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PORTADA:
De tant en tant la neu ens visita a les 

nostres contrades. Enguany ho va tornar a 
fer i el seu mantell blanc va deixar imat-
ges bucòliques com aquesta que publi-
quem de portada. A diferència del que va 
passar en altres indrets del país, a nosal-
tres no ens va difi cultar excessivament la 
mobilitat. Al contrari, en escaure's en cap 
de setmana, i malgrat les restriccions de 
la Covid, van ser molts els que van sortir 
pels voltants de la vila a gaudir-ne.

(Foto: Josep Rovira)

El mateix dia que el TSJC feia pública la 
sentència condemnatòria del conseller Ber-
nat Solé, es va convocar una concentració de 
rebuig a la plaça de l'Església.

16 a 19

Com cada mes de gener, publiquem 
les estadístiques meteorològiques de la 
vila així com un resum de les notícies 
esdevingudes l'any anterior.

43 a 45
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Ajuntament
d’Agramunt

Quan toquin eleccions

La presència persistent del co-
ronavirus ha fet que qualsevol 

previsió de futur sigui una quimera. 
Vivim amb intensitat el dia a dia i 
el que puguem fer demà ja veurem 
si es farà. Això ho diem perquè des 
de fa mesos sabem que tenim al 
davant noves eleccions a Catalu-
nya, fixades en principi pel 14 de 
febrer; posposades després pel 30 
de maig a fi d’evitar l’escull de la 
pandèmia, i tornades a deixar mo-
mentàniament pel TSJC el 14 de 
febrer. La incertesa ens tenalla i no 
ens permet assegurar que tal dia es 
puguin fer. Els mitjans d’informació 
i els polítics ja fa dies que hi donen 
tombs i més tombs. Sembla el des-
fullar d’una margarida respecte el 
dia assenyalat: “es faran”, “no es 
faran”, “quan es faran”...

Tanmateix, tots tenim clar que 
tard o d’hora s’han de fer des que 
la “Justícia” espanyola va inhabili-

tar el President de Catalunya, elegit 
pel Parlament, perquè va treure dos 
dies tard del balcó del Palau de la 
Generalitat una pancarta demanant 
la llibertat pels presos polítics. In-
habilitar un president per una raó 
tan minsa, és un fet molt greu que 
no s’havia vist mai. La “Justícia” fa 
i desfà a conveniència sense tenir 
en compte la voluntat popular. Ara, 
la “Justícia” ha tornat a interferir 
en el procés de les eleccions.

Quan puguem anar a votar caldrà 
que tinguem ben present què volem 
i també d’on venim. Perquè venim 
d’un 1 d’octubre que va suposar 
l’aplicació del 155 que va fulminar 
el govern català escollit democràti-
cament. Perquè venim d’unes elec-
cions convocades per Rajoy que 
van donar novament una majoria 
independentista encapçalada per 
Puigdemont, exiliat a Bèlgica, a qui 
no es va permetre que tornés ni que 

fos investit telemàticament. Per-
què venim de la “Justícia” que no 
va permetre que s’investís el segon 
candidat, Jordi Sànchez, ni tampoc 
el tercer candidat, Jordi Turull, tot 
mantenint-los a la presó. Resumint, 
perquè venim de la destitució d’un 
president, del refús de tres candi-
dats a la presidència i de la inhabi-
litació del darrer president.

Cal, doncs, que a l’hora de votar 
tinguem present on som, i per què 
hi som. La qüestió catalana està en-
callada per la “Justícia” espanyola i 
per la paràlisi dels governs de Rajoy 
i de Sánchez. Tinguem-ho present 
a l’hora de votar. Votem pensant en 
Catalunya i votem al partit que ens 
pugui semblar millor per desem-
pantanegar la situació catalana.
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Unes festes de Nadal atípiques

▼

JOAN PIJUAN 

La crisi sanitària causa-
da per la pandèmia del 
coronavirus ha fet que 

aquest any celebréssim unes 
Festes de Nadal ben atípi-
ques. El compliment de les 
mesures adoptades per Salut 
per evitar la propagació de 
la Covid-19 ha fet que no es 
poguessin organitzar alguns 

dels actes habituals d’aques-
tes festes que apleguen força 
gent, com l’actinadal infantil, 
el popular caga soca, la pas-
sejada de l’Home dels Nassos 
o la revetlla de Cap d’Any; 
o que d’altres s’haguessin 
d’adequar per tal de complir 
amb les mesures de segure-
tat.

Patge Karim
El diumenge 3 de gener a 

mitja tarda, els emissaris de 
Ses Majestats els Reis Mags 
d’Orient, el patge Karim, van 
fer cap a la vila a recollir les 
cartes que els nens i nenes 
els havien escrit. Aquest any 
la seva visita s’adaptà a les 
mesures sanitàries de pro-
tecció per evitar el contagi de 
coronavirus. La recepció que 
es fa habitualment a l’Ajunta-
ment es traslladà enguany al 
pavelló firal. S’habilità un cir-
cuit tancat per on les famílies 
passaven per veure els pat-
ges reials i els seus acompa-
nyants respectant les distàn-
cies de seguretat. Aquest any 
els nens i nenes van haver de 
dipositar les seves cartes en 
unes bústies màgiques que 
s’habilitaren per a l’ocasió.

Reis
Com és habitual la festivitat 

de Reis tancà els actes de les 
festes nadalenques que en-
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Aquest any els nens i nenes van 
haver de dipositar les seves 
cartes en una bústia reial.

Acte d’adoració de Ses Majes-
tats al Nen Jesús a les escales 
de l’església.
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Recepció a la sala de plens de 
l’Ajuntament a càrrec de l’alcal-
dessa de la vila, on van realitzar 
sengles parlaments.

A la dreta, els Reis Mags en la 
seva visita a la residència de Cal 
Mas Vell.

Algunes de les famílies esperant 
fora del pavelló el seu torn per 
entrar a saludar Ses Majestats.

A baix a la dreta, videoconferència 
dels Reis Mags amb els nens i 
nenes de la vila.

guany s’han hagut d’adaptar 
a les mesures restrictives per 
la pandèmia de la Covid-19. 
A causa de la situació epide-
miològica, aquest any l’Ajun-
tament va optar per substituir 
la tradicional cavalcada pel 
centre de la vila per una ben-
vinguda estàtica al pavelló 
firal.

Com cada any, Ses Majes-
tats els Reis Mags d’Orient 
van fer cap a la nostra vila el 
dia 5 de gener. A un quart i 
mig de cinc de la tarda arri-
baren a la plaça de l’Esglé-

sia que aquest any estava 
completament buida de gent 
per les mesures de prevenció 
contra la Covid-19. Després 
de la tradicional veneració del 
Nen Jesús davant la portalada 
principal de l’església, s’en-
caminaren cap a Ca la Vila 
on l’alcaldessa, Sílvia Fernàn-
dez, els va donar la benvingu-
da a la sala de Plens en un 
acte íntim que va ser retrans-
mès en directe pel canal de 
Youtube de l’Ajuntament.

L’alcaldessa es va congra-
tular de rebre els Reis Mags 

en un any tan complicat i els 
va assegurar que aquest any, 
“malgrat les incerteses, els 
nens i les nenes s’han portat 
de manera exemplar i han se-
guit al peu de la lletra totes 
les mesures”. I va demanar 
als Reis Mags que fossin ge-
nerosos amb les persones 
grans, amb els avis i àvies de 
les dues residències que por-
ten nou mesos tancats sabent 
que són persones de risc, 
i per tots els afectats per la 
pandèmia. I per aquest 2021, 
l’alcaldessa els va demanar 
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Dues imatges dels Reis Mags 
saludant les famílies que els van 
anar a veure al pavelló.

▼

que portessin per a totes les 
cases d’Agramunt i també 
dels altres pobles del munici-
pi: “salut, pau, amor, solida-
ritat i força per afrontar totes 
les conseqüències del virus”.

Per la seva part, Melcior, 
en nom dels tres Reis, també 
es va mostrar joiós de ser a 
Agramunt després d’un viatge 
tan llarg i va manifestar que 
aquest any també ha estat 
molt complicat a l’Orient, i 
per aquest motiu va dema-
nar a tots els agramuntins no 
abaixar la guàrdia en aquests 
moments tan durs i ajudar a 
aquells que més ho necessi-
ten per poder tirar endavant.

A continuació Ses Majes-
tats es desplaçaren al pavelló 
firal on a partir de les cinc 
de la tarda, les famílies, que 
prèviament havien reservat 
hora a través d’un formulari 
en línia, van poder saludar 
els tres Reis Mags d’Orient i 
els patges de forma esglaona-
da per evitar aglomeracions i 
mantenir les distàncies de se-
guretat. Entre infants i adults, 
450 persones van passar de 
forma ordenada pel pavelló.

Així mateix, les famílies que 
ho van desitjar també van po-
der realitzar una videotruca-
da amb els Reis a través de 
l’aplicació Zoom prèvia ins-
cripció on se’ls va assignar di-
ferents franges horàries. S’hi 
van connectar 25 famílies.

Un cop finalitzada la recep-
ció la pavelló, els Reis Mags 
d’Orient van començar la seva 
tasca de fer arribar els regals 
a les cases.

Actinadal Juvenil
La regidoria de Joventut de 

l’Ajuntament va organitzar un 
any més l’Actinadal Juvenil, 
malauradament degut a la 
situació epidemiològica per 
la Covid-19 i seguint les me-
sures fixades per Salut, no va 
poder ser presencial com els 

altres anys, sinó que va ser un 
actinadal telemàtic.

L’actinadal va consistir en 
un Curs de Photoshop adre-
çat a joves de 12 a 30 anys, 
per aprendre a fer ús d’aquest 
programa Photoshop, l’editor 
de gràfics que s’utilitza prin-
cipalment per al retoc de fo-
tografies i gràfics. La formació 
es va realitzar els dies 21, 22, 
23 i 24 de desembre de for-
ma telemàtica des de casa en 
dos torns d’horaris diferents. 
El preu del curs era de 10 
euros per inscrit amb un des-
compte del 50% per als titu-
lars de Carnet Jove. El curs va 
comptar amb la participació 
de 18 joves i dos adults, ja 
que posteriorment es va obrir 
la formació a tota la població 
per poder omplir totes les pla-
ces disponibles. El Curs de 
Photoshop va ser realitzat per 
Fabra Formació i tots els par-
ticipants rebran un certificat 
amb la titulació del curs.

Pessebres
Les tradicions no es poden 

deixar perdre. Un any més 
Mobles Escolà va exposar a la 
botiga del carrer Firal el seu 
pessebre de grans dimensi-
ons. L’any passat van presen-
tar un pessebre totalment re-
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Les famílies que ho 
van desitjar també 
van poder realitzar 
una videotrucada 
amb els Reis a tra-
vés de l’aplicació 
Zoom prèvia ins-
cripció on se’ls va 
assignar diferents 
franges horàries. 
S’hi van connectar 
25 famílies.
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▼

novat que ocupava una estructura 
en forma de muntanya, amb salts 
d’aigua, basses amb peixos, ponts, 
casetes i centenars de figuretes per 
tot el voltant. Aquest any l’han tor-
nat a instal·lar amb una altra distri-
bució de les figuretes; no obstant, 
seguint la seva línia de fer un pes-
sebre diferent cada any, aquest any 
han incorporat una nova estructura 
d’un metre quadrat de superfície 
separada de la principal amb més 
coves on han ubicat un castell i 
més figuretes.

Un altre pessebre el vam poder 
veure exposat a la botiga Creacions 

del carrer Sió de l’artista Agustina 
Juan Fort, format per estructures 
fetes de cartró preparat.

Un tercer pessebre el vam poder 
contemplar a la botiga de la carnis-
seria Castellà a la plaça de l’Esglé-
sia.

Per la seva part la parròquia va 
preparar a l’església el Naixement 
davant de l’altar major.

Enguany també es va poder veure 
un pessebre força original. Un dels 
veïns de les cases de la carretera 
de Cervera, en va muntar un al seu 
jardí amb dibuixos de sèries infan-
tils de dibuixos animats.

JO
A

N
 P

IJ
U

A
N

JO
A

N
 P

IJ
U

A
N

JO
A

N
 P

IJ
U

A
N

JO
A

N
 P

IJ
U

A
N

JO
A

N
 P

IJ
U

A
N

Cinc pessebres agramuntins diferents. D'esquerra a dreta i de dalt a baix: l'exposat en un jardí de la carretera 
de Cervera, un altre exposat a la botiga de Creacions d’Agustina Juan Fort, el conegut i tradicional de Mobles 
Escolà al qual el mes passat vam dedicar la portada de la revista, i pessebre exposat a la carnisseria Castellà.
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Nadal a l’Espai
A pesar de la situació epi-

demiològica provocada per 
la pandèmia, l’Espai Guino-
vart va ornamentar l’Arbre de 
Nadal per no perdre la tradi-
ció. El guarniment es va fer 
seguint les mesures de pre-
venció dictades. Durant els 
dies 17 i 18 de desembre els 
alumnes de P4 i P5 dels col-
legis Macià-Companys, Mare 
de Déu del Socors i de la Zer 

del Sió van decorar l’Arbre de 
Nadal que va crear Josep Gui-
novart amb les seves manua-
litats. L’adornament es va fer 
en horaris diferents respec-
tant els seus grups bombolla.

Aquest any no hi van po-
der participar els alumnes de 
l’Escola Municipal de Músi-
ca d’Agramunt que els altres 
anys acompanyaven la deco-
ració de l’arbre amb les seves 
nadales.

