantant. No sabia què em passava. Em 
vaig adonar que ja no tenia les mans enceses 
per la picor ni cap tipus de cansament. Les ga-
nes d’arribar per explicar a tots el que havia vist, 
feien que no m’adonés del pes del cove amb la 
roba neta. Quan vaig ser-hi, tot seguit els vaig 
dir:

“Escolteu la nova que vinc a portar;
molta d’alegria us ha de donar.
Nova com cap altra bona a tota gent:
ha nascut el Fill de Déu a la terra pobrament”.

I els amos i pastors de tota la contrada van 
córrer a l’establia a conèixer el xamós infantó.

* * *

Això que us he contat, fa dies i dies que va 
passar. Però jo ho tinc present com si acabés de 
succeir ara mateix. Des de llavors ençà, molta 
gent ho recorda cada any i fa festa grossa. Diuen 
que celebren el Nadal, el naixement de Déu. Jo 
fa molt de temps que faig companyia a la mare. 
Soc un estel petit que tot just s’albira des de la 
bassa del molí. Però si em voleu veure bé, podeu 
trobar-me aquestes diades al costat del riu de 
plata dels pessebres. Soc la bugadera que renta 
la roba sense parar. I, si encara us hi fixeu millor, 
veureu que a les mans, ja no hi tinc penellons!

Joan Puig

De lluny vaig 
veure una cla-
ror inusual que 
sorgia per la 
porta mal ajus-
tada. Semblava 
el reflex del sol 
a l’aigua de la 
bassa en un dia 
lluminós. Dins hi 
havia un grapat 
de pastors que 
parlaven amb 
un homenàs de 
barba rossa i 
una noieta que 
servava a la 
falda un xamós 
infantó.
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What’s around us?
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La nostra escola dona 
molta importància a 
l’aprenentatge de l’an-

glès al llarg de totes les eta-
pes escolars. És per aquest 
motiu que a part de fer les 
classes setmanals d’aquest 
idioma, els tallers o les hores 
d’expressió oral, a cicle su-
perior també es fa ‘Science’ 
(ciències en anglès). Aquest 
augment d’hores setmanals 
d’anglès fa que els alumnes 
s’adonin també de la seva 

importància i la utilitat en la 
societat.

La metodologia emprada 
en aquesta assignatura s’ano-
mena CLIL (Content and Lan-
guage Integrated Learning). 
En català, “Aprenentatge 
Integrat de Contingut i Llen-
gües  Estrangeres”. Es tracta 
de treballar una àrea de les 
ciències naturals, com els 
ecosistemes o l’energia, uti-
litzant una llengua estrange-
ra –en aquest cas l’anglès–. 
D’aquesta manera els infants 
desenvolupen la capacitat 
d’expressar-se i, alhora, am-
pliar nou vocabulari d’una 
manera activa, directa i sense 
necessitat de fer traduccions 
d’una llengua a l’altra. A més, 
practiquen aquest idioma 
dins d’un context més real 
allunyat de la classe de llen-
gua.

Estem envoltats de natura, 
d’una fauna i flora caracterís-
tica i d’un medi natural que 
sense adonar-nos caracterit-
za  el territori  on vivim. Què 
podem dir del clima de cada 
zona, de cada poble, de cada 
ciutat, de cada país? Enguany 
els dos projectes que es 
duen a terme a cicle supe-
rior (Ecosystem Exhibition i 
Energy Fair) són molt planers 
i fàcils de treballar des d’un 
punt de vista pràctic.

L’aprenentatge se centra 
principalment en l’alumne ja 
que el contingut és només 
el context, l’àmbit temàtic. 
Treballem de manera coo-
perativa, en grups de treball 
per tal de desenvolupar nous 
coneixements i d’estimular la 
capacitat de trobar acords, de 

debatre, d’ajudar-se els uns 
als altres. A més, potenciem 
molt les exposicions orals, 
que permeten als infants mi-
llorar l’expressió oral i la pro-
nunciació en aquesta llengua.

Els nostres llibres pràctics 
ens aporten activitats enca-
rades a comprovar tot allò 
que s’aprèn, explorant detin-
gudament el medi ambient 
que ens envolta, ja sigui amb 
sortides a l’exterior de l’esco-
la per enriquir-nos de l’entorn 
natural o amb la recerca a la 
xarxa.

D’aquesta manera, el mes-
tre fa un canvi de rol: és el 
guia que els ajuda en cas que 
ho necessitin i els planteja 
qüestions i hipòtesis que han 
d’anar responent de manera 
autònoma, desenvolupant la 
resolució de problemes.

En definitiva, l’alumnat 
crea el propi aprenentatge no 
només a partir de diferents 
fonts de coneixement –com 
els llibres, la internet, els 
jocs o el medi ambient– sinó 
mitjançant el seu raonament. 
Així, posen en pràctica la llen-
gua anglesa sense posar el 
focus en la gramàtica i adqui-
rint nous coneixements  que 
els seran més fàcils de recor-
dar ja que hauran requerit un 
esforç mental més intens a 
l’hora d’assolir-los.

Acabem aquest primer tri-
mestre del curs marcat per una 
pandèmia que causa tristesa i 
preocupació.

Des del Col·legi Mare de Déu 
del Socors desitgem per a tot-
hom un Nadal amb salut i ple 
d’estima.

BONES FESTES!   ■

Estem envoltats 
de natura, d’una 
fauna i flora ca-
racterística i d’un 
medi natural que 
sense adonar-nos 
caracteritza el 
territori on vivim.
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A l’Era ja tenim la GegantEra

Els gegants i concreta-
ment els d’Agramunt, va 
ser el tema que ens va 

acompanyar tot el curs 2019-
2020 fins que va arribar el 
confinament.

Algunes famílies es van en-
grescar a fer activitats amb els 
seus infants i en van fer partí-
cips als altres nens i nenes de 
la Llar. Així, es van fer gegants 
en miniatura per poder jugar, 
ens van portar contes de la 

Biblioteca i, també, la Bepeta 
ens va explicar un conte molt 
gran de Gegants i capgrossos.

Una família de la Llar es va 
atrevir a fer un gegant que ens 
representés i que fos significa-
tiu per a tota la Llar. Així va 
néixer la GegantERA que porta 
tota l’essència de l’Era. Com 
que el curs passat no va poder 
ser,  l’Abril i els seus pares ens 
l’han portat ara  al centre i tots 
els nens i les nenes  la poden 
gaudir, ja que és un gegant a 
mida d’infant. Quan es puguin 
fer trobades tenim pensat pre-
parar-li una presentació física, 
ja que ara només l’hem fet vir-
tual i ja hi ha hagut qui s’ha 
interessat a fotografiar-la per 
la seva col·lecció de gegants 
catalans. 

Cal dir també, que podem fer 
una bona valoració d’aquest 
primer trimestre, tot i les di-
ficultats que comporta la pan-
dèmia. Ara estem descobrint 
el Nadal de manera sensorial i 
esperem que la Soca i els Reis 
ens siguin ben esplèndids. 

La vida de l’escola va conti-
nuant el seu ritme i s’han de 
tenir en compte les aportaci-

ons que ens ha fet l’A.F.A. (As-
sociació de Famílies) perquè 
totes les aules tinguin el mate-
rial necessari per dur a terme 
el nostre projecte. 

Des de la Llar donem les 
gràcies a tots els que han par-
ticipat en l’elaboració de la Ge-
gantERA: família Ribera-Civís, 
cal Sangrà i A.F.A. de l’Era.

Educadores de la Llar 
d’Infants Municipal l’EraFO
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Algunes famílies 
es van engrescar 
a fer activitats 
amb els seus 
infants i en van 
fer partícips als 
altres nens i ne-
nes de la Llar.

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
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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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Gaudim amb la música!

D’uns anys cap aquí 
s’ha posat molt èm-
fasi en el treball i 

acompanyament de les 
emocions en els infants. És 
ben sabut que la música 
les evoca i infl ueix i provo-
ca diferents estats anímics. 
S’ha parlat molt de com, 
emocio nalment, ha pogut 
afectar la situació de confi -
nament i les actuals restric-
cions que vivim, degut a la 
pandèmia, en els nens i ne-
nes. És per això que, mal-
grat  els canvis organitza-
tius que s’han hagut de fer, 
no podem oblidar l’apre-
nentatge i el gaudir de la 
música a l’escola. La seva 
funció terapèutica com a 
element la fa imprescindi-
ble en la formació integral 
dels nostres infants.

Amb la creació dels grups 
bombolla l’especialista no 
pot entrar a totes les aules. 
En la nostra escola només 
té permesa l’entrada a les 
aules de cicle mitjà. Ci-
cle inicial i cicle superior, 
mentre el temps ho perme-
ti, han traslladat l’aula de 

música al pati on amb les 
mateixes mesures de segu-
retat que a l’aula ordinària 
el mestre especialista pot 
treballar amb els alumnes. 
Quan això no sigui pos-
sible, seran els tutors els 
encarregats d’impartir les 
classes amb l’acompanya-
ment per videoconfèrencia 
del professor de música, 
per tal de resoldre qualse-
vol dubte que pugui sorgir.

A l’etapa d’educació In-
fantil l’especialista forma 
part del grup bombolla de 
P5 i en la mesura que es 
pot també trasllada l’alum-
nat al pati per a les classes 
de música. Les tutores de 
P3 i P4 realitzen les classes 
de música als seus alum-
nes amb l’assessorament i 
ajut de l’especialista.

Davant les adversitats 
és tot un repte fer sentir i 
fer viure, més que mai, la 
música. Qui canta, els seus 
mals espanta!

Salut i molta música!

Mestres de música
Escola Macià-CompanysFO
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Campanya de joguines

INSTITUT

La vila, com cada any, par-
ticipa en la recollida de 
joguines. Nosaltres, l’alum-

nat de 3r d’ESO de l’Institut Ri-
bera del Sió estem col·laborant 
amb la Creu Roja d’Agramunt per 
ajudar a fer difusió del projecte 
que estarà vigent fins el 31 de 
desembre. En la situació actual 
que vivim, estem limitats per po-
der fer difusió de manera física. 
Així que realitzem diferents pro-
jectes: crearem una falca publici-
tària que serà reproduïda a Ràdio 
Sió, un pòster publicitari i una 
nota de premsa, que publicarem 
a la pàgina web de l’Institut Ri-
bera del Sió i l’enviarem als mit-
jans de comunicació. 

Tot això ho estem fent per po-
tenciar la recollida de joguines i 
per tal que tots els infants puguin 
gaudir d’una joguina. S’acosta el 
Nadal, hi ha molts nens i nenes 
al món als quals els sobren jogui-
nes i molts altres que no en tenen 
cap. Són els dos extrems d’una 
realitat. A Agramunt s’encarrega 
la Creu Roja d’organitzar-ho i fer 
tot això possible.

A causa de la Covid-19, aques-
ta campanya no es pot realitzar 
de la mateixa manera que anteri-

orment. Per això s’han posat uns 
punts a seguir per a no expandir 
aquest virus i fer arribar la il·lusió 
de Nadal als infants més vulne-
rables.

• Les joguines han de ser no-
ves, amb l’embalatge origi-
nal, no poden ser reutilitza-
des

• No bèl·liques
• No sexistes
• Sostenibles 
• Cooperatives

A Agramunt, hi ha diferents 
punts de recollida:

• Creu Roja d’Agramunt (Avin-
guda de Marià Jolonch, 52)

• Sangrà (Av. de Jaume Mes-
tres, 2)

• Aquest any es pot anar 
a moltes de les botigues 
d’Agramunt i col·laborar 
amb la compra d’una butlle-
ta de 2€.

• Les botigues col·laboradores 
són: Sangrà, Impremta i lli-
breria Marsà, Llibreria l’Es-
piga, Impremta Vicens i NP 
Imatge i Regal SL.

Alumnes de 3r ESO 

Comença la campanya de joguines 
2020-2021, “Els seus drets en joc!” 
de la Creu Roja i l’Institut també juga 
i guanya... en solidaritat.
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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



69sió 682[DESEMBRE 2020]

ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

www.cfagramunt.cat

Tornem a entrenar R. Mendoza
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El dilluns 30 de novem-
bre es van reprendre els 

entrenaments al camp de 
futbol després d’aixecar les 
restriccions de les activitats 
extraescolars per part de 
l’Ajuntament.

Pel que fa a la federació, 
s’acaba l’any i mentre no es 
millori la situació sanitària 
no és reprendrà la compe-
tició. Així doncs, tanquem 
un any en què des del mes 
de març hem informat més 
de les restricions, d’estat 

d’alarma i fi ns i tot dels con-
tagis, que no pas de futbol 
i de resultats del club que 
és la base d’aquesta secció. 

Un any per a no oblidar, 
per pensar el fràgils que 
som i veure amb quina fa-
cilitat tot el que tenim i tot 
el que som s’esfondra en un 
segon. 