II Concurs de Composi-
ció de Santa Cecília

El divendres 18 de desem-
bre l’Escola Municipal de Mú-
sica d’Agramunt va celebrar 
l’acte de lliurament dels pre-
mis del II Concurs de Compo-
sició de Santa Cecília en una 
cerimònia íntima degut a les 
mesures de prevenció de la 
pandèmia. Aquest concurs és 
una iniciativa pensada per fo-
mentar la creativitat musical 
dels alumnes. Es podia par-
ticipar en set categories se-
gons l’edat: la categoria A de 
majors de 18 anys que també 
estava oberta a persones de 
fora l’escola de música; la B 
de 16 i 17 anys; la C, de 12 
a 15 anys; la D, de 10 i 11 
anys; la E, de 8 i 9 anys; la F, 
de 6 i 7 anys i la categoria G 
de 3, 4 i 5 anys.

El jurat estava format per 
la regidora d’Educació, Ju-
dit Serra; la presidenta de 
l’AMPA, Agnès Farré, i els 
membres de l’equip directiu 
de l’EMMA, Asun Illa, Ignasi 
Gonzàlez i Jordi Guixé.

Es van presentar un total de 
10 composicions. Els guanya-
dors van ser: en la categoria 
C, el primer premi fou per a 
Queralt Solé per la composi-
ció Entre camins, i el segon, 
per a Judit Potrony per La 
meva cançó; en la categoria 
D, el primer premi va recau-
re a Aniol Solé per Temps 
de sembra, i es va donar un 
segon premi ex aequo a les 
formacions formades per Ivet 
Puebla i Sió Ribalta per la 
composició Les maragdes, i 
a Mariona Perelló, Laia Solé 
i Anna Galceran per La tardor 
ja ha arribat; en la categoria 
E, el primer lloc va ser per a 
Iris Santacreu amb Melodia, i 
també es va atorgar un segon 

Els escolars decorant l’Arbre de 
Nadal creat per Josep Guinovart.

Lliurament de premis del II Concurs 
de Composició de Santa Cecília a 
l'Escola Municipal de Música.
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premi ex aequo a Aran Bonillo 
i Aina Armengol per la peça 
L’amistat, i a Nil Puebla per 
Les notes de foc; en la cate-
goria F, el primer premi es va 
atorgar a Cesc Santacreu per 
la composició titulada Melo-
dia, i el segon, a l'Abril Torné 
per Hola tardor. Les categori-
es A, B i G van quedar deser-
tes de participació. A tots els 
premiats se’ls va fer entrega 
d’un diploma i un detall. En 
aquesta ocasió els joves com-
positors no van poder inter-
pretar les seves composicions 
musicals premiades.

Anna Llimós exposa 
al Petit Espai

L’Espai Guinovart acull fins 
al 7 de març l’exposició de 
l’artista Anna Llimós, Terri-
toris domèstics. La mostra, 
comissariada pel crític d’art 
Bernat Puigdollers, es pot 
veure al Petit Espai. L’expo-
sició va començar el passat 
18 d’octubre, però la situació 
epidemiològica del moment 
no va fer possible la seva 
inauguració.

Sobre l’exposició, Bernat 
Puigdollers explica que l’ar-
tista ens planteja una mirada 
pausada i sensible del món 
que ens envolta. La seva obra 
reflexiona a l’entorn de l’es-
pai, del rastre i de la memòria, 
d’allò que queda de nosaltres 
quan ja no hi som, d’allò que 
queda en nosaltres d’aquells 
que ja no hi són i ens han pre-
cedit. Un treball íntim i per-
sonal que indaga en les múl-
tiples maneres com l’espai, ja 
sigui públic i privat, es conver-
teix en memòria que s’erosio-
na amb el pas del temps.

La mostra està formada per 
13 obres realitzades amb di-
ferents tècniques que van del 
frottage fins al gofrat, passant 
pels mitjans digitals i tecno-

lògics, el dibuix i també el 
gravat.

Activitats per La Marató 
de TV3

En motiu de la Marató de 
TV3 que es va celebrar el 
diumenge 20 de desembre, 
enguany destinada a la Co-
vid-19, es va organitzar el 
dimarts dia 15 una sessió di-
vulgativa sobre el coronavirus 
per via telemàtica que es va 
poder seguir en línia des de 
casa o bé presencialment a 
l’Espai Cívic prèvia inscripció.

L’Esplai Sió i l’AEiG Agramunt 
van col·laborar un any més en 
la Marató organitzant la IX Ca-
minada Solidària. En aquesta 
edició van haver de modificar 
el format habitual dels altres 
anys per tal d’adaptar-se a 
les noves mesures de segure-
tat per evitar el contagi de la 
Covid-19. Davant la impossi-
bilitat de poder fer una cami-
nada conjunta, van proposar 
que els participants fessin 
durant el cap de setmana, del 
18 al 20, una activitat física 
a l’aire lliure (caminar, córrer, 
anar amb bicicleta, etc.) dins 
del terme municipal quan vul-
guin i compartir després a les 
xarxes socials una fotografia 
amb el dorsal i etiquetant al 
CAU i a l’Esplai. Per obtenir 
el dorsal solidari s’havia de 
fer un donatiu de 4 euros. 
La participació va ser de 115 
inscrits.

A més a més també es va 
poder col·laborar dipositant 
els donatius en unes guardio-
les que van repartir en dife-
rents comerços i establiments 
de la vila en col·laboració 
amb la Unió de Botiguers i 
Industrials d’Agramunt.

En total van fer una recap-
tació de 521,87 euros.

JO
A

N
 P

IJ
U

A
N

FO
N

T:
 G

R
U

P
 S

A
R

D
A

N
IS

TA
 E

S
TO

L

FO
N

T:
 T

E
R

E
S

A
 H

E
LE

N
A

El Petit Espai acull la mostra 
de l’artista Anna Llimós.

A baix, sardanes per a la Marató.

A la dreta, sessió divulgativa sobre 
la Marató que es va poder seguir 
des de l’Espai Cívic.

L’Espai Guinovart 
acull fins al 7 de 
març l’exposició 
de l’artista Anna 
Llimós, "Territoris 
domèstics".
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▼

Per la seva part el Grup Sar-
danista Estol també va voler 
col·laborar amb la Marató de 
TV3 animant a tothom a pen-
jar a les xarxes socials durant 
el cap de setmana un vídeo 
ballant sardanes i etiquetant 
l’entitat, ja que per cada ví-
deo donarien un euro per la 
Marató.

“Vàrem pensar que tot i es-
tar en la situació que estem, 
calia fer alguna cosa per la 
Marató de TV3. Nosaltres hi 
hem participat en nombroses 
ocasions, ja que creiem que 
si som part d’aquesta societat 
també cal implicar-s’hi quan 
fa falta, i quin millor motiu 
que recollir fons per lluitar 
contra les malalties que ens 
envolten.

“Aquest any era més difícil 
que en altres ocasions. Gai-
rebé no ens podem veure, no 

ens podem tocar. Quin repte! 
Però pensant ens va sorgir la 
idea del què vàrem fer: per 
tothom qui penjava un vídeo 
ballant sardanes, nosaltres 
fèiem un donatiu d’un euro. 
Això ens permetia donar visi-
bilitat al que fem, ballar sar-
danes i, a la vegada, implicar 
la gent en la recaptació de 
fons, fent quelcom més que 
un donatiu directe. Li donà-
vem un cert sentit.

“La cosa va sortir prou bé, 
vàrem rebre molts vídeos. De 
gent del Grup, d’altres perso-
nes d’Agramunt, de gent de 
fora de la vila i també fins i 
tot d’altres colles sardanis-
tes! Estem contents de com 
va anar, perquè pensem que 
vàrem aconseguir els dos ob-
jectius que teníem.

“Després de repassar tots 
els vídeos, la col·laboració del 

Grup serà de 53 euros. No és 
una xifra espectacular, però 
cal tenir en compte que surt 
tot del fons del GS Estol, una 
entitat sense ànim de lucre. 
La gent no hi havia de posar 
diners en aquest cas, tan sols 
ballar per la Marató! Per tant, 
estem contents amb el resul-
tat i esperem que el nostre 
granet de sorra ajudi a poder 
vèncer aviat aquesta malal-
tia”, comenten des del Grup 
Sardanista Estol.

Els consellers Tremosa i 
Calvet visiten Agramunt

El dissabte 19 de desem-
bre, el conseller d’Empresa i 
Coneixement, Ramon Tremo-
sa, va ser a Agramunt. Acom-
panyat de l’alcaldessa, Sílvia 
Fernàndez, i del delegat del 
Govern de la Generalitat a 
Lleida, Ramon Farré, va fer 
un recorregut per les diferents 
empreses torronaires: Torrons 
Roig, Torrons Fèlix, El Taller 
de Virginias i Torrons Vicens, 
on va conèixer de primera mà 
com s’elaboren els torrons. 
La visita a Torrons Vicens va 
comptar també amb la pre-
sència del conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat, Damià 
Calvet.
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Participants a la IX Caminada 
Solidària.

A baix, el conseller Ramon 
Tremosa durant la visita a Torrons 
Virginias.

A la dreta, els consellers Ramon 
Tremosa i Damià Calvet en la seva 
visita a Torrons Vicens.

L’Esplai Sió i l’AEiG 
Agramunt van 
col·laborar un any 
més en la Marató 
organitzant la IX 
Caminada Solidària 
adaptar-se a les 
noves mesures 
de seguretat per 
evitar el contagi 
de la Covid-19.
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Ramon Tremosa va elogiar 
“la capacitat del clúster del 
torró d’Agramunt, amb gran 
ambició internacional, que 
amb la innovació de la mà 
dels cuiners d’avantguarda ha 
aconseguit desestacionalitzar 
aquest tradicional producte”.

Marta Vilalta visita 
Agramunt

La secretària general ad-
junta d’ERC i candidata per 
Lleida a les eleccions del 
14 de febrer, Marta Vilalta, i 
el segon candidat i conseller 
d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparèn-
cia, Bernat Solé, van visitar 

el diumenge 20 de desem-
bre diferents empreses tor-
ronaires de la vila i Corbates 
Uomo de Montclar, que s’ha 
reinventat en la fabricació de 
mascaretes i bates, per donar 
suport a la petita i mitjana 
empresa que està lluitant per 
fer front a aquesta situació de 
pandèmia que estem vivint.

El conseller d’Acció Exte-
rior, Bernat Solé, va lloar la 
capacitat de reinvenció i de 
transformació dels sector tor-
ronaire d’Agramunt, així com 
del sector empresarial del 
país, i va afirmar que “des 
del govern de la Generalitat 
estem al seu costat, oferint la 
possibilitat d’internacionalit-
zació, tenint en compte que 
el torró és un dels ambaixa-
dors més importants que te-
nim al país, i per tant posem 
a la seva disposició la xarxa 
de 15 delegacions que tenim 
des del govern de la Genera-
litat, les oficines d’Acció, per 
tal que aquest torró arribi a 
qualsevol llar del món”.

El conseller també va rei-
vindicar “la necessitat im-
periosa que el govern espa-
nyol doni ajudes a la petita i 
mitjana empresa com estan 
fent altres països, perquè en 
aquests moments, obrir les 
portes d’un negoci en plena 
pandèmia és de molta dificul-
tat i sacrifici”.

Per la seva banda, Marta 
Vilalta va reivindicar el poten-
cial de les comarques lleida-
tanes on hi ha sectors estra-
tègics de país que posicionen 
les terres lleidatanes al món 
com a actius en els àmbits 
econòmic, social i cultural. 
Per altra banda, va demanar a 
la ciutadania que en aquests 
moments de pandèmia, “més 
que mai hem d’apostar pel 

comerç de proximitat i con-
sumir productes de Km 0 
per donar valor als productes 
més propers que són els que 
aguanten l’economia de mol-
tes famílies”.

Van completar la comitiva 
l’alcaldessa, Sílvia Fernàn-
dez, la senadora Sara Bailac 
i la diputada al Congrés dels 
Diputats i regidora a l’Ajunta-
ment de Bellpuig, Inés Grano-
llers.

El conseller d’Acció 
Exterior, Bernat Solé, 
visita l’Ajuntament

El conseller d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i 
Transparència de la Generali-
tat de Catalunya, Bernat Solé, 
va visitar el dimecres 23 de 
desembre al matí l’Ajunta-
ment d’Agramunt. Després de 
signar el Llibre d’Honor a la 
Sala de Plens, l’alcaldessa li 
va fer entrega d’un exemplar 
del darrer col·leccionable de 
SIÓ en format de llibre, Pos-
tals d’Agramunt, que el va 
emocionar molt. Posterior-
ment el conseller es va reunir 
amb l’alcaldessa, Sílvia Fer-
nàndez, i membres de l’equip 
municipal per tractar els pre-
paratius de cara a les elec-
cions del 14 de febrer i els 
objectius per a l’aplicació de 
l’Agenda 2030, el nou full de 
ruta global per avançar vers el 
desenvolupament sostenible. 
Aprovada per Nacions Unides 
el 2015, inclou 17 Objectius 
de Desenvolupament Sosteni-
ble (ODS) a assolir el 2030. 
El Govern de Catalunya s’hi 
ha compromès mitjançant 
l’elaboració del Pla nacional 
per a la implementació de 
l’Agenda 2030 al territori.