Esperem que l’any vinent 
arribi la solució i puguem 
tornar a jugar partits i gau-
dir d’allò que ens agrada 
com és el futbol.   ■

Components de l’equip Aleví-B. Jugadors: M. Botero, M. Andi,
V. Novak, M. Vilaró, A. Solé, M. Pla, N. Escanilla, M. Sattou, S. Cas-
taño i A. Martínez. Entrenadors: Manel Olaya i Oussama Badaoui.180 x 117mm camats.pdf   1   16/03/17   16:21
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ESPORTS BÀSQUET AGRAMUNT CLUB

Futur incert, màxima il·lusió 
per seguir entrenant

La pandèmia de la Covid-19 ha 
trastocat la majoria de plans de la 
nostra quotidianitat i ha fet que 

tot hagi canviat. Òbviament les entitats 
esportives i el món de l’esport amateur 
en general també han patit aquesta 
situació d’incertesa i d’alteració de la 
nostra activitat diària fins al punt d’ha-
ver de superar un confinament general 
domiciliari, restriccions en les actua-
cions durant el procés de reobertura i 
donada la particular situació a la nostra 
Vila un tancament de nou de les acti-
vitats extraescolars que es realitzaven 

en instal·lacions municipals, fent molt 
difícil tenir una continuïtat com a en-
titat amb entrenaments, així com difi-
cultant al màxim l’activitat diària del 
nostre club. Però malgrat totes aques-
tes adversitats, ens hem sabut aixecar 
i seguir endavant per tal d’intentar arri-
bar de nou al màxim de gent possible.

Així doncs gràcies a l’esforç, prudèn-
cia i responsabilitat de tothom, el prop-
passat 30 de novembre es va acordar 
que de nou les entitats esportives po-
dien utilitzar les instal·lacions esporti-
ves del pavelló esportiu i firal per tal de 

reprendre l’activitat. Una actuació que, 
tot i tenir llum verda per part de les 
autoritats sanitàries, encara pot des-
pertar certes reticències quant a la 
confiança en les diferents famílies 
agramuntines.

Però lluny de caure en tòpics respec-
te la pandèmia o fer veure que no pas-
sa res ens permetem tenir una posició 
clarificadora a través de la qual podem 
assegurar que la pràctica esportiva és 
segura i el risc de transmissió del virus 
en aquesta, molt baix. Aquest fet es 
pot corroborar en el fet que durant el 

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  



71sió 682[DESEMBRE 2020]

tancament de les activitats esportives 
la ràtio de transmissió a Agramunt s’ha 
mostrat estable i en determinats mo-
ments ha ascendit fent palès que els 
contagis que existien no es produïen en 
l’àmbit esportiu.

Però no és la nostra intenció repartir 
responsabilitats ni jutjar l’actuació de 
ningú, ans al contrari sempre hem con-
siderat que treballant de manera coor-
dinada amb la resta d’entitats esporti-
ves, així com amb el propi Ajuntament 
d’Agramunt, assoliríem doblegar la cor-
ba de transmissió del virus com així ha 
estat. Hem realitzat diverses reunions 
a través de mitjans telemàtics per co-
ordinar les activitats extraescolars, així 
com copsar l’evolució de la situació 
a Agramunt, i hem estat partícips en 
tot moment d’aquest procés d’anàlisi 
i valoració que finalment ens ha servit 
per tornar de nou a les pistes de joc, 
tornar a realitzar els entrenaments dels 
equips. Des d’aquí volem agrair la tas-
ca que s’ha realitzat durant el darrer 
mes, que no podem negar que ha estat 
feixuc i dificultós però que ens ha de 
servir per tenir present que no ens po-
dem relaxar en cap moment i que entre 

tots hem de fer possible la pràctica de 
l’esport com una activitat segura.

Per nosaltres, el Bàsquet Agramunt, 
no quedarà. Hem aprovat un protocol 
específic d’actuació per frenar la pos-
sible transmissió del virus fomentant 
l’ús concret de pistes d’entrenament, 
amb entrades i sortides per evitar al 
màxim les interferències i el contacte 
amb altres grups, blindant al màxim 
els nostres grups estables. També vam 
ser pioners en l’aprovació dels entrena-
ments amb menys càrrega física amb 
mascareta i també hem estat més es-
trictes que el propi Procicat, establint 
la norma que en cas de confinament 
d’un que conviu amb el menor, aquest 
no podria entrenar fins a saber-se el 
resultat negatiu en prova PCR del fa-
miliar, intentant així donar confiança a 
tots els usuaris de la nostra instal·lació.

La confiança és un element que ha 
de ser bàsic per intentar assolir la mà-
xima normalitat possible. L’any anterior 
en aquest mateix escrit de desembre 
explicàvem com havia anat la presen-
tació dels equips del BAC, valoràvem 
la seva participació en competició i 
anunciàvem que de nou el nostre sèni-

or masculí anava a per totes en la Copa 
Federació 2020 disputada a Bellpuig. 
És una autèntica llàstima que a dia 
d’avui ens trobem en una situació d’in-
certesa sobre si hi haurà competició o 
no... Nosaltres considerem que si no és 
segura al cent per cent, és supèrflua 
en aquesta temporada que ha de ser-
vir perquè els clubs puguin subsistir a 
base dels entrenaments i d’una capta-
ció de nova gent inspirada en el bon 
fer que puguem transmetre en la nos-
tra activitat. Segur que sí que en serem 
capaços. Les entitats agramuntines 
sempre hem demostrat que la nostra 
força i il·lusió pot amb qualsevol difi-
cultat. I així ho farem palès amb els 
entrenaments que realitzarem durant 
les festes nadalenques, del 22 de de-
sembre al 6 de gener.

I tal com hem comentat més amunt, 
aquests dies es compleix el primer ani-
versari d’un fet que ja ha passat a la 
història amb lletres d’or dels més de 
25 anys de la nostra entitat... El primer 
títol del Sènior Masculí del BAC amb 
la consecució de la Copa Federació en 
la final contra el CB Bellpuig per 59-
64. Triomf del col·lectiu d’un grup que 
malauradament va ser l’únic del club, 
que va assolir un títol la temporada 
2019-20 (cancel·lada definitivament a 
partir del mes de març) i que amb el 
seu record, alegria que ens va donar i 
esperit de lluita encomiable volem po-
sar en valor. El grup integrat pel Ramon 
Cuñat, Xavi Fitó, Sergi Llop, Bernat 
Llop, Vicent Franquesa, Oriol Farràs, 
Carlos Castan, Marià Pla, Eric Cuñat, 
Miquel Guixé, Victor Puebla, Guillem 
Pla, Sisco Farràs i Rubén Añé, ens van 
marcar el camí a seguir... Creure que 
amb treball, esforç i constància es pot 
assolir qualsevol èxit!

Aprofitem l’avinentesa per felici-
tar les festes nadalenques a tothom, 
desitjar un bon i pròsper 2021 i que 
ben aviat el malson que ens ha tocat 
viure amb la pandèmia quedi enrere i 
puguem seguir fent la nostra vida amb 
normalitat, pau i harmonia! Ànims a 
tothom, ens en sortirem!   ■
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Amb treball, esforç i convicció, el Sènior Masculí va fer història, fa un any!
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ESPORTS FUTBOL SALA

Retorn dels entrenaments
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A finals del mes de novembre vam reprendre 
una part de l’activitat esportiva del club 
dins el pla de desconfinament aprovat pel 

Govern.
La represa dels entrenaments es va dur a ter-

me uns dies després que la resta de clubs de 
Catalunya, degut a la situació sanitària que vi-
via la Vila i les valoracions dutes a terme per 
l’Ajuntament i el personal sanitari d’Agramunt. 
Com a entitat esportiva del poble vam assistir a 
la reunió telemàtica que es va dur a terme amb 
totes les entitats en què se’ns va informar que 
els entrenaments no es reprendrien fins que la 
velocitat de reproducció del virus estigués per 

sota d’1. L’endemà mateix es va superar aquest 
llindar i es va poder reprendre l’activitat extraes-
colar als equipaments municipals. 

Tot i que hem pogut reprendre els entrena-
ments, la competició encara tardarà uns dies a 
tornar ja que, segons el pla que s’ha publicat, 
no serà fins el cap de setmana del 16 i 17 de 
gener (sempre que la situació sanitària ho per-
meti) quan es reprendran les lligues de futbol 
sala. A més, s’han modificat tots els calendaris i 
les competicions s’han reestructurat per dur-les 
a terme a una volta. En les competicions que ja 
estan començades, com és el cas del Sènior A, 
la lliga es reprendrà en la jornada en què es va 
quedar aturada. 

Aquest és un canvi molt rellevant ja que pro-
voca que cada partit sigui decisiu en les aspira-
cions dels equips. Gerard Fontanet, entrenador 
del Sènior A, considera que l’aturada ha afectat 
els jugadors tant físicament com, sobretot, tàc-
ticament, ja que s’hauran de tornar a treballar 
tots els aspectes que s’havien començat a con-
solidar. A més, l’entrenador considera que el fet 
de competir a una volta no permet cap marge 
d’error a l’equip. 

Com ja vam explicar en l’anterior escrit, en-
guany no realitzarem la tradicional Megapanera 
degut a la situació sanitària que estem vivint. 

Per acabar, volem desitjar a tothom un bon 
final d’any i els millors desitjos per al 2021, que 
esperem que ens dugui la normalitat que tant 
desitgem. 

Sort, salut i futbol sala a tots i totes.    ■

Entrenament del Sènior B.

Tot i que hem 
pogut reprendre 
els entrena-
ments, la com-
petició encara 
tardarà uns dies 
a tornar.
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Demanar per Josep Mª
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS JUNTS X AGRAMUNT

Preocupació per la gent gran. Futures 
propostes. Informació més humana

Comencem el mes de desembre 
amb unes dades poc satisfactòri-
es relacionades amb la Covid-19. 

La nostra-vostra residència està tenint 
moltes difi cultats com a conseqüència 
de la pandèmia. No cal dir que mani-
festem tot el nostre suport als sectors 
que estan implicats a tenir cura dels 
nostres residents. Aprofi tant aquest es-
pai, no ens cansarem mai de demanar 
a la ciutadania aquell sentit de respon-
sabilitat i que si procurem fer les coses 
bé ens en sortirem. 

Ja hem parlat, amb l’equip de govern, 
de la previsió pressupostària per a l’any 
vinent. Una de les propostes estrella 
que ens comenten és la millora de certs 
carrers amb la solució de problemes re-
lacionats amb el clavegueram. Només 
dir que ens n’alegrem molt. Ja fa temps 
que diem, i per testimonis tenim els 
mitjans de comunicació, que calen ac-
tuacions importants al sistema de cla-
vegueram en certes parts del poble. Les 
necessitats actuals no són les mateixes 
que anys enrere. Esperem poder veure 
algunes millores ben aviat.

Altres aspectes que ens proposen són 
d’enllumenat públic, programes de su-
port econòmic a autònoms, bossa per 

a la residència, programes informàtics, 
equiparar sous... Res a dir de moment. 
Ara bé, nosaltres hem presentat algu-
nes propostes i esperem que alguna 
vegi la llum en el pressupost de l’any 
vinent. No fa massa ens en posaven 
alguna perquè estiguéssim contents 
i així no podíem votar negativament. 
Després, allò que havíem proposat es 
deixava de fer i tan feliços. Si entenem 
això com una negociació a dues ban-
des perquè hi hagi veritables acords, 
cal especifi car-hi propostes de les parts 
implicades.

Tal com vam dir en l’anterior escrit, 
continuem esmentant els projectes que 
pensem es podrien fer. Així per exem-
ple, tenim per a vianants la unió de la 
rotonda de la carretera de Cervera amb 
les empreses, lligades amb el poble, 
que hi ha a tocar del terme de Puigverd. 
Ja fa temps que reclamem aquesta via. 
Ens comenten que amb el projecte Es-
pai Natura es podrà fer realitat. Tant 
de bo ho vegem aviat. I aprofi tant que 
parlem de rotondes, seria interessant 
poder posar punts de llum a les dues 
grans rotondes d’entrada al poble i així 
milloraríem la seguretat ciutadana. 
També caldria posar al dia el pavelló es-

portiu. Ja fa anys que, per 
sort, se’n fa un ús massiu, 
i li calen millores perquè 
la ciutadania pugui fer l’es-
port i el lleure de forma més 
confortable. Justa reclama-
ció per altra part d’entitats i 
col·lectius que l’utilitzen.

No cal dir que la informació de 
l’Ajuntament a les xarxes i mitjans és 
correcta, però molta gent ens comenta 
que no se n’assabenta i que seria inte-
ressant, quan es vol fer una actuació 
que afecta a la ciutadania, convocar 
una reunió amb els implicats i establir 
un diàleg abans d’executar el projecte. 
Estem a favor de no perdre el caràcter 
humà de la informació. I així, temes 
com l’avaluació per part dels veïns i co-
merços de les obres de Jaume Mestres 
i Agustí Ros, la importància de reciclar, 
la pujada del preu de la brossa, canvi 
de lloc d’antenes de telefonia, estarien 
més debatuts i notaríem el sentir real 
de la gent. Ja sabem que són temps
difícils, però de segur que ho sabríem 
fer.

Que tingueu unes bones festes na-
dalenques, cuideu la família i que el 
proper any sigui esperançador.   ■
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS ACORD D’ESQUERRA

Cribratge poblacional

Els passats 26 i 27 de 
novembre, Agramunt 
va ser un dels munici-

pis on, des del Departament 
de Salut, es va considerar 
oportú fer un cribratge po-
blacional. Les dades epide-
miològiques del municipi no 
eren bones i des del primer 
moment des de l’Ajunta-
ment, es va acceptar la pro-
posta de Salut per cribrar 
tota la població. 