Aquesta és la primera visita 
que fa Bernat Solé com a con-
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La secretària general d’ERC, Mar-
ta Vilalta, i el conseller d’Acció 
Exterior, Bernat Solé, durant la 
visita a l’empresa Torrons Vicens.

L'alcaldessa, Sílvia Fernández, 
lliura al conseller Bernat Solé 
el darrer col·leccionable de Sió 
"Postals d'Agramunt.

El 23 de desembre 
el conseller Bernat 
Solé va realitzar 
una visita institu-
cional a l’Ajunta-
ment d’Agramunt.
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seller a l’Ajuntament després 
de deixar l’alcaldia el passat 
mes de març. Solé va desta-
car la tasca que duen a terme 
els ajuntaments en aquests 
moments de pandèmia, i 
va insistir que cal celebrar 
aquestes festes de Nadal amb 
responsabilitat i solidaritat.

La visita del conseller s’em-
marcava en les reunions que 
la conselleria manté arreu del 
territori per abordar l’aplica-
ció de l’Agenda 2030 i els 
preparatius de cara a les elec-

cions a la Generalitat de Cata-
lunya del 14 de febrer.

En aquest sentit, l’alcaldes-
sa, Sílvia Fernàndez, ressaltà 
el compromís del consistori 
en avançar en l’aplicació dels 
objectius de desenvolupament 
sostenible que venen marcats 
per l’Agenda 2030, cosa que 
queda palesa en els nous pres-
supostos aprovats recentment. 
Així mateix també va avançar 
l’alcaldessa que per tal que 
les eleccions es puguin cele-
brar amb les màximes garan-
ties i seguretat per a tota la 
ciutadania el col·legi electoral 
s’ubicarà al pavelló firal.

Durant la visita, Bernat 
Solé va aprofitar per saludar 
la plantilla municipal, ja que 
a causa del confinament do-
miciliari del mes de març no 
es va poder acomiadar en per-
sona.

Torrons Vicens amb 
el Banc dels Aliments

Torrons Vicens va donar la 
quantitat de 50.000 barres 
de Torró per a totes aquelles 
famílies que són benefactores 
dels serveis dels Bancs dels 
Aliments de Catalunya.

Sota el lema “Cap llar sen-
se torró”, l’empresa agramun-
tina es va comprometre amb 
el Banc dels Aliments a fer 
arribar, a través de la seva dis-
tribució, 22.500 kg de torró a 
totes les famílies vulnerables 
de Catalunya, durant les pas-
sades festes nadalenques.

Com bé se sap, els Bancs 
dels Aliments són entitats 
socials sense ànim de lucre, 
basats en el voluntariat i el 
seu objectiu és recuperar els 
excedents alimentaris de les 
empreses i redistribuir-los 
gratuïtament entre les perso-
nes que ho necessiten, evi-
tant el malbaratament. Les 
seves màximes són lluitar 
contra la pobresa alimentària 
i contribuir al desenvolupa-
ment sostenible per a un món 
més net.

Des de la irrupció de la 
Covid-19 els Bancs dels Ali-
ments han hagut d’actuar 
amb celeritat per poder adap-
tar la seva operativa i donar 
resposta a una creixent de-
manda d’aliments per part de 
les entitats socials. Aquest in-
crement és un 40% superior 
que en el mateix període de 
l’any passat.
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Recepció institucional del 
conseller d'Acció Exterior a 
l'ajuntament.

A la dreta, saludant la plantilla 
municipal.

Angel Velasco Herrero amb 
representants del Banc dels 
Aliments en el moment del lliura-
ment de les barres de torró.
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El divendres 8 de gener 
Protecció Civil de la Gene-

ralitat activava l’Alerta del Pla 
especial d’emergències per 
risc de nevades a Catalunya 
(NEUCAT) per la previsió del 
Servei Meteorològic de Cata-
lunya (SMC) d’un episodi de 
nevades el cap de setmana a 
causa de la irrupció de la bor-
rasca Filomena.

Tal i com havia pronosticat 

el Servei Meteorològic de Ca-
talunya, l’endemà dissabte 
dia 9 les comarques lleida-
tanes es van llevar amb una 
nevada generalitzada a totes 
les cotes. A la vila es va re-
gistrar una precipitació de 
cinc centímetres. Per facilitar 
la circulació viària, l’Ajunta-
ment va activar una màquina 
per repartir sal a les princi-
pals vies. També la brigada 

municipal va llançar sal pels 
carrers i voreres. Al llarg del 
matí molta gent va sortir al 
carrer a gaudir de la neu. A 
la tarda va començar a ploure 
i això va facilitar que la neu 
s’anés desfent, sobretot la 
dels carrers.

No obstant, durant la nit 
es van reactivar les precipita-
cions de neu i el diumenge 
ens vam tornar a llevar amb 
neu als carrers, i de nou 
l’Ajuntament va haver d’acti-
var els protocols per fer front a 
la nevada. La nevada va durar 
tot el matí amb més o menys 
intensitat, arribant a acumu-
lar-se de 5 a 10 centímetres 
de neu segons els indrets. A 
la tarda va deixar de nevar.

Com a conseqüència de la 
nevada, el Consell Comarcal 
de l’Urgell va decidir de sus-
pendre el transport escolar 
del dilluns per prudència.

Tall de llum
Per altra banda, el diumen-

ge dia 10 al matí es va produir 
una avaria a la línia principal 

Nevada

En aquesta pàgina i la següent 
publiquem diferents vistes 
de la vila amb els efectes de 
la nevada provocada per la 
borrasca Filomena.
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de llum de la vila que va deixar 
sense subministrament 689 
abonats a Endesa. Tècnics de 
la companyia van localitzar 
aquesta avaria al transforma-
dor situat al pàrquing del pont 
romànic.

Per tal de garantir el submi-

nistrament elèctric a tots els 
afectats durant els treballs de 
reparació de l’avaria, la com-
panyia elèctrica va instal·lar 
tres generadors en diferents 
punts del poble. Els veïns afec-
tats van romandre sense llum 
gairebé més de vuit hores, de 

les 11 del matí a dos quarts de 
8 del vespre.

El dimarts al matí els tècnics 
van acabar de reparar l’avaria 
del transformador i a la tarda 
ja van realitzar el traspàs de la 
connexió dels tres generadors a 
la línia principal del poble.   ■

En plena nevada es va produir 
una avaria a la línia principal 
de llum de la vila.
En aquestes dues imatges 
podem veure els operaris 
treballant en els transforma-
dors i un generador instal·lat 
al carrer de la Costa de la 
Fassina.
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El mateix dijous, 21 de 
gener, que el Tribunal 
Superior de Justícia 

de Catalunya feia pública la 
sentència que condemnava 
el conseller d’Acció Exteri-
or, Relacions Institucionals i 
Transparència, Bernat Solé, 
a un any d’inhabilitació per 
a càrrec electe i a una multa 
de 16.800 euros per desobe-
diència greu arran de la seva 
participació en el referèndum 
de l’1 d’octubre de 2017 
quan era alcalde d’Agramunt, 

l’Ajuntament va convocar una 
concentració de rebuig a la 
plaça de l’Església.

Un centenar de persones 
van respondre a la convocatò-
ria i es van concentrar a dos 
quarts de 8 del vespre davant 
de l’ajuntament per mostrar 
el seu suport al conseller i 
alcalde estat Bernat Solé i el 
rebuig a la sentència d’inha-
bilitació.

Durant l’acte es van llegir 
diversos manifestos de su-
port. En primer lloc l’actual 

Concentració per la inhabilitació 
del conseller i alcalde estat Bernat Solé
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Públic concentrat a la plaça de l'Església com a suport al conseller Bernat Solé davant la sentència condemnatòria. A baix, part final de la sentència d'un total de 36 pàgines.
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Manifest de l'Ajuntament

alcaldessa, Sílvia Fernàndez, 
va llegir el manifest de rebuig 
a la sentència d’inhabilitació 
del TSJC. A continuació el cap 
de l’oposició, Antonio Farré, 
va llegir una moció del grup 
municipal de Junts per Agra-
munt. Per últim es va llegir 
un manifest conjunt d’Acord 

d’Esquerra i Jovent Republicà 
d’Agramunt. Abans de donar 
per acabat l’acte, el regidor Xa-
vier Secanell va llegir un escrit 
d’agraïment del conseller Ber-
nat Solé, que no havia pogut 
assistir a la concentració. Tots 
aquests escrits els reproduïm 
íntegrament a continuació.

La concentració va comptar 
amb la presència, entre d’al-
tres, de la secretària general 
adjunta d’ERC i cap de llista 
per Lleida, Marta Vilalta; el 
president de la Diputació de 
Lleida, Joan Talarn; o la sena-
dora targarina Sara Bailac.

Vilalta explicà als mitjans de 
comunicació presents a l’acte 
que la sentència és “un nou 
exemple de la repressió, de 
la causa contra l’independen-
tisme. Bernat Solé ha estat 

inhabilitat simplement per de-
fensar la democràcia, per per-
metre votar de forma lliure la 
ciutadania del nostre país”.

Per la seva part, el president 
de la Diputació va assegurar 
que “aquesta sentència és una 
atac a la llibertat dels alcaldes 
i a la possibilitat que estiguin 
al costat del seu poble, perquè 
del que s’acusa al Bernat Solé, 
és d’estar al costat del seu po-
ble i d’escoltar-lo que és jus-
tament la feina que tenim els 
alcaldes”.

Posteriorment a la concen-
tració, el Consistori celebrà, a 
les 8 del vespre, un ple extra-
ordinari on aprovà per unani-
mitat una moció en suport al 
conseller Bernat Solé acusat 
de desobediència greu per l’1 
d’octubre.

Avui és un dia trist per la de-
mocràcia, pel nostre país 

i també pels agramuntins. Un 
cop més, ens apleguem en 
aquesta plaça per mostrar el 
nostre rebuig vers una altra 
sentència condemnatòria que 
castiga un altre càrrec electe 
per fer efectiva la voluntat del 
poble. Avui tenim una mostra 
més d’aquesta brutal repressió 
que des de fa uns anys estem 
patint tots, i per això volem 
denunciar un cop més, la per-
secució que estem patint els 
electes locals. 

Aquest cop ha estat el Tri-
bunal Superior de Justícia de 
Catalunya qui condemna l’ara 
Conseller, Alcalde estat d’Agra-
munt i amic Bernat Solé i Bar-
ril, a un any d’inhabilitació 
especial per a càrrec electe i 
una multa de 16.800€ per un 

delicte de desobediència greu 
per la ‘participació’ en l’1 d’oc-
tubre de 2017 quan era alcal-
de d’Agramunt.

Rebutgem aquesta condem-
na, perquè és el poble qui, a 
través de les seves institucions 
polítiques, ha de determinar 
com i qui governa el conjunt de 
la ciutadania. Per aquest motiu 
les alcaldesses, alcaldes, regi-
dores i regidors estem al costat 
del poble i amb el poble, i això 
no pot ser de cap manera jutjat 
i molt menys condemnat.

En aquest sentit avui tenim 
la primera sentència condem-
natòria d’un Alcalde per de-
fensar la democràcia l’1 d’oc-
tubre del 2017, i tots sabem 
que aquesta condemna és una 
venjança! 

Estem amb tu Bernat, si et 
condemnen a tu, ens condem-

nen a tots els agramuntins i 
agramuntines que vam partici-
par a l’1 d’octubre del 2017.

Perquè els Alcaldes i Alcal-
desses hem estat, estem i esta-
rem al costat del nostre poble! 

Per aquest motiu des de 
l’Ajuntament d’Agramunt i 
amb nom del poble d’Agra-
munt, Bernat, et volem mostrar 
tot el nostre suport i escalf vers 
aquesta sentència que tots i to-
tes rebutgem!

I volem recordar que per més 
que insisteixin en instrumen-
talitzar la justícia, no aturaran 
la voluntat de tot un poble, pa-
cífic i determinat per construir 
un futur millor i aconseguir la 
república catalana.  

Avui i els cops que calgui es-
tarem al costat de la democrà-
cia i del poble, i per això estem 
al teu costat, Bernat!
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L'alcaldessa, Sílvia Fernàn-
dez, llegint el manifest de 
l'Ajuntament acompanyada 
d'altres regidors.

Rebutgem 
aquesta con-
demna, perquè 
és el poble qui, 
a través de les 
seves instituci-
ons polítiques, 
ha de deter-
minar com i 
qui governa el 
conjunt de la 
ciutadania.

▼
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Contra la repressió, amnistia 
i autodeterminació

Moció de Junts per Agramunt

La ciutadania la formen persones que perta-
nyen a una comunitat política, social i eco-

nòmica. Els seus membres tenen el dret a es-
collir quin model de societat volen a les urnes. 
Aquest dret gira a l’entorn de la paraula llibertat.

La llibertat és un valor suprem de les persones 
i aquesta resta escapçada, al nostre entendre, si 
els tribunals de justícia, que ens haurien d’em-
parar a totes i tots, condemnen accions de per-
sones i col·lectius que treballen per aflorar en la 
ciutadania aquesta qualitat tan preuada. 

Els responsables amb càrrecs polítics i so cials 
tenen l’obligació de defensar els drets de la ciu-
tadania. Tenen el deure d’estar amb el poble i 

servir-los amb convicció, eficàcia i actituds po-
sitives.

Per aquest motiu pensem que és una contra-
dicció que es condemni algú per defensar el que 
el poble volia que no era altra cosa que defensar 
la llibertat.

Permetre que la gent voti lliurament mai hau-
ria d’ésser un delicte i els que permeten aquest 
dret tampoc haurien de ser judicialitzats.