Així, el nostre municipi va 
ser un dels primers on es va 
fer un cribratge massiu, per 
a tota la població, sense dis-
tinció d’edats. La reacció de 
la ciutadania va ser exemplar 
i un gran nombre de perso-
nes va donar resposta a la 
crida voluntària per fer-se 
el test ràpid d’antígens. Els 
tres positius detectats, en-
tre les més de 1.400 proves 
realitzades, eren persones 
asimptomàtiques, fet que ha 
permès aturar les cadenes 
de transmissió que aques-
tes haguessin pogut generar 
sent possibles contagiadors 
sense saber-ho. Aquesta és 
precisament una de les fi-
nalitats d’aquestes proves, 
detectar persones que estan 
infectades, però que, en no 
tenir símptomes, fan “vida 
normal” i sense ser-ne cons-
cients poden transmetre el 
virus a la seva família, als 
amics, als companys de fei-
na o a les persones que inte-
ractuen amb ells. 

Amb els resultats obtinguts 
després del cribratge s’ha 
pogut tenir una radiografia 
real de la propagació del vi-

rus a la nostra àrea bàsica de 
salut. Des d’aquí, volem rei-
terar una vegada més l’esforç 
dels professionals del CAP 
d’Agramunt que, gràcies a la 
seva col·laboració i lideratge, 
es va poder ampliar l’horari 
i augmentar el nombre de 
proves.

Brot detectat a la 
Residència Mas Vell

Malauradament, i tot haver 
treballat molt durant mesos 
per evitar aquest escenari, la 
Covid-19 ha entrat en una de 
les residències del municipi. 
El brot detectat a la Residèn-
cia Geriàtrica Municipal Mas 
Vell s’està gestionant amb la 
suma dels esforços de tots 
els professionals que hi tre-
ballen, de l’Ajuntament, del 
CAP d’Agramunt i també de 
persones i proveïdors que 
han volgut mostrar el seu 
suport i col·laboració amb 
l’oferiment dels seus serveis. 
També cal fer un agraïment a 
tot l’equip de la Residència 
Ribera del Sió que ha mos-
trat el seu interès per la situ-
ació de la residència.

A més, també cal agrair 
la dedicació incansable so-
bretot dels treballadors, dels 
residents que s’han adaptat 
a la situació i de les famílies 
per comprendre i acompa-
nyar des de la distància. 

Constància de la comu-
nitat educativa i de les 
famílies

Des de l’inici de curs, hi 
ha hagut un gran nombre 

de grups escolars confinats 
al nostre municipi. Cal re-
conèixer l’esforç que ha fet 
i està fent tota la comuni-
tat educativa, els alumnes 
i per consegüent les seves 
famílies. Sabem que no 
són situacions fàcils. Per 
una banda, el professorat 
ha hagut d’adaptar-se a la 
situació i dissenyar classes 
telemàtiques per poder con-
tinuar amb l’educació dels 
escolars, sigui als centres o 
en les classes de l’escola de 
música. Per l’altra, les famí-
lies també han fet mans i 
mànigues per poder complir 
els confinaments. Cal agra-
ir a tot aquest col·lectiu de 
persones que han complert 
estrictament les mesures de 
prevenció i han seguit les re-
comanacions dels professio-
nals de salut i s’han quedat 
a casa per ajudar a frenar la 
propagació del virus. 

Represa de les activitats 
extraescolars

La situació canviant i a ve-
gades greu que ha registrat 
Agramunt els últims mesos, 
ha fet que s’haguessin de 
prendre decisions dràstiques 
i que no han agradat a alguns 
col·lectius. Les activitats ex-
traescolars s’han vist atura-
des algunes setmanes i, tot i 
que en principi es va acordar 
no dur-ne a terme cap quan 
l’evolució de la pandèmia i 
el nombre de casos positius 
es va estabilitzar i la taxa de 
reproducció estava per sota 
de l’1, es van poder reobrir 
totes les activitats. El pas 

el nostre munici-
pi va ser un dels 
primers on es va 
fer un cribratge 
massiu, per a tota 
la població, sense 
distinció d’edats. 
La reacció de la 
ciutadania va ser 
exemplar i un 
gran nombre de 
persones va do-
nar resposta a la 
crida voluntària per 
fer-se el test ràpid 
d’antígens.

Malauradament, i 
tot haver treballat 
molt durant mesos 
per evitar aquest 
escenari, la Co-
vid-19 ha entrat en 
una de les residèn-
cies del municipi. 
El brot detectat a la 
Residència Gerià-
trica Municipal Mas 
Vell s’està gestio-
nant amb la suma 
dels esforços de 
tothom.
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dels dies ha demostrat que 
la decisió de l’aturada va ser 
la correcta. I així ho ha ex-
pressat el Procicat i les auto-
ritats sanitàries que han elo-
giat la decisió presa sempre 
amb criteris clars, aplicant 
les mesures més adients en 
l’àmbit local i sempre amb la 
finalitat de no perjudicar la 
població però tampoc d’em-
pitjorar la situació de muni-
cipis veïns. 

Sempre amb tu Bernat
Aquest mes de desembre 

el nostre company, amic, veí 
i exalcalde d’Agramunt, Ber-
nat Solé, anirà a declarar per 
la seva actuació durant l’1 
d’octubre del 2017. Una ve-
gada més, volem fer palès el 

nostre incondicional suport 
al Bernat, a qui continuarem 
fent costat, acompanyarem, 
i farem tot el que estigui al 
nostre abast per ajudar-lo 
davant d’aquesta situació 
injusta. L’exercici de vot que 
les persones vam poder fer 
l’1 d’octubre és un dret que 
tenim com a ciutadans, i el 
fet que a Agramunt, com a 
la resta de municipis del ter-
ritori es pogués fer, no hauria 
de ser motiu per inhabilitar 
un alcalde que, l’únic que va 
fer, és estar al costat del seu 
poble. 

Volem aprofitar aquestes 
línies, per desitjar-vos unes 
bones festes. Segurament 
aquest any no podrem ce-

lebrar-les com ens havíem 
imaginat, trobarem a faltar 
l’escalf dels nostres i les 
grans trobades familiars, 
però malgrat que siguin 
uns dies atípics cal que es-
tiguem units per fer front 
al virus, i no pensar només 
amb nosaltres sinó amb els 
col·lectius més vulnerables. 
I per això cal ser estrictes i 
complir amb les mesures de 
seguretat que s’estableixin. 
Vindran temps millors on 
puguem tornar a trobar-nos i 
abraçar-nos.

Ara no podem relaxar-nos i 
hem de continuar amb les 
màximes mesures de segu-
retat pel que fa a l’ús de la 
mascareta, distància social i 
rentat sovint de mans.   ■

Una vegada més, 
volem fer palès el 
nostre incondicio-
nal suport al Bernat, 
a qui continuarem 
fent costat, acom-
panyarem, i farem 
tot el que estigui 
al nostre abast per 
ajudar-lo davant 
d’aquesta situació 
injusta.

LA TEVA CAPÇALERA
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NO VA CAMPANYA DE NADAL 

L’Ajuntament d’Agramunt amb la col·laboració dels co-
merços locals ha creat la campanya “Per Nadal desitgem 
que desitgis”. Es tracta d’una proposta atractiva per potenci-
ar les compres de Nadal als comerços agramuntins i que tin-
drà lloc durant els mesos de desembre i gener. L’eix central 
d’aquesta nova iniciativa són els desitjos i el funcionament 
serà similar a la campanya “Tu ens omples la vida” que va 
tenir molt èxit i bona acceptació. Els clients hauran de fer 
una despesa mínima de 20 € en cinc establiments diferents. 
A cada establiment rebran un desig i quan hagin recopilat 
cinc desitjos diferents, els podran bescanviar a les ofi cines 
de l’ajuntament per un val de 20 € de compra.

D’altra banda, la campanya també té un vessant artístic. 
Un cop s’hagi bescanviat els desitjos també es podrà parti-
cipar de la iniciativa “Imagina el teu desig” que es tracta de 
dibuixar o expressar un desig en un paper. D’entre totes les 
persones que ho facin es farà un sorteig de 10 vals de 50 € 
que es repartiran en fi nalitzar la campanya.

Per la seva part, els comerços reforçaran aquesta campa-
nya amb altres premis i regals que tindran lloc durant els 
mesos de desembre i gener.

BONS RESULTATS DEL CRIBRATGE A AGRAMUNT

L’Ajuntament i el CAP han fet una valoració molt positiva 
del cribratge que es va fer els dies 26 i 27 de novembre. En 
total es van fer 1437 proves de test ràpid d’antígens, de les 
quals només es van detectar 3 positius. 

Des de l’Ajuntament es vol fer un agraïment als professio-
nals del CAP d’Agramunt que gràcies a la seva col·laboració 
i lideratge es va poder ampliar l’horari i augmentar el nombre 
de proves. També donar les gràcies a tota la població que va 
seguir les recomanacions i es va fer la prova. 

RESPOSTA POSITIVA AL GRAN RECAPTE D’ALIMENTS

Agramunt es va sumar un any més a la campanya del Gran 
Recapte d’Aliments que es va dur a terme del 16 al 21 de 
novembre arreu del territori. 

Malgrat l’adaptació de la campanya a la situació actual per 
la pandèmia de la Covid- 19, hi va haver bona resposta per 
part dels agramuntins i dels establiments que, tot i canviar 

el format habitual de recollida, van voler 
sumar-se igualment i col·laborar amb la 
iniciativa.

Concretament, a Agramunt es va recollir a través dels talo-
naris de 3€ que hi havia als establiments de Cal Serra, Cal 
Sera i Supermercat Pròxim un total de 450€. Aquests diners 
es destinaran a la compra d’aliments i productes en aquests 
establiments que es donaran a les famílies més necessita-
des del municipi. També van participar a la campanya els 
supermercats Plusfresc, Caprabo i Dia, dels quals encara no 
sabem les xifres que es van recollir. 

Des de l’Ajuntament es vol agrair a totes les persones i 
comerços que han fet possible un any més el Gran Recapte. 

NOU APARCAMENT AL CASC ANTIC

L’Ajuntament d’Agramunt ha arribat a un acord amb el 
propietari d’un terreny situat al carrer Canal. La signatura 
d’aquest conveni 
permetrà convertir 
aquest espai en 
una zona d’apar-
cament gratuïta 
municipal. 

Concretament, 
el nou aparcament 
tindrà una capaci-
tat per a uns 5-6 
vehicles.

Aquest nou es-
pai ajudarà a descongestionar tota la zona del nucli antic 
facilitant zones d’aparcament properes als comerços.

LÍNIA D’AJUTS PELS SECTORS AFECTATS DURANT
LA PANDÈMIA

L’Ajuntament ha aprovat les Bases Específi ques regulado-
res per a la sol·licitud i atorgament d’ajuts econòmics a les 
empreses, autònoms i comerços amb seu social al muni-
cipi d’Agramunt, dels sectors afectats per la suspensió de 
l’activitat a conseqüència de l’aplicació del Reial Decret 
463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma i les seves 
pròrrogues aprovades per la Generalitat de Catalunya per fer 
front a la pandèmia de la Covid-19. 

Els ajuts tenen com objecte bonifi car la part proporcional 
de la taxa d’escombraries del temps que han tingut aturada 
la seva activitat. D’aquesta manera, l’Ajuntament subvencio-
narà la part proporcional del rebut de les escombraries en 
funció dels dies que han estat afectats per la suspensió d’ac-
tivitats en aplicació dels diferents reials decrets i resolucions 
aprovades per la Generalitat de Catalunya.

L’Ajuntament ha decidit crear aquesta línia d’ajuts per a 
donar un cop de mà als empresaris, autònoms i comerços 
del municipi donant resposta al compromís adquirit a prin-
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Plegats hem fet front al virus dins de la residència Mas Vell

Com ja és ben sabut per tots, aquesta segona onada 
de contagis de la COVID-19 a Agramunt ens ha 

colpit durament. Ens ha afectat en tots els àmbits, 
també en un dels indrets on més ens preocupava que 
entrés, en una de les dues residències, concretament a 
la residència Mas Vell. A més, ha passat just quan les 
dades epidemiològiques a nivell municipal estaven en el 
seu pitjor moment. És per això que, a més d’haver de 
prendre decisions a nivell municipal, des de Salut es va 
fer un cribratge massiu a tota la població d’Agramunt que 
ho desitgés.

Des del primer dia, des del 13 de març, hem treballat 
incansablement adoptant totes les mesures recomanades, 
amb prudència i també amb angoixa perquè aquest 
maleït virus no entrés a la residència. 

La finalització de les obres de les plantes de la 
residència, on els avis tot just començaven a gaudir dels 
nous espais, ens ha permès actuar ràpidament, fent una 
bona sectorització i aïllament dels residents afectats per 
tal d’evitar encara més contagis.

Tot va començar el 26 de novembre, quan just feia 
quatre dies que havíem obtingut els resultats de les 
PCR’s que s’havien fet a tots els residents i treballadores 
per un cas positiu detectat en l’equip. Aquell dia va 
començar tot el malson, amb un avi que presentava 
simptomatologia de la COVID-19. Fins llavors, havíem 
anat esquivant el virus, convivint amb totes les mesures 
possibles perquè així fos, sense tenir gairebé contacte 
amb l’exterior i ben just presencialment amb les persones 
que més ens estimem. 