Per tot això no estem d’acord amb la sentència 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
envers al Molt Honorable Conseller Bernat Solé 
perquè no es pot condemnar una persona per 
defensar les llibertats de la ciutadania.

Aquest dijous 21 de gener 
hem conegut el desen-

llaç de la persecució judicial 
en contra de l’actual conse-
ller d’Exteriors i ex-alcalde 
d’Agramunt, Bernat Solé, 
per haver col·laborat en el re-
ferèndum de l’1-O. El Tribu-
nal Superior de Justícia de 
Catalunya l’ha condemnat a 
un any d’inhabilitació i una 
multa de 16.800 euros.

El Jovent Republicà i 
l’Acord Municipal d’Esquerra 
constatem que estem davant 
d’un nou cas de repressió, 
els engranatges del règim 
del 78 contra el moviment 
independentista segueixen 
en marxa, i aquest cop ens 
toca de ben a prop. L’obses-
sió de l’Estat espanyol per 
perseguir els líders socials i 
polítics, fins i tot dels nos-
tres pobles, fa evident que el 
camí triat per l’independen-

tisme, de ser cada cop més 
i cada cop més forts, és la 
posició adequada per acon-
seguir l’alliberament de la 
nostra nació.

No ens desviarem ni un 
mil·límetre en la nostra es-
tratègia, que ens fa créixer 
i ser determinants en molts 
espais. Tot el contrari, reivin-
diquem la necessitat d’orga-
nitzar-nos encara més per fer 
front a les injustícies, amb la 
solidaritat com a bandera.

És per tot això que fem 
una crida a la mobilització 
i a l’organització perma-
nent. Transformem aquesta 
indignació i ràbia en lluita 
i victòries pels drets socials 
i nacionals del nostre país. 
Exigim l’amnistia i l’autode-
terminació per avançar cap a 
la independència.

Jovent Republicà
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Lectura del manifest 
d'Acord d'Esquerra i Jovent 
republicà.

No es pot con-
demnar una 
persona per 
defensar les 
llibertats de la 
ciutadania.
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Molt bon vespre a tots i to-
tes les presents,

En primer lloc, un agraïment 
immens per ser avui aquí. 
M’hagués agradat molt poder 
ser amb vosaltres però davant 
d’una situació com la d’avui 
ens hem d’explicar arreu i, en 
aquests moments, com a mem-
bre del Govern de  Catalunya, 
em correspon representar el 
país des de tots els seus punts.

Avui, el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya ha dictat 
sentència, imposant sobre la 
meva persona una inhabilitació 
especial d’un any i una multa. 
Una sentència que respon ex-
clusivament a una causa polí-
tica, defugint la causa jurídica 
per la qual qualsevol tribunal 
s’hauria de regir. Avui, amb 
aquesta sentència, s’inhabiliten 
tots els alcaldes i alcaldesses 
que vam estar al costat de la 
ciutadania el dia 1 d’octubre així 
com els 2 milions de persones 
que van voler decidir el futur 
del nostre país a través del vot. 

Precisament, el que fa aques-
ta sentència és manllevar una 
part de la democràcia per la 
qual tantes persones van lluitar 
en el seu moment.

Durant tot aquest periple ju-
dicial de més de tres anys he 
rebut molts suports. Suports 
de persones amb maneres de 
pensar diferents. Amb mane-
res diferents d’entendre aquest 
país. Però amb un element 
comú i essencial com és posar 
la persona per davant de tot.

I és precisament aquest va-
lor el que ens ha de portar a 
guanyar. A guanyar el país que 
volem. A guanyar un país que 
sigui capaç d’entendre aques-
ta diversitat, que garanteixi els 
drets de tothom, on tothom 
hi tingui les mateixes oportu-
nitats, on hi hagi la igualtat 
efectiva entre l’home i la dona, 
on es respectin les diversitats 
d’opinions, on els pilars bàsics 
de la societat del benestar si-
guin l’eix vertebrador de les 
polítiques i que les polítiques 

siguin sempre per a les perso-
nes.

És per aquest model de país 
que hem de treballar. I aquest 
model només s’aconsegueix 
fent gran aquest projecte, sent 
cada cop més. I precisament 
per això, avui que uns tribunals 
que mantenen empresonat el 
nostre govern, que determi-
nen qui pot ser o qui no pot 
ser president del nostre país 
o que determinen quan s’han 
de celebrar unes eleccions, no 
podem permetre que ens man-
llevin el dret a vot que tenim. 
Avui, amb aquesta sentència no 
hi guanya ningú. No hi guanyen 
ni els tribunals, ni l’estat espa-
nyol ni l’independentisme. Avui, 
amb aquesta sentència hi perd 
la democràcia. I és per aquest 
motiu que la millor resposta a 
aquesta repressió és el vot. És 
omplir les urnes de les prope-
res eleccions de democràcia, 
de dignitat i de llibertat.

Vaig ser alcalde d’Agramunt 
durant 10 anys precisament 
gràcies a la democràcia i a la vo-
luntat popular. Durant aquests 
10 anys vaig treballar incansa-
blement per fer un Agramunt 
millor i perquè tothom se sentís 
part d’aquesta gran vila, però 
sobretot, vaig mirar d’escoltar 
i entendre les persones. Perquè 
no hi ha millor manera d’avançar 
que mirar d’entendre l’altre. I 
serà així, i només així, com acon-
seguirem que aquesta República 
Catalana per la qual treballem no 
només sigui el projecte d’alguns 
sinó que sigui el projecte de tots. 
És aquesta República Catalana 
per la qual segueixo i seguiré 
treballant.

Per Agramunt, per la llibertat i 
per Catalunya.

Escrit del conseller Bernat Solé
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El regidor Xavier Secanell va 
llegir l'escrit de Bernat Solé, 
donat que ell no va poder 
ser-hi present.

Ple extraordinari on es va 
aprovar per unanimitat una 
moció en suport al conseller.
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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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Pere Mora en el record
El dia 28 de desembre ens va deixar el company Pere Mora Gi-

ribet. Tenia 89 anys. Havia estat redactor de Sió des de 1972 
fi ns a 1989 en què va passar a ser-ne col·laborador esporàdic fi ns el 
1998. A més d’alguns articles que hi escriví, va coordinar la secció 
de notícies dels pobles de la comarca del Sió que durant un grapat 
d’anys es va publicar i que va tenir molt d’èxit. Durant un temps va 
gestionar la comptabilitat i el control dels subscriptors de la revista 
de manera totalment desinteressada. Va ser un home que estimava 
la terra amb altruisme i sense fer escarafalls. Portava Agramunt i Ca-
talunya al cor. Això el menà a implicar-se amb la revista Sió, amb el 
Consell Parroquial i amb les classes de català que es van organitzar 
els primers anys del postfranquisme per a gent que no havia tingut 
la possibilitat d’aprendre’l a l’escola. En Pere era una persona culta. 
Va estudiar el català pel seu compte fi ns assolir el títol de profes-
sor. Dominava el francès i, per practicar-lo, es reunia setmanalment 
amb una colla de la vila amb qui mantenien converses en aquesta 
llengua. Era un fervent entusiasta del cinema i, quan a Agramunt es 
van tancar les sales de projecció, en Pere els diumenges a la tarda 
es traslladava amb el seu Sis-cents a poblacions veïnes per veure les 
pel·lícules que hi projectaven. Fa un parell d’anys la secció d’Òmni-
um Cultural Segarra-Urgell li va retre un homenatge per ser el soci 
agramuntí més antic. El trobarem a faltar. Descansi en pau.

Agraïment
Des de la Unió de Botiguers i 

Industrials d’Agramunt, volem 
donar les gràcies a tots els clients i 
clientes d’Agramunt i comarca per 
la confi ança que ens heu dipositat 
en comprar a les nostres botigues 
per aquestes festes de Nadal.

També volem agrair a l’Ajunta-
ment la iniciativa de la campanya 
“Desitgem que desitgis”, que ha 
estat una bona ajuda per incenti-
var les vendes, donada la situació 
de pandèmia que ha sostracat les 
nostres vides. Entre tots hem de 
valorar la necessitat del comerç 
local. El que és bo per al poble és 
bo per a tothom. Esperem us ha-
gueu sentit ben atesos, i puguem 
continuar cooperant junts amb el 
dia a dia.

Fem entre tots que sigui possible 
durant molt anys.

Moltes gràcies!

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 llibre

Postals
d’Agramunt
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Pernil de “Cebo” Ibèric 50% Raça ibèrica

*Vàlid �ns a � d'existències*

*Certi�cat per: Certicar CP/NCI/03/08*

+34 691 35 68  23
elporquero.com 

I ARA 
COMPRA

AL NOSTRE 
WEB

99 00€
+ 8kg

Abans 155,00€
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Recull d’imatges 
seleccionades 
entre les que els 
nostres lectors 
han penjat 
a Instagram 
amb l’etiqueta 
#revistasio

@revistasio
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DE TU A TU VANESSA VACA

Alcaldessa de la Donzell

Vanessa Vaca és l’actual 
alcaldessa pedània del 
nucli agregat de la Don-

zell d’Urgell. Tot i ser filla d’Al-
farràs, en el moment que va 
posar-hi els peus l’any 2010 
va tenir molt clar que hi vo-
lia viure. Tal com diu ella, va 
quedar enamorada dels car-
rers, el paisatge i, sobretot, 
de la tranquil·litat que s’hi res-
pira.

– Sent filla d’Alfarràs i des-
prés d’haver viscut a Barcelona, 
com arribes a viure a la Donzell?

– M’hi va portar el meu 
home ja que feia uns anys 
que tenia una casa a la Don-
zell. Recordo que la primera 
vegada que hi vaig anar em va 
agradar moltíssim i, després 
de viure uns mesos a Agra-
munt, vam trobar una casa de 
lloguer a la Donzell i finament 

vam comprar la casa on vivim 
actualment.

– Quants habitants té la Don-
zell?

– Que hi visquem tot l’any 
som una vintena de persones. 
Hi ha cases que són segones 
residències, la majoria de 
Barcelona, alguns de Tàrrega i 
també tenim uns veïns de Su-
ïssa que acostumen a venir un 
parell de vegades l’any. Els de 
Barcelona venen gairebé cada 
cap de setmana.

– I de cases per vendre i/o 
llogar n’hi ha gaires?

– De cases deshabitades en 
tenim força, malauradament 
més de les que ens agradaria. El 
problema d’aquestes cases és 
que la majoria són velles i estan 
en mal estat; s’hi hauria de fer 
moltes reformes i això suposo 
que tira enrere a molta gent que 
potser els agradaria viure en un 
poble petit com el nostre.

– Què significa per a tu ser 
alcaldessa pedània?

– Per a mi significa treballar 
pel poble i pels veïns. Intentar 
mantenir el que tenim alhora 
que intentem innovar en algu-
nes coses. Estar al capdavant 
del municipi en el que estàs 
vivint fa que els veïns puguin 
tenir una representació davant 
de l’Ajuntament d’Agramunt, 
sobretot per fer la gestió de 
queixes i incidències.

– Com vas ser escollida al-
caldessa?

– Va ser voluntari. L’anti-
ga junta s’havia dissolt i en 

una de les reunions que es 
fan anuals no hi havia ningú 
que es volgués posar al cap-
davant. En aquell moment 
no era ni propietària, però hi 
assistia per saber què es feia 
al poble i si podia donar una 
idea. Parlo de l’any 2016 i 
el llavors alcalde, Bernat 
Solé, i el regidor, Xavier Seca-
nell, em van proposar el càrrec 
i vaig acceptar. Així de senzill.

– Qui fou el teu predecessor a 
l’alcaldia pedània?

– La junta anterior la forma-
ven la Lluïsa Esteban com a 
alcaldessa pedània, el Josep 
Balagueró i l’Anton Balagueró 
que feien de secretari i admi-
nistrador respectivament.

– M’imagino que hi ha una 
junta formada per altres perso-
nes.

– La junta actual la formem 
dues persones, tot i que al 
principi n’érem tres. La Mont-
se Alonso que feia d’adminis-
tradora, l’Antoni Marés com 
a secretari i jo mateixa com 
a pedània. La Montse ens va 
dir que no tenia possibilitat 
de seguir per temes de temps 
i ens hem quedat tots dos. De 
moment no hi ha cap altra 
persona que s’hi vulgui posar.

He de dir que el meu home, 
Vicenç Palacio, coneix molt 
més el poble que jo mateixa; 
ell és un puntal indispensa-
ble; de fet és la persona que 
més treballa i més ens ajuda 
en tot allò que necessitem.

– Com és la comunicació 
amb l’Ajuntament d’Agramunt?

La Vanessa i la seva parella.

Escut de la població.

▼

per ANNA BERTRAN
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DE TU A TU VANESSA VACA

– Bàsicament a través de 
whatsapp, alguna reunió pre-
sencial, últimament sobretot 
pel tema de la Covid. Amb 
l’Ajuntament sempre hem tin-
gut molt bona comunicació. 
Quan hi ha alguna incidència 
ho fem a través del correu 
electrònic, o fins i tot direc-
tament per telèfon. També 
tenim un grup de whatsapp 
amb els altres alcaldes peda-
nis i regidors de l’Ajuntament 
i així intercanviem informa-
ció. Últimament hem hagut 
de fer alguna reunió virtual.

– Teniu algun grup de comu-
nicació amb les veïns?

– Als veïns els vaig infor-
mant a través del whatsapp; 
tinc el contacte de cada un i 
els vaig enviant la informació. 
De moment no tenim creat 
cap grup de veïns ja que pri-
mer s’hauria de fer una reunió 
amb tots per preguntar qui hi 
està interessat i qui no. I això, 
en la situació que estem, no 
ho podem fer.

– Quins projectes s’han dut a 
terme a la Donzell des que n’ets 
l’alcaldessa?

– El més significatiu va ser 
l’arranjament del pati de les 
escoles, un projecte que vam 
realitzar amb la col·laboració 
de la junta anterior i gràcies 
a un romanent que quedava. 
Vam decidir arranjar el pati ja 
que era un solar que sempre 
estava molt brut i el vam con-
vertir en un parc infantil. 

L’antic consultori mèdic, 
que estava en desús des 
de feia uns 10 anys, el vam 
convertir en el nou local so-
cial. I sobretot la Festa Major 
que abans només es feia un 
dia, ara aprofitem tot el cap 
de setmana, des de diven-
dres fins diumenge per fer 
diferents actes. Fins i tot hi 
ha hagut algun any amb cinc 
dies d’actes de Festa Major! 
Porta molta feina preparar-ho, 
buscar col·laboradors... però 
ho fem amb molta il·lusió i 
pel gaudi de tothom.

– Aquest any no heu pogut fer 
Festa Major...

– Aquest any el que vam 
fer va ser cinema a la fresca i 
com que no hi havia cap més 
acte, vam repartir coca de re-
capte i beguda per a tots els 
assistents de manera gratuï-
ta. A més a més, a cada casa 
vam repartir un lot de vermut, 
el que seria semblant a un lot 
de Nadal però d’estiu. Al no 
poder invertir els diners en els 
actes vam pensar d’invertir-ho 
amb els veïns del poble que 
són per als qui es fa la festa.

– Teniu nous projectes per al 
poble?

– De nous projectes en te-
nim molts en ment, però difí-
cils de dur a terme. El primer 
és arranjar el terra de l’esglé-
sia, ja hi estem treballant amb 
mossèn Jaume i l’arquitecte 
encarregat de fer l’obra. Al-

menys voldríem arreglar el 
passadís central, sobretot pen-
sant que si hi ha algun difunt 
és molt difícil fer-lo passar pel 
passadís central. També aca-
bar d’arreglar els carrers que 
estiguin en mal estat. N’hi ha 
un que fa uns tres anys que 
s’hi està treballant però que 
ara ha quedat una mica atu-
rat, és la carretera LV 3023, 
la que puja a la Donzell. Ac-
tualment hi ha moltes granges 
que comporten un augment 
del trànsit, sobretot de cami-
ons i tractors, però també d’al-
tres vehicles. Es fa molt com-
plicat circular, sobretot quan 
es troben dos camions i s’han 
de posar al camp que tinguin 
a la vora. Tenim el projecte ac-
ceptat i ara estem a l’espera 
que es puguin començar les 
obres. Podríem dir que és el 
projecte més important que 
hem iniciat però que encara 
no s’ha acabat.

– Com us gestioneu econò-
micament?

– A cada municipi agre-
gat ens donen una aportació 
anual i llavors decidim en què 
s’inverteix. Normalment la 
gran majoria se’n va a la Festa 
Major. En el nostre cas la jun-
ta vam decidir que no volíem 
tenir cap compte bancari amb 
el nostre nom, no volíem tocar 
diners i vam deixar la gestió 
a l’Ajuntament d’Agramunt. 
D’aquesta manera qualsevol 
cosa que necessitem els la 
demanem. Val a dir que sem-
pre que hem demanat alguna 
cosa ens ho han acceptat. 
La veritat és que estem molt 
contents de gestionar-ho 
d’aquesta manera.

– Pregunta obligada en 
aquests temps; com us ha afec-
tat la Covid a la Donzell?

Inauguració del local social.

El més significatiu 
va ser l’arranja-
ment del pati de 
les escoles, un 
projecte que vam 
realitzar amb la 
col·laboració de 
la junta anterior i 
gràcies a un roma-
nent que quedava.

De nous projectes 
en tenim molts en 
ment, però difícils 
de dur a terme. El 
primer és arranjar 
el terra de l’es-
glésia, ja hi estem 
treballant amb 
mossèn Jaume i 
l’arquitecte encar-
regat de fer l’obra.

▼
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– No tenim constància que 
cap veí de la Donzell hagi estat 
afectat per Covid. Al comen-
çament de la pandèmia, quan 
vam veure que s’acabaven les 
existències de mascaretes i 
guants, vam decidir que volí-
em fer alguna cosa pels veïns, 
i després de buscar molt vam 
aconseguir fer un lot que in-
cloïa lleixiu, una mascareta i 
dos parells de guants; en vam 
donar un a cada casa. Sabíem 
que no podíem fer gran cosa, 
però almenys que cada casa 
tingués un mínim de material 
per si havien de baixar a Agra-
munt a comprar o fer alguna 
gestió. Ens hauria agradat fer 
un lot per cada veí, però no va 
ser possible.

– La gent de segones resi-

dències no van venir durant el 
confinament?

– No, durant el període de 
confinament no va pujar nin-
gú que hi tingués la segona 
residència. Vam estar molt 
contents ja que al principi te-
níem molta por, però tothom 
ho va fer molt bé.

Hem acabat la conversa 
parlant de la bellesa de la 
Donzell i dels seus paratges. 
La Vanessa ens anima a pu-
jar-hi més sovint i utilitzar 
les barbacoes que hi ha a la 
zona de l’ermita. L’indret és 
idoni per passar-hi una bona 
estona i aprofitar per fer una 
sessió de fotos. Això sí, com-
partint-les a les xarxes socials 
amb l’etiqueta #LaDonzell. 
Així ho farem!   ■Festa de l'escuma durant una Festa Major.
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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 JERC

El Jovent Republicà informa

El dimecres 23 de desembre, 
les Joventuts d’Esquerra Re-
publicana d’Agramunt es van 

reunir per fer balanç de l’últim any en 
el seu tercer Congrés Local Ordina-
ri. Marçal Escartín, portaveu durant 
els darrers dos anys ha afirmat que 
“aquest temps ens ha servit per 
iniciar un projecte jove, republicà 
i d’esquerres que al nostre poble 
trobàvem a faltar. Ara toca seguir 
lluitant per consolidar-lo, que més 
gent se sumi a les files del Jovent 
Republicà i avancem plegats per 
fer realitat els nostres objectius”.

Després de la valoració d’aquest 
any intens, marcat per la pandèmia, 
s’ha escollit el nou equip encapça-
lat per Siobhan Carrasco i Roger 
Brils, que passaran al capdavant 
de la secció durant el pròxim any. 
La nova portaveu ha assenyalat que 
“en la situació que ens toca viure, 
és essencial que els i les joves ens 
organitzem i passem a l’acció per 
garantir els nostres drets i un fu-
tur digne. Cal seguir lluitant per 
fer d’Agramunt una vila feminista, 
ecologista, republicana, independen-
tista, antiracista i en conclusió, un 
bon lloc per als i les joves.”

D’altra banda, el nou secretari d’or-

ganització, Roger Brils, ha afirmat 
que “des del municipalisme i seguint 
els eixos principals de l’organització, 
el Jovent Republicà d’Agramunt ha 
de continuar donant resposta a les 
necessitats de la nostra vila i del país. 

Per assolir-ho, garantir la bona orga-
nització i funcionament de la Secció 
Local és imprescindible i hi seguirem 
dedicant tots els nostres esforços.”

En aquest sentit, l’equip apunta 
que en els temps que ens ha tocat 
viure, l’organització del jovent és una 
de les claus per lluitar i garantir tots 
els drets que alguns ens voldrien re-
tallar, per aquest motiu, ha fet una 

crida a tots els i les joves d’Agra-
munt i de l’Urgell a organitzar-se 
per evitar qualsevol retrocés i se-
guir en el camí cap a la República 
Catalana.

La primera acció realitzada amb 
la nova Permanent va consistir en 
la distribució de cartells i octavetes 
als comerços locals d’Agramunt. 
La campanya Pensa quan compris, 
duta a terme arreu dels Països Ca-
talans, té com a objectiu principal 
promoure i reactivar el comerç 
local, que s’ha vist greument afec-
tat per la pandèmia. A més, la 
campanya fomenta l’ús del cata-
là en l’etiquetatge, manifesta les 
mancances del model consumis-
ta actual, aposta pels productes 
de proximitat respectuosos amb 
el medi ambient, en defensa dels 
drets laborals  dels treballadors i la 

igualtat de gènere.

Joventuts d’Esquerra 
Republicana d’Agramunt

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

Podòloga col. 1170

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

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

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

Estudi de la marxa
exploracions biomecàniques

Plan lles personalitzades, espor ves i infan ls

Atenció del peu diabè c

Servei a domicili

Xavier Infante Màrquez
P A L E T A

CONSTRUCCIONS
i REFORMES

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

Josep Anton Muixí

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

e-mail  electromecanicamuixi@gmail.com

Josep Anton Muixí

MUI   IMUI I
Electromecànica

MUI   IMUI I   
Electromecànica

MUI         



31sió 683[GENER 2021]

ENTITATS MOSSOS D’ESQUADRA

Consells de seguretat per a comerciants

L’augment de l’activitat comerci-
al en determinades èpoques de 

l’any fa necessari extremar les me-
sures de seguretat per evitar que es 
cometin delictes.

A continuació us facilitem un se-
guit de consells que us poden orien-
tar de forma genèrica.

Durant l’activitat comercial

■ No acumuleu diners a les caixes 
enregistradores i buideu-les sovint.

■ És convenient que al llarg del 
dia efectueu diversos ingressos a 
les entitats bancàries. Eviteu portar 
molts diners de cop i, quan calgui, 
feu-ho amb discreció i adoptant totes 
les mesures de seguretat possibles.

■ Limiteu les vies d’accés a l’es-
tabliment per facilitar el control i di-
ficultar la fugida en cas de robatori.

■ Instal·leu xips de seguretat als 
productes.

■ Si disposeu de vigilant de segu-
retat, quan hi hagi motius de sospita, 
pot fer un escorcoll de les bosses i 
l’abric del client en un lloc habilitat.

■ En determinats comerços pot ser 
convenient instal·lar un circuit tan-
cat de televisió.

■ Un tècnic en seguretat us pot fer 
un projecte de millora adaptat a les 
necessitats del vostre establiment.

En el vostre negoci

■ Cal que els treballadors i treba-
lladores siguin conscients que les 
persones desconegudes no han de 
conèixer les mesures de seguretat 
instal·lades.

■ També han de conèixer aquell 
àmbit de la seguretat que els pertoca 
o els pot afectar (cal definir el conei-
xement de la seguretat de l’establi-
ment en funció del grau de respon-
sabilitat).

■ Si no disposeu de vigilant de se-
guretat, designeu persones de confi-
ança que coneguin els sistemes de 
detecció que hi ha instal·lats i que 
es responsabilitzin de connectar-los.

■ Porteu un control del nombre de 
còpies de claus de l’establiment i de 
les persones que en disposen.

Amb les targetes de crèdit

■ Recordeu que les targetes de 
crèdit són personals i intransferibles.

■ A l’hora de comprovar les dades 
de la persona titular de la targeta 
amb el document d’identificació del 
client, sigueu rigorosos. No accepteu 
excuses de parentiu ni altres argu-
ments, com haver-se deixat la identi-
ficació al vehicle.

■ Comproveu sempre que les da-
des de la targeta, nom i numeració, 
que s’imprimeixen al rebut coinci-
deixen amb les dades de la targeta 
de la persona titular.

■ Davant qualsevol irregularitat, 
aviseu la persona encarregada o el 
servei de seguretat. En cas que no 
en disposeu, aviseu amb discreció la 
policia.

■ En cas de dubte sobre la legali-
tat de la targeta no efectueu l’opera-
ció comercial.

■ No us deixeu intimidar per les 
presses del client o pel nombre de 
persones que esperen ser ateses.

■ Eviteu qualsevol tipus de con-
frontació i actueu amb tota natu-
ralitat. En aquesta situació és útil 
que us fixeu en aquells trets carac-
terístics del client, com poden ser 
tatuatges, cabell, ulls, roba... Podria 
marxar amb discreció sense esperar 
el servei de seguretat.

Amb els bitllets

■ Comproveu sempre les mesures 

de seguretat i les particularitats que 
presenten els bitllets d’euro.

■ Si creieu que un bitllet és fals, 
no l’accepteu. En cap cas inicieu 
una discussió, comuniqueu a la per-
sona que aparentment el bitllet és 
fals i que segurament ha estat objec-
te d’un engany. Els bitllets falsos cal 
portar-los a la policia.

■ Si veieu que la persona no vol 
esperar l’arribada dels serveis de se-
guretat, no us hi oposeu. Intenteu 
retenir mentalment les característi-
ques físiques, la roba i, si es dóna el 
cas, la descripció del vehicle i/o els 
acompanyants.

Si tot i les precaucions que pre-
neu, sou víctimes d’un fet delictiu, 
és necessari que el denuncieu.

Cal presentar denúncia a la policia.

Si denuncieu a les dependències 
policials heu de saber que:

■ Les oficines d’atenció al ciutadà 
(OAC) dels Mossos d’Esquadra pres-
ten servei les 24 hores del dia.

■ Cal que porteu un document 
d’identificació personal (DNI, passa-
port, NIE o permís de conduir).

■ Si heu patit un robatori, heu de 
portar una llista dels efectes sostrets 
amb el màxim de dades significati-
ves.