Des d’aquell dia i durant aquestes darreres setmanes, 

totes les treballadores i treballadors s’hi han dedicat 
incansablement, adaptant-se a totes les circumstàncies i 
prioritzant l’atenció dels avis, amb tot l’esgotament, tant 
físic com emocional, que comporta veure com aquest 
devastador virus canvia i s’emporta per davant la vida 
de les persones. Per això aprofito per expressar el meu 
més sentit condol i acompanyament als familiars dels 
residents que no han pogut superar aquesta maleïda 
malaltia o bé n’han patit les conseqüències.

Per aquest motiu vull donar tot el meu suport i agrair a 
tot l’equip de la residència Mas Vell que ha estat al peu 
del canó lluitant contra aquest maleït virus, prioritzant 
la seva tasca professional i deixant al costat la seva vida 
personal, per atendre en aquestes circumstàncies, els 
avis i les àvies de la residència, i a les seves famílies en 
aquests moments tan difícils. Al mateix temps, vull fer 
extensiu aquest agraïment a les famílies dels residents 
del Mas Vell, al personal del CAP d’Agramunt, a la 
residència Ribera del Sió, a l’equip de serveis municipals, 
als proveïdors, a totes les persones que s’han ofert, s’han 
solidaritzat i que han donat un cop de mà en aquests 
moments tan complexos i tan difícils, perquè és davant 
d’adversitats com aquestes, quan les persones traiem el 
millor de nosaltres per tal d’afrontar-les.

Desitjant poder retornar a la nostra tan preuada 
normalitat i deixar enrere aquest maleït virus, molts 
ànims i seguim amb aquesta tasca molts cops invisible 
però sempre imprescindible!

Sílvia Fernàndez i Tarragona
Alcaldessa d’Agramunt

cipi de la pandèmia de treballar per ajudar els sectors més 
perjudicats i poder reactivar el teixit industrial i comercial 
del municipi. Aquesta línia d’ajuts se suma a altres mesures 
que l’Ajuntament ja va aplicar durant el confinament i les 
etapes posteriors.

Per a més informació sobre aquesta línia d’ajuts us podeu 
adreçar a les Oficines de l’Ajuntament o consultar tota la 
documentació al web Agramunt.cat  dins la Seu Electrònica 
a l’apartat de Tràmits destacats: https://agramunt.eadminis-
tracio.cat/info.0

ADQUISICIÓ DIRECTA
S’acordà adquirir a títol de compravenda l’immoble situat 

al C. Avall, 4 del nucli agregat de La Donzell i ocupar l’edifici 
per a procedir al seu enderroc si en el termini de set dies a 
comptar de la notificació d’aquest acord a la interessada, 
aquesta no manifesta cap oposició a la seva ocupació ni pre-
senta al·legacions a l’adquisició, atesa la situació de ruïna 
imminent de l’immoble.

CONVENI D’URBANITZACIÓ
S’aprovà el Conveni d’urbanització del vial situat al carrer 

Horts, núm. 12, d’Agramunt, entre l’empresa Resiurgell, SL 
i l’Ajuntament. L’empresa Resiurgell, SL, assoleix el compro-
mís d’executar les obres descrites en el projecte i d’urbanit-
zació del vial que es troba en el carrer esmentat d’una mane-
ra simultània. Les obres consisteixen en ampliar la vorera de 
davant de l’edifici en dos punts: el primer per disposar d’un 
espai suficient de gir per a una cadira de rodes i el segon 
per ampliar l’espai de parada dels cotxes abans de la rampa 
d’accés de pujada i de baixada que impedirà l’entrada d’ai-
gua al pati interior en cas d’avinguda.

ADJUDICACIÓ D’OBRES
S’adjudicà les obres “OBRES DE RECUPERACIÓ DEL 

FORN DE PA I DE LES ANTIGUES ESCOLES DE MA-
FET” segons el projecte redactat per l’arquitecte munici-
pal a l’empresa GILABERT MIRO SA per un import total de 
67.661,02€.   ■
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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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PLUJA CAIGUDA DURANT EL NOVEMBRE

Dia   3 ......................................... 15,0 l./m2

Dia   4 ......................................... 5,0 l./m2

Dia   5 ......................................... 8,0 l./m2

Dia   7 ......................................... 8,0 l./m2

Dia 27 ......................................... 4,0 l./m2

Dia 30 ............................... (boira) 0,5 l./m2

TOTAL ......................................... 40,5 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL NOVEMBRE

Màxima del mes ...........................  23,5°, dia 2
Mínima del mes ..........................  -2,3°, dia 20
Oscil·lació extrema mensual .................... 25,8°
Mitjana de les màximes .......................... 15,9°
Mitjana de les mínimes .............................  5,6°
Mitjana de les mitjanes ............................10,7°

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

ALMANAC

Demografi a

(Mes de novembre de 2020)

NAIXEMENTS
Assil Boulahya dia 29-10

DEFUNCIONS
Araceli Moreno Ortiz 82 anys, dia 24
Francesc Sementé Seró 72 anys, dia 27

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 NOVEMBRE

GENER 2021

Mes de 31 dies, primer del nostre calendari. 
Els dies són curts i freds: som a ple hivern.

El dia 1 el sol surt a les 8h 17m, i es pon 
a les 17h 31m. El dia 31 el sol surt a les 8h 
06m, i es pon a les 18h 03m.

El dia 19 el sol entra a la constel·lació 
d’AQUARI.

DATES ASSENYALADES
El còmput antic del temps. Antigament hom 

agrupava els dies de tres en tres; la setmana 
sembla ser d’ascendència hebraica i fou adopta-
da per Roma i acceptada per tots els pobles de 
cultura romànica. El còmput en mesos es feia 
segons una base lunar i els mesos eren de 28 
dies. Al cap de dotze mesos restava un sobrant 
de dies, es a dir un tretzè mes, el qual era dedi-
cat a festes i esplais, i durant el qual hom creia 
que s’esdevenien calamitats i plagues, que se-
gons sembla foren les que van originar l’aversió 
vers el número tretze. El càlcul per mesos lunars 
adaptat a les feines agrícoles i a la vida al camp 
va perdurar molts anys de forma paral·lela a la 
calendació romana que fem servir actualment. 
Avui encara el cicle de festes cristianes que van 
des del Carnaval, la Quaresma, Setmana Santa i 
les Pasqües es regeixen per l’antic calendari lu-
nar i no estan fi xades en una data determinada.