■ Si sou víctimes d’un delicte, no 
heu de tocar res i heu d’avisar els 
Mossos d’Esquadra (112).

La col·laboració ciutadana és
imprescindible per al coneixement
dels delictes i evitar-ne de
posteriors.

www.mossos.cat
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Demanar per Josep Mª
600 446 600 - 973 390 331600 446 600 - 973 390 331

TAXIS AGRAMUNT

Vehicles de 4, 6 i 8 places
24 hores24 hores

lotaxiagramunt@hotmail.com



33sió 683[GENER 2021]

OPINIÓ LA BOTERA

Els exiliats

per JOAN PUIG i RIBERA

El 7 de gener la justícia belga 
va rebutjar extradir el conse-
ller de Cultura, Lluís Puig, 

que l’homònima espanyola acusa-
va de malversació per organitzar el 
referèndum de l’1-O. El Tribunal 
d’Apel·lació, format per tres ma-
gistrats belgues, després de mi-
rar-se a consciència el cas en els 
darrers quatre mesos, va rebutjar 
l’euroordre de detenció per dues 
raons: primera, la “falta de com-
petència del Tribunal Suprem per 
demanar l’entrega de Lluís Puig i 

per voler-lo jutjar”; segona, perquè 
“existeix el risc de violació de la 
presumpció d’innocència donades 
les declaracions de jutges, fiscals 
i autoritats polítiques espanyoles”. 
Per acabar-ho de rematar, la fisca-
lia belga, que actuava en represen-
tació de les autoritats espanyoles, 
no va presentar un últim recurs a 
Cassació, cosa que converteix en 
ferma la sentència d’extradició de 
Lluís Puig.

Quina plantofada per a la justícia 
espanyola! Quina manera de dir a 
jutges i fiscals espanyols que han 
fet les coses de qualsevol manera! 
Ho reconeixeran? Difícilment. Ja 
diuen que no hi ha pitjor cec que 
aquell que no hi vol veure.

Els consellers independentistes, 
un cop es va veure com actuava la 

maquinària repressora de l’estat 
hispànic l’1-O tenien dues opci-
ons: una, quedar-se, anar a la pre-
só i entomar un judici amb poques 
garanties; dos, marxar a l’exili i in-
ternacionalitzar el conflicte de Ca-
talunya des de fora. La decisió que 
cadascú va prendre va ser perso-
nal. Uns es van quedar i uns altres 
van optar per marxar. Si analitzem 
la situació, ara es pot veure que la 
doble decisió va ser un encert. De 
la mateixa manera que les úniques 
batalles que s’han guanyat (amb 
l’excepció del cas Trapero) han es-
tat gràcies als exiliats. Les justíci-
es belga, escocesa i alemanya han 
fet sortir els colors a l’espanyola 
en denegar-li les extradicions que 
Llarena demanava. Un jutge que 
sovint presenta i retira les ordres 
d’extradició a conveniència. Amb 
la seva actuació demostra la inep-
titud i manca d’imparcialitat: quan 
li sembla demana l’extradició, 
quan veu que li pot anar malament 
(com va fer amb Alemanya), la re-
tira.

Clara Ponsatí, Meritxell Serret, 
Lluís Puig, Toni Comín, Carles 
Puigdemont, Marta Rovira i Anna 
Gabriel, quan van optar per marxar 
a l’exili, la van encertar. La justícia 
que no han trobat a Espanya els 
que es van quedar, l’estan trobant 
els exiliats. El fet d’optar per l’exili 
ha fet que la qüestió s’internacio-
nalitzés. Malgrat els contratemps 
que han patit (com els impedi-
ments que els posen quan orga-
nitzen actes, els seguiments per 
part de la policia espanyola, la de-
tenció i empresonament de Carles 
Puigdemont a Alemanya, etc.) no 
han parat de tenir contactes amb 
polítics d’arreu, fer actes, xerrades, 
viatges, etc. La veritat és que, en 
uns moments en què la nau in-

dependentista va a la sotsobra, la 
casa de la República de Waterloo, 
amb tot el que representa, és el far 
que il·lumina i dona fe de la terra 
de salvació.

Algunes persones sense ànima 
s’han rigut de Puigdemont i dels 
altres exiliats. Han explicat que 
anaven d’hotels, que vivien luxosa-
ment, que estaven de vacances... 
Per aquests, havien “fugit” de la 
justícia, o sigui que eren uns co-
vards que no es mereixien ni així. A 
les tertúlies els han insultat i n’han 
parlat malament... Però res més 
lluny de la veritat. Haver de marxar 
a l’exili és una tragèdia. Una pena. 
No és fàcil viure a l’exili. Sol. Sen-
se la família, la casa, els amics, la 
terra, el poble o ciutat, el país... 
Tot queda lluny i en suspens. L’exi-
li és un parèntesi a la vida que no 
saps quan es tancarà. La incertitud 
de no saber quan podràs tornar et 
rosega tot el dia.

¿Hi pot haver una justícia més 
esbiaixada que l’espanyola quan 
veiem que els eurodiputats Ponsa-
tí, Comín i Puigdemont per la seva 
immunitat parlamentària poden 
viatjar per tot el món, excepte per 
Espanya? Perquè només xafar-la, 
els detindrien i empresonarien 
menys tenint tot el que els puguin 
dir a Europa. La justícia i el go-
vern de Madrid van a la seva i no 
escolten quan no els convé. Prou 
se’ls ha demanat que alliberin els 
presos; però els mantenen tancats 
i, per si això fos poc, encara els 
retiren els permisos penitenciaris. 
D’això se’n diu reblar el clau amb 
escarni. Que és el mateix que fari-
en amb els exiliats si algun dia tor-
nessin. Per tant, val més que per 
ara no tornin. Esperem que amb el 
temps les justícies europees posin 
les coses a lloc.   ■
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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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La pesta de les vinyes

OPINIÓ ESCUDELLA BARREJADA per ANTONI PONSA

La fil·loxera és un insecte que parasita en 
massa els ceps i s’alimenta exclusivament 
del seu suc i a la llarga pot provocar la 

mort de la planta parasitada. Els efectes de la 
fil·loxera són diferents sobre els ceps americans 
que sobre els europeus. Els primers no en són 
gaire afectats, però en els segons els ous de l’hi-
vern donen lloc a un pugó que habita al damunt 
de les arrels petites i el cep es debilita i acaba 
morint-se, 

L’atac de la fil·loxera es manifesta a rodals que 
destaquen enmig del color verd de la vinya i la 
mort dels ceps comença pel centre del rodal. 
Per lluitar contra la fil·loxera s’empra portaem-
pelts americans resistents a l’atac.

La fil·loxera és originària d’Amèrica del Nord i 
va ser transportada a Europa d’una manera ac-
cidental l’any 1863 a Anglaterra i al continent 
el 1865 i, de fet, es constituí en una arrasadora 
plaga de les vinyes europees.

Des de l’aparició de la fil·loxera a Narbona 
s’intentà fixar una línia de defensa destruint les 
vinyes entre el Rosselló i l’Empordà i en decla-
rar-se a Prada se sol·licitaren mesures amb ca-
ràcter urgent al congrés dels diputats, el qual 
adoptà una gran part dels punts proposats pel 
congrés de combatre la fil·loxera des de Madrid; 
mentrestant el focus s’anava estenent pel Con-

flent i, també, a Portugal i Màlaga. L’any 1879 
aparegué a Sant Quirze de Colera, i davant la 
inactivitat del govern l’Institut reuní els delegats 
de les quatre diputacions del Principat i foren 
creades unes juntes, i la propagació va ser de-
turada a la frontera unes setmanes mentre es 
començà a arrencar els ceps contaminats, però 
la llei no disposava que es pagués cap indem-
nització pels ceps afectats de fil·loxera, la qual 
cosa provocà un gran descontentament.

Així és la història de la fil·loxera que jo he tro-
bat, espigolant ací i allà les dades de la qual 
m’he servit per poder-la relatar de la millor ma-
nera que he cregut convenient. Puc dir que no 
ha estat gens fàcil i, per descomptat, espero que 
els possibles lectors sàpiguen disculpar-me pel 
meu atreviment.

Allò que sí que he viscut és el record que en 
la zona on vaig néixer i rodalies quasi totes les 
cases de pagès disposaven de grans tones per 
guardar el vi, la qual cosa vol dir que si les teni-
en era perquè les necessitaven. Eren unes tones 
grandioses a les quals s’hi podien guardar milers 
de litres de vi, fetes en forma de bota o carretell 
en el mateix celler on eren perquè degut a la 
seva grandària no podien passar per cap porta. 
Diuen que les feien amb unes peces de fusta de 
roure que es deien dogues. Aquestes peces teni-
en una amplada més o menys de vint centíme-
tres i una llargada que es corresponia amb la de 
la tona, i tenien un forat en forma de semicercle 
a la part de dalt del davant perquè s’hi pogués 
entrar per a netejar-les i per tirar-hi els raïms un 
cop premsats o trepitjats.

Recordo no haver vist mai cap vinya ni planta-
ció de ceps al poble on vaig néixer, malgrat que 
la gent anomenés alguna de les seves finques 
amb el nom vinya.

Els altres pobles de la conca de Tremp, ano-
menada també, conca Dellà, o sigui on hi ha 
la vila d’Isona i d’altres municipis, com és ara 
Conques o Figuerola d’Orcau, sí que recordo que 
quasi tots els camps eren plantats de vinya i, per 
tant, cada pagès es feia el seu vi que consumia, 
i la resta el venia per a reforçar l’economia fami-
liar, fins que, per algun motiu o altre, els ceps 
van anar desapareixent dels camps i avui dia es 
pot dir que ja no n’hi resta cap.   ■

Allò que sí que 
he viscut és el 
record que en 
la zona on vaig 
néixer i rodalies 
quasi totes les 
cases de pagès 
disposaven de 
grans tones per 
guardar el vi, la 
qual cosa vol dir 
que si les tenien 
era perquè les 
necessitaven. 
Eren unes tones 
grandioses a les 
quals s’hi podien 
guardar milers 
de litres de vi.

En aquesta vista general 
de la vila de l’any 1925 en 
primer terme es pot veure 
una plantació de ceps.
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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
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C/ Pol. Ind. Camí Vell de Tàrrega, 3
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Tel. 973 392 910 - Fax 973 392 909
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vimat@vimatcomercial.com
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Punt 
mort

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

En punt mort és la situació 
en què es troba el problema 

de la marquesina del bar de cal 
Mora, situat als coberts de la 
plaça del Mercadal.

L’Ajuntament ho deixa clar al 
Sió del novembre passat, quan 
en la secció corresponent infor-
ma que s’ha de retirar. Però... 
té prou força per fer-ho? Espe-
rem que l’assumpte no s’eter-
nitzi. De rumors i sentències 
n’hi ha tantes com vulgueu.

Jaume Cots
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Xavier Junyent Sangrà
Tel.  625 119 990

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

xavie_reformes@hotmail.com
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La màgia dels Reis d'Orient

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

En el transcurs dels últims me-
sos, tres estudiants d’antropo-
logia hem estat fent un petit 

estudi finançat per l’Observatori de 
Patrimoni Etnològic i Immaterial de 
la Generalitat de Catalunya, a través 
de l’Institut Català d’Antropologia. 
Mitjançant entrevistes, i de recerca 
digital, teníem com a objectiu conèi-
xer quin és el paper del misteri dels 
Reis d’Orient en les relacions entre 
infants i els adults a la vila d’Agra-
munt. I, com que hem considerat 
imprescindible que hi hagués la mà-
xima representativitat, hem volgut 
entrevistar una gran diversitat de 
perfils. Per això hem parlat amb per-
sones d’entre 11 i 85 anys residents 
a la vila o amb una relació propera: 
homes, dones, patges, reis, mestres, 
gent que guarda el misteri a infants 
propers, i gent que ja no guarda el 
secret. 

I, de tot el que ens han dit, com 
que no té cap mena de sentit es-
tudiar una cosa sobre algú i no ex-
plicar-la, intentarem resumir-ho en 
aquestes línies. Amb tot, volem de-
manar disculpes i comprensió per 
no haver posat tots els exemples que 
hauríem volgut. Si ho haguéssim fet, 

potser algun menut s’emportaria un 
ensurt. Tot i així, no cal dir que qual-
sevol suggeriment, petició o queixa, 
ens la podeu fer arribar.

Des de l’antropologia, solem ano-
menar “fet social total” a les situaci-
ons que mobilitzen tota la societat. I 
no cal dir que Nadal, i els Reis Mags 
en són un: Institucions públiques, 
famílies, comerços, escoles, empre-
ses… Pràcticament tothom hi par-
ticipa. Això pot semblar trivial, però 
és una forma potentíssima que es 
pugui mantenir la màgia dels Reis 
d’Orient. Si no fos així, qui sap què 
passaria? Però plantejat d’aquesta 
manera, podria semblar que som els 
adults qui mantenen ocult allò que 
no s’ha de saber, encara que els in-
fants també hi participen. En defini-
tiva, tothom vol participar d’aquest 
“moment màgic”, i tanta és la seva 
importància que s’arriba a percebre 
com el punt culminant de les festes 
de Nadal. Així ho explica una perso-
na entrevistada:

“Llavors, jo crec que des que 
comença la campanya de Na-
dal, el secret ja va implícit. 
Amigues que es troben, els 
nens que en parlen ho comen-

ten: “Jo què he demanat”, 
“anem a fer la carta”... Fins 
que arriba el dia de Reis, que 
representa que és l’últim dia 
de les vacances i en què cul-
mina tota aquesta festivitat i 
fa que sigui màgic. Jo entenc 
que cada moment té les seves 
coses, però està marcat per 
això: les compres, quan entre-
gues la carta als reis. Després 
cada família ho explica dife-
rent, ho viu diferent, cadascú 
ho fa a la seva manera però 
al final l’important és que els 
nens tinguin regals a la nit de 
Reis.” 