Les creences populars respecte a les fases de 
la lluna marcaven la vida a pagès i és al gener 
quan la lluna té més força, que infl ueix de ma-

nera més notable en les persones. Hom creia 
també que durant la lluna plena de gener era el 
millor moment per casar-se. El dia cinquè de la 
lluna nova de gener era el més indicat per anar-
se’n de casa a cercar fortuna, fos per la causa 
que fos.

Pel gener, bodes de gats Neu de gener
i marrameus pels terrats. omple el graner.
Dia 1. Diada de Cap d’Any. 

Pluja de Cap d’any
duu mal averany.

Dia 6: Epifania del Senyor. Adoració dels Reis.
Nit de Reis estrellada,
any d’eixut i de secada.

Dia 15 de gener: Sant Antoni Abad. Patró de 
l’antiga pagesia d’Agramunt. Les festes de sant 
Maure, de sant Pau ermità i la de sant Antoni 
Abat s’escauen en un període de set dies que es 
conegut popularment com la setmana dels bar-
buts. Segons la iconografi a catalana, tots tres 
sants porten llargues barbes. Hom té aquesta 
setmana com la més freda de l’hivern.

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 6, a les 10:37 h

el dia 13, a les 6:00 h

el dia 20, a les 22:01 h

el dia 28, a les 20:16 h
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FONTANERIA CALEFACCIÓ

AIRE CONDICIONAT GAS

Els desitja unes bones Festes

Gilbert

Bertran
Raval de Puigverd, 80

AGRAMUNT
Telèfon 973 39 23 63
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LLEURE
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AMENITATS

per Ricard Bertran

Felicitació nadalenca amb un muntatge que, a més de la nostra revista, aplega 
diferents indrets de la vila amb elements propis d’aquestes festes.
La imatge superior és l’ori ginal, mentre que a la de sota s’han fet set mo dificacions. 
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 fila, en una mateixa colum-
na, ni en una subquadrícula de 3x3.

5 7 4 3

3 5 6 7

3 1 8

8 5 4

4 5 7

6 8 1

9 5 3 4

1 4 7 3

❚ Coordina Rosa Maria Sera

SOPA DE LLETRES

Busqueu les següents onze paraules:
ACANALAR, ACANONAR, DEIXAR, DIRIGIR,

GOS, GOVERNAR, MARINER, NAU,
PASSEJAR, PILOTAR, TRANSMETRE

O R K S A X G E L W R F W V I

F A T R C Z I Z B P X X I Ç F

P J E N A C A C A N O N A R F

W E B S N X W P O E R Ç S O L

B S Y P A H I M A R I N E R O

N S N T L B K E M V R W K H O

Q A G H A J A J D X D N Y W W

U P O M R O X T G L B G M P P

P I L O T A R O T A X K J S Q

A H V A J K S D I R I G I R T

Ç A Y H B G E G O V E R N A R

E R T E M S N A R T C Y D R H

Solució a les
7 diferències:

Solució al 
SUDOKU:

856724319

139856427

247319685

682173594

793245861

415698273

364981752

978532146

521467938

Solució a la 
Sopa de Lletres:

ORKSAXGELWRFWVI

FATRCZIZBPXXIÇF

PJENACACANONARF

WEBSNXWPOERÇSOL

BSYPAHIMARINERO

NSNTLBKEMVRWKHO

QAGHAJAJDXDNYWW

UPOMROXTGLBGMPP

PILOTAROTAXKJSQ

AHVAJKSDIRIGIRT

ÇAYHBGEGOVERNAR

ERTEMSNARTCYDRH
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L’OBJECTIU
DEL ROBERT

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

Pinsà Comú
(Fringilla coelebs)

La tardor i l’hivern és el 
millor moment per observar 
els fringíl·lids, una família 
d’ocells molt àmplia i ben 
coneguda, tant pel seu cant 
com pels colors del plomatge. 
Hi tenim la cadernera, el 
passerell, el lluer, el gafarró, 
el verdum, el pinsà i altres; 
en podríem dir els sopranos 
de la natura. A la foto tenim 
un pinsà comú mascle; en 
aquesta època és gregari i 
es poden veure volades força 
nombroses.

Cal Martí la Serra, 
novembre de 2020 R
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Estimat pare, espòs, sogre, padrí,
Sisco per als amics i coneguts.

És difícil acomiadar-te.
Ens costa imaginar-te absent per sempre,
tants records de tu se’ns acumulen,
i ara, ens deixen una gran tristesa.

Tots sabíem que no podries ser etern,
però entre tots et farem inoblidable.
La teva essència perdurarà entre nosaltres.

Hem tingut la sort de compartir la nostra vida amb tu,
ens has ensenyat molts valors,
ens has ensenyat el millor que has sabut,
i t’estem agraïts, perquè ho has fet molt bé.
Hem estat molt feliços al teu costat,
ens sentim molt afortunats.

Hem tingut un bon pare, un bon marit, 
un bon sogre, un bon padrí, un bon amic.
I ens deixes un dolç record,
que ens assossegarà el cor i reconfortarà l’ànima.
T’estimarem sempre.

Francesc Sementé Seró
Morí el 27 de novembre de 2020,

a l’edat de 72 anys

E. P. R.

Els qui l’estimem: esposa, M. Lourdes Queralt; fills, Francesc, Víctor i Alícia, 
Lourdes i Xavi, Jordi i Marina; nets, Ivan, Nerea, Unai, Aritz, 

el nen Kevin i família tota.

Us preguem el tingueu sempre present en el vostre record.

Agramunt, novembre 2020
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Entre les fotos que vam triar per a l’entrevista de la Vicenta Ribera hi havia aquesta que vam decidir de posar-la a 
la secció de l’Àlbum. Es tracta d’un equip de bàsquet que hi va haver a Agramunt a mitjans dels anys cinquanta, 

entrenat per Emili Curià i Josep M. Almarcha. La vestimenta que duien era brusa blanca i faldilla vermella. Llavors 
les noies no duien pantalons. La foto correspon a un partit que es va celebrar a Bellpuig amb motiu de la Festa Major 
d’aquesta població, entre els anys 1955 i 1957. Va tenir lloc en un envelat muntat per l’empresa dels germans 
Ribera, tal com es pot veure amb les llotges del darrere.

D’esquerra a dreta:

1) Roser Feixa

2) Montserrat Barrera

3) Vicenta Ribera

4) Dolors Balagué

5) Pilar Romà

6) Va ser la persona que va 
arbitrar el partit.

7) Era la capitana del Bellpuig 
i es deia Raurich de cognom.

Pel que sembla va ser el Bell-
puig qui va guanyar el partit, 
ja que és la seva capitana qui 
porta la copa.

1
2

3
4 7

6

5

���� ����L’àlbumL’àlbum
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