Quan parlem dels secrets, hi ha 
una cosa evident: Si vols que no es 
parli d’alguna cosa, és necessari que 
hom sàpiga quina és… I si ho sap 
la majoria de la població, molt fàcil-
ment qui no ha de saber-lo se’n pot 
assabentar. Ara bé, quan són cons-
cients de l’existència del secret, ells 
mateixos poden arribar a actuar com 
si no el sabessin, ja que els infants, 
sovint, també volen participar a 
mantenir la realitat màgica dels Reis 
d’Orient.

Però, de la mateixa manera que ▼
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OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

tenen la picardia de guardar el se-
cret, també han de demostrar que 
el coneixen. Per tant, poden revelar 
i transgredir la norma social de no 
explicar l’ocult de la festivitat: l’ex-
pliquen a germans, a classe, fins i 
tot fent observacions sobre les apa-
rences i vestimentes de patges i 
Reis Mags. Perquè els comentaris 
en veu alta sobre les similituds entre 
els personatges màgics i coneguts 
dels infants a vegades poden ser 
inconscients, però d’altres, no. Per 
la canalla, pot ser un veritable joc 
que busca trobar límits. Això sí, les 
conseqüències que té per a un infant 
demostrar que sap el misteri varia 
segons l’edat. Així ho expressava un 
Rei d’Orient:

“Sí, perquè els nens grans 
volen ser grans i volen que 
tu vegis que són grans. Lla-
vors aquí és on entres tu, i si 
tu entres en el seu joc, estàs 
perdut, perquè entrar al seu 
joc significa que t’has de po-
sar dur, ferm, amb seriositat. 
Al final recondueixes la situa-
ció perquè ell també s’adoni 
que un cop va ser allà”.

Cal dir que, malgrat la preocupació 
d’alguns adults que la màgia pugui 
desaparèixer quan els infants desco-
breixen el misteri, té sovint l’efecte 
contrari i es reafirma. Per una banda, 
si quan els infants es fan grans no 
aprenguessin com funciona la fes-

tivitat, com es podrien seguir cele-
brant els Reis Mags? I, per altra ban-
da, si un infant és massa petit per 
conèixer la part oculta, se li ha de 
demostrar. El seu entorn dissimularà 
i farà veure que el petit no ho sap. 
I és que l’antropologia entén que la 
transgressió i la revelació són carac-
terístics de la naturalesa del secret. 
I no per això ha de desaparèixer.

A més, cal dir que la seva exis-
tència és el que permet aquest món 
màgic. Al final, el món fantàstic és 
la conseqüència que s’amagui el se-
cret. Per tot això explicat en aquest 
article, nosaltres ens atrevim a insi-
nuar que és això, el misteri, l’ano-
menada “màgia dels Reis d’Orient”. 
Ens declara un Rei d’Orient:

“Quan jo entro, és quan em 
trobo amb el què. I allà és 
quan començo a interactu-
ar amb la família i amb els 
nens. Sempre dic als patges 
que sobretot mantinguin el 
caliu i que el nen se senti 
molt acompanyat.”

I, si ho entenem així, podem en-
tendre que la infantesa és utilitzada 
socialment amb aquesta finalitat. És 
a dir, la societat –i en especial els 
adults– tenim un interès especial 
que els infants siguin els mediadors 
de dos mons: El món real, i el món 
màgic. I això, va lligat amb la forma 
que entenem els infants i la seva 
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innocència. Sovint els veiem com 
persones no influenciades per una 
societat que entenem “dolenta”. Els 
menuts serien persones que, d’al-
guna forma, no són “corrompudes”. 
I aquí, el secret dels Reis Mags hi 
col·labora com a marcador d’estatus; 
s’estableix una diferència clara en-
tre aquelles persones que el saben 
i aquelles que no el saben. Diu un 
Rei d’Orient: 

“Jo trobo que aquell moment 
és molt bonic per la màgia, no 
per la importància dels regals. 
Trobo que és molt bonic per-
què és un moment d’innocèn-
cia absoluta”.

Cal dir, però, que aquesta divisió 
no creiem que sigui tan absoluta; ja 
que, cal diferenciar entre aquells in-

fants que són prou grans per saber 
el misteri, però que no són joves ni 
adults. Per tant, difícilment faran les 
funcions més secretes de la festivi-
tat. Si féssim el símil amb un ritual 
iniciàtic, no n’hi hauria prou amb 
conèixer el que s’oculta per formar 
part dels adults, sinó que s’hauria de 
poder tenir un rol actiu davant d’in-
fants: ser patge, rei, i poder portar 
els regals.

En resum, es pot veure com aques-
ta festivitat –tan peculiar– necessita 
la col·laboració de tot i tothom. De 
fet, és imprescindible que sigui així 
perquè es pugui celebrar, portar la 
màgia i la il·lusió dels Reis d’Orient  
a totes les cases i famílies. Per això, 
i pel fet de ser una festa que se 
celebra any rere any des de fa tant 
de temps, i gràcies a tantes perso-

nes, ens interessava especialment. 
I més, tenint en compte que nosal-
tres també ho hem viscut i hem sen-
tit la màgia de ben a prop. Per tant: 
Per què celebrem els “Reixos”? Per 
què posem tant esforç a mantenir el 
misteri? Quin és el seu sentit? Mira 
que som estranyes les persones… I, 
al final, són aquestes preguntes les 
que l’antropologia intenta respondre.

 Així doncs, és el que hem inten-
tat fer en aquest petit projecte, i el 
que volem compartir amb vosaltres 
en aquestes línies. Però ens hem 
de sincerar amb una cosa, i és que 
comprendre allò que fan les perso-
nes ens torna bojos als antropòlegs. 
No perquè sigui el nostre ofici i ens 
agradi, que també, sinó perquè sem-
pre és més complex i difícil del que 
estem disposats a admetre. Però, si 
ens permeteu, no deixarem d’inten-
tar-ho.

Per tancar, ens agradaria donar les 
gràcies a la vila d’Agramunt, i en es-
pecial a totes aquelles persones que 
s’han prestat voluntàries a ser entre-
vistades, a la revista Sió per perme-
tre’ns publicar aquest petit article, 
i a l’Ajuntament per recolzar la pro-
posta d’estudi i ajudar a la concessió 
del projecte.

Desitgem que hàgiu pogut celebrar 
uns Reis d’Orient molt feliços!

Bon any nou!

Martí Torra Merín, Marta Rallo 
Arnau, Antonué Gómez León
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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



43sió 683[GENER 2021]

2020, any de traspàs

REPORTATGE METEOROLOGIA per JPR

Diu el refranyer popular que de l’any de traspàs no te’n fi ïs pas. Sembla que aquesta
dita la va encertar de ple. Els anys amb un dia més al febrer no són de fi ar. Tanmateix,
pel que fa a la temperatura i a les precipitacions, el 2020 va ser un any bo, potser massa
i tot, perquè la temperatura mitjana de tot l’any a Agramunt va ser la més alta d’aquest
segle.

La temperatura
La mitjana de tempera-

tures del 2020 va estar per 

damunt de totes les mitjanes 
dels últims vint anys. Els dos 
últims s’havia arribat al mà-

xim amb una mitjana anual 
de 15 graus, que era la més 
alta assolida en el segle XXI. 
Doncs bé, aquest any pas-
sat la mitjana total ha estat 
de 15,24 ºC. La tendència a 
l’alça de la temperatura a la 
nostra vila els darrers anys és 
innegable, tal com es pot veu-
re en la línia de tendència del 
gràfi c de temperatures dels 
darrers vint-i-dos anys. Hi té 
alguna cosa a veure l’escalfa-
ment del Planeta?

El febrer va ser un mes amb 
unes temperatures inusu-
als d’altes. Fins al punt que 
la mitjana de les màximes 
(16,2 ºC) va estar per damunt 
de la de març (16,1 ºC). Els 
dos primers mesos de l’any 
solen tenir unes mínimes per 
davall dels zero graus. Només 
mirant el 2019 veiem que 
el gener va tenir 17 nits en 
què va gelar, i el febrer, 22; 
en total en aquells dos me-
sos van ser 39 nits en què el 
termòmetre va marcar zero o 
menys graus. I la mitjana de 
les mínimes del gener i febrer 
de 2019 van ser de -8 ºC i 
-7 ºC. Doncs bé, l’any 2020, 
en el mes de gener va gelar 
només 6 nits i en el febrer 1; 
7 nits en total, i la mitjana de 
les mínimes mensuals van ser 
positives: 2 i 3,3 graus res-
pectivament. En tots els 366 
dies de l’any, només va gelar 

Temperatures mitjanes de 2020.

Temperatura mitjana dels darrers 21 anys i línia de tendència.
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2020
PRECIPITACIONS TEMPERATURA EXTERIOR TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES

total dies litres mitjana 
màximes

mitjana 
mínimes

mitjana 
mitjanes

màxima 
del mes

dia de la 
màxima

mínima 
del mes dia de la mínima diferència 

màx/mín

gener 6 85,2 9,0 2,0 5,49 16,2 31 -3 13, 14 19

febrer 0 0 16,2 3,3 9,76 19,7 4 -1 5 21

març 8 50,5 16,1 4,9 10,2 24,5 12 -0,5 26 25

abril 9 106 20,0 8,0 14,00 23,8 18 2,9 3 21

maig 7 70,1 26,1 12,6 19,39 32,7 22 9,5 17 23

juny 10 76,2 28,4 14,7 21,58 33,8 28 8,8 7 25

juliol 1 1,5 33,7 18,0 25,85 40,5 31 13,8 3 27

agost 1 3,9 33,0 18,15 25,60 39,5 1 10,5 30 29

setembre 5 24,5 27,8 13,6 20,73 33,5 13 7,2 29 26

octubre 4 19,3 20,7 7,5 14,05 26,8 7 1 15 26

novembre 5 40,5 15,9 5,6 10,72 23,5 2 -2,3 20 26

desembre 6 19,1 10,3 0,9 5,58 14,8 15 -4 6 19

Total 62 496,8         

Mitjana  21,4 9,1 15,24 27,4  3,6  23,9

Màxima     40,5 31 juliol -4 6 desembre 44,5

Comparativa pluja

 mitjana 
2000-2019

pluja 2020 Diferència

gener 20,0 85,2 65,2

febrer 22,2 0,0 -22,2

març 34,6 50,5 15,9

abril 58,7 106,0 47,3

maig 50,4 70,1 19,7

juny 29,0 76,2 47,2

juliol 21,1 1,5 -19,6

agost 27,8 3,9 -23,9

setembre 38,3 24,5 -13,8

octubre 53,7 19,3 -34,4

novembre 35,0 40,5 5,5

desembre 23,3 19,1 -4,2

total 414,0 496,8 82,8

Temperatures mitjanes

 2000-2019 2020 Diferència

gener 4,1 5,49 1,40

febrer 5,9 9,76 3,86

març 9,8 10,17 0,36

abril 12,9 14,00 1,07

maig 17,5 19,39 1,93

juny 22,7 21,58 -1,11

juliol 25,4 25,85 0,45

agost 24,9 25,60 0,71

setembre 20,0 20,73 0,74

octubre 15,1 14,05 -1,04

novembre 8,2 10,72 2,51

desembre 4,2 5,58 1,42

Mitjana 14,2 15,24 1,03

REPORTATGE METEOROLOGIA

en 22 ocasions, i la tempera-
tura mitjana de les mínimes 
mai no va baixar per sota dels 
zero graus, dades que con-
trasten molt respecte anys 
anteriors; en canvi, durant el 
2019, tot i ser un any càlid, 
va gelar en 52 nits. 

Si es compara la tempera-
tura mitjana dels mesos de 
l’any passat amb la mitjana 
obtinguda entre el 2000 i el 
2019, resulta que només dos 
mesos van estar per davall, el 
juny i l’octubre (amb 1,11 i 
1,04 graus menys respectiva-
ment. En els altres deu mesos 
de l’any la temperatura del 
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La mitjana de tem-
peratures del 2020 
va estar per damunt 
de totes les mitjanes 
dels últims vint anys. 
Els dos últims s’havia 
arribat al màxim amb 
una mitjana anual de 
15 graus.
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2020 va ser superior a la mit-
jana dels 21 anys anteriors. 
La diferència entre la mitjana 
anual del passat any respecte 
la dels 21 anys anteriors va 
pujar un grau. Si es mira la 
mitjana dels mesos en què la 
temperatura ha estat superi-
or, destaquen el gener (amb 
1,4 ºC més), el mes de maig 
amb gairebé dos graus supe-
riors a la mitjana i els mesos 
de novembre i desembre que 
també van tenir una tempe-

ratura molt més alta (2,51 i 
1,42 ºC, respectivament).

Les precipitacions
Les precipitacions recolli-

des el 2020, provinents de 
la pluja i, en poques ocasi-
ons i de minsa quantitat de 
la humitat de la boira, han 
estat per damunt de la mit-
jana anual dels darrers anys. 
Hi va haver uns mesos en què 
va ploure més del que és nor-
mal: gener (85,2 litres), març 

(50,5), abril (106), maig 
(70,1) i juny (76,2). En can-
vi, la resta de mesos van estar 
pràcticament per davall de 
la mitjana, destacant per la 
sequedat el febrer (amb zero 
litres), el juliol i l’agost (amb 
sols 1,5 i 3,9 litres cadas-
cun). Si s’observa el quadre 
estadístic adjunt es veu cla-
rament que, amb l’excepció 
del febrer, les precipitacions 
de la primera meitat de l’any 
van estar molt per damunt de 
l’habitual, mentre les de la 
segona part de l’any van estar 
per davall.

Els dies 20 i 21 de gener es 
va produir a tot Catalunya una 
llevantada o borrasca, bateja-
da amb el nom de “Glòria”, 
que va provocar molts danys 
a la costa deguts al fort vent i 
a la pluja. A la nostra vila els 
mals van ser menors. En dos 
dies va ploure 78,5 litres i el 
cabal del Sió es va desbordar 
altre cop. L’aigua va provocar 
xaragalls en camins i esllavis-
sades en parets de marge dels 
trossos. 

En tot l’any va ploure qua-
si cinc-cents litres per metre 
quadrat. Una bona quantitat, 
si es té en compte que la mit-
jana dels darrers anys era de 
414 litres. O sigui que, tot i la 
disminució de precipita cions 
en la segona part de l’any, 
globalment van augmentar en 
82,8 litres. El dia de tot l’any 
que va ploure més va ser pre-
cisament el 22 de gener en 
què es van recollir 49,5 litres.

Volem deixar constància 
que aquest resum anual no 
hauria estat possible sense 
les dades facilitades per l’ob-
servador i col·laborador de 
Sió, Ramon Coll, que des de 
la masia de cal Tallador pren 
nota diàriament de la nostra 
meteorologia.   ■

Comparació de precipitacions en litres per m2 entre 2000-2019 i el 2020.

Comparativa de precipitacions en litres per m2 dels darrers 21 anys, amb la línia de tendència.

En tot l’any va 
ploure quasi 
cinc-cents litres 
per metre qua-
drat. Una bona 
quantitat, si es té 
en compte que 
la mitjana dels 
darrers anys era 
de 414 litres.
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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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REPORTATGE A EMPRESES AGRAMUNTINES

Afectació de la Covid a empreses
En els dos números anteriors vam abordar l’afectació de la Covid-19 a persones que l’havien patit i a 
botigues i empresaris de pocs treballadors. En aquesta ocasió ho fem a empreses que tenen bastants 
treballadors en nòmina. S’ha de dir que no ho hem demanat a totes donada la impossibilitat d’encabir-
les en el reportatge. El resultat parteix d’unes preguntes que vam fer-los arribar (moltes vegades via 
mail) davant l’afectació del virus. També cal deixar constància que algunes que no hi són és perquè no 
ens les han volgut respondre.

▼

Els seus compra-
dors són empreses 
del sector animal 
que també han po-
gut continuar amb 
la seva producció 
en tractar-se d’un 
segment del sector 
d’empreses  essen-
cials.

COPIRAL SL

Jordi Ribera Jusmet és el di-
rector de Copiral, empresa 

que transforma subproduc-
tes alimentaris en matèries 
primeres per a l’alimentació 
animal. Ubicada al polígon 
industrial, compta en l’actua-
litat amb 43 treballadors.

La Covid els ha fet readap-
tar a la nova situació adoptant 
mesures específiques a tots 
els llocs de treball per pre-
servar al màxim la salut dels 
treballadors i treballadores. A 
nivell empresarial la seva pro-
ducció, donada la condició 

d’activitat de servei essencial, 
no s’ha vist afectada directa-
ment, ja que la gran majoria 
de les empreses subministra-
dores de matèria primera són 
fabricants de productes de 
primera necessitat. Els seus 
compradors són empreses del 
sector animal que també han 
pogut continuar amb la seva 
producció en tractar-se d’un 
segment del sector d’empre-
ses  essencials.

No han aplicat cap ERTO ni 
han hagut de tancar ni reduir 
plantilla. Tampoc han reduït 

l’horari, encara que sí que 
han hagut de reestructurar-lo 
per evitar que la gent de diver-
sos torns coincidís en algunes 
instal·lacions de l’empresa.

Algun treballador/a ha pas-
sat la Covid. De fet tots els 
treballadors que ho han sol-
licitat o bé han presentat 
algun símptoma o contacte 
directe amb un positiu han 
pogut fer-se el test. A banda 
d’acords amb centres de sa-
lut, ells disposen de testos 
d’antígens a disposició de 
tots els treballadors.

Per tal d’evitar contagis van 
adoptar una colla de mesures: 

- Adaptació de les jornades: 
reorganització interna en rè-
gim de torns, fixació d’horaris 
especials i/o prestació dels 
serveis en la modalitat tele-
treball, sempre que fos pos-
sible.

- Detecció dels llocs i 
equips de treball estratègics, 
i identificació de suplències 
en cas de necessitat.

- Avaluació especial del 
personal sensible o de risc, o 
per responsabilitats familiars.

- Suspensió de totes les 
activitats de caràcter presen-
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REPORTATGE A EMPRESES AGRAMUNTINES

No tenen calculat 
el que poden haver 
deixat d’ingressar 
respecte anys an-
teriors. La veritat 
és que han conti-
nuat treballant i 
per això tampoc 
no han demanat 
cap ajut. La seva 
activitat s’ha pogut 
desenvolupar amb 
“normalitat” tal 
com tenien previst 
a l’inici del 2020.

cial: reunions, cursos de for-
mació, assistència a jornades, 
convocatòries de selecció de 
personal... Passaren a realit-
zar-se de forma telemàtica. 

- Suspensió de les visites a 
centres externs o viatges de 
treball, excepte els que fossin 
estrictament indispensables 
per garantir la correcta pres-
tació dels serveis.

- Limitació de la contrac-
tació de serveis externs, per 
disminuir la presència de 
persones externes dins de les 
instal·lacions de Copiral.

- Establiment del protocol 
de prevenció a dins de les 
instal·lacions (ús obligatori de 
mascareta, distància de segu-
retat, higiene de mans, presa 
de temperatura a l’accés, re-
forç de la neteja i desinfecció 
de les estàncies i equips).

- Lliurament a tot el perso-
nal, tant intern com extern, 
de la informació general de 
la situació, de les mesures 

generals de prevenció i el 
protocol específic a seguir a 
l’empresa. 

- Seguiment dels possibles 
casos de contagi, i mesures 
de seguretat a aplicar en cada 
cas.

Han  hagut de modificar 
l’estratègia comercial per-
què s’han trobat que moltes 
empreses han limitat els ac-
cessos de personal aliè a les 
empreses per evitar contagis 
que poguessin afectar el seu 
personal i les seves produc-
cions. Aquest fet ha ocasionat 
que moltes visites comercials, 
tant de fidelització com de 
prospecció, s’hagin hagut de 
realitzar per videoconferèn-
cies, cosa que ha dificultat 
l’objectiu inicial de recluta-
ment de nous proveïdors i 
de consolidació dels actuals. 
La pandèmia els ha retardat 
la presa de decisions a nivell 
intern i els ha dificultat tancar 
operacions comercials que de 

moment s’han vist posposa-
des al 2021.

No tenen calculat el que 
poden haver deixat d’ingres-
sar respecte anys anteriors. 
La veritat és que han conti-
nuat treballant i per això tam-
poc no han demanat cap ajut. 
La seva activitat s’ha pogut 
desenvolupar amb “normali-
tat” tal com tenien previst a 
l’inici del 2020.

De cara al futur expliquen 
que “aquesta pandèmia ha 
fet que reviséssim molts pro-
tocols i ens ha fet variar la 
forma d’enfocar nous objec-
tius i preveure situacions. A 
partir d’ara cal tenir en comp-
te altres factors externs que 
poden influir de forma con-
siderable i no previsible en 
l’evolució dels objectius, per 
la qual cosa cal tenir plans de 
contingència més desenvo-
lupats.” Per aquest 2021 es 
donen per satisfets si poden 
continuar treballant.

▼

CORBATES Uomo

Maria Àngels Piñol i 
Puigpinós és la directo-

ra de Corbates Uomo ubicada 
a Montclar. Té un total de 10 
treballadores.

La Covid els va paralitzar 
l’activitat quotidiana corba-
tera per complet. Això va fer 
que implementessin un nou 
pla d’innovació envers la 
manca de material sanitari a 
nivell de país, i van centrar la 
producció en bates sanitàri-
es i mascaretes homologades 
que encara continuen fent. 
Van transformar, doncs, tot el 
procés productiu incorporant 
nova maquinària i per això en-
cara van augmentar la planti-

lla en plena pandèmia. O sigui 
que no solament no van haver 
de fer cap ERTO ni demanar 
ajuts, sinó que en determina-
des setmanes van haver d’am-
pliar l’horari per poder complir 
amb les comandes.

Per sort, cap de les treballa-
dores de l’empresa han estat 
afectades per la Covid. Les 
pròpies treballadores, si no es 
troben bé, tenen permís per 
no anar a la feina i abans de 
tornar-hi han d’haver passat 
pel CAP a fer-se una PCR que 
descarti la infecció de Covid. 
Diàriament es prenen la tem-
peratura corporal a l’entrar 
al treball, tenen gel hidroal-
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Tot i la frenada que 
van tenir al mes de 
març en la confec-
ció de corbateria, 
poden dir que 
la pandèmia ha 
afectat l’empresa 
positivament, cosa 
que els ha portat a 
tenir més produc-
ció i, per tant, més 
facturació respec-
te anys anteriors.

cohòlic en totes les zones de 
l’empresa, desinfecten les 
màquines, que han separat 
convenientment per complir 
amb la distància de segure-
tat, i ventilen el taller habitu-
alment. 

De fet, Corbates Uomo ha 
hagut de modificar totalment 
l’estratègia comercial. Sobre-
tot amb el cas de la creació 
de mascaretes. Van crear una 
marca pròpia per poder co-
mercialitzar-les a farmàcies 
que és a qui només les distri-
bueixen. I la resposta ha estat 
molt positiva. Molts centres 
farmacèutics col·legiats van 
informar de les seves masca-

retes a nivell de tot Espanya 
i així van començar el camí 
que actualment mantenen i 
amplien amb noves formes i 
estils per tal de donar respos-
ta a totes les necessitats que 
hi ha actualment. El boca a 
boca entre les farmàcies tam-
bé va ser per a ells una gran 
ajuda.

Tot i la frenada que van 
tenir al mes de març en la 
confecció de corbateria, po-
den dir que la pandèmia ha 
afectat l’empresa positiva-
ment, cosa que els ha portat 
a tenir més producció i, per 
tant, més facturació respec-
te anys anteriors. Diuen: “de 

cara al futur som molt pru-
dents. Treballem sistemàtica-
ment de setmana en setmana 
i anem veient com evoluciona 
el mercat i les necessitats de 
la nostra societat. El 2021 
esperem que sigui millor que 
el 2020, sobretot sanitària-
ment, perquè sense salut no 
hi ha treball. Laboralment es-
perem poder complir amb el 
que ens demanin els nostres 
clients i que el sector corbater 
i de cerimònia es pugui tornar 
a reactivar sense que hàgim 
de deixar de banda la nostra 
consolidació en el mercat de 
mascaretes i productes sani-
taris.” 

L’empresa de distribucions 
de begudes J. Areny va 

néixer a la botiga que Jau-
me Areny tenia al carrer Sant 
Joan amb sortida al carrer 
Congregació. Actualment, 
Jordi Areny, el tercer de la ge-
neració familiar, és qui passa 
al capdavant de l’empresa. 

Tenen ubicat el magatzem al 
carrer Teixidors i amb una flo-
ta de camions abasteixen de 
begudes molts bars, restau-
rants i comerços d’Agramunt 
i comarca. En total són 20 
treballadors.

Segons ens diuen, l’afec-
tació del Coronavirus ha si-

gut directa. No sols hi 
ha hagut un confinament 
a nivell de població, sinó 
que el sector de l’hotele-
ria i restauració s’ha tan-
cat en diferents oca sions. 
L’accés als locals ha estat 
molt restringit, i les me-
sures preses molt radi-
cals. Entenen que hi ha 
d’haver un control, però 
les autoritats pertinents, 
segons ells, no han sigut 
conscients de la quantitat 
de gent, autònoms i pimes 
que viuen i sobreviuen del 
seu sector. Això ha supo-
sat que han hagut de fer 
un ERO durant dos i tres 

mesos. A l’estiu no van redu-
ir la plantilla, ja que el fet de 
representar primeres marques 
com cervesa Estrella de Gali-
cia i Coca-Cola, els ajudà molt 
a fer clients nous. L’estiu en-
cara el van poder aprofitar. 

L’empresa no ha tancat 
mai perquè ha de cobrir els 
serveis mínims, ja que en co-
mercialitzar begudes, làctics, 
aigües, etc. pertany de ple 
als serveis essencials, enca-
ra que sí que van reduir els 
horaris en plena pandèmia, i 
després de forma temporal. 
En alguns casos van aplicar 
el teletreball, encara que la 
gestió més forta de l’empresa, 
que és logística de magatzem 
i de repartiment, és impossi-
ble fer-la a distància.

No han tingut treballadors 
afectats per Covid, encara 
que han tingut cinc persones 
confinades temporalment per 
haver estat en contacte amb 
positius. ▼

DISTRIBUCIONS J. Areny
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FARMAÒPTICS

L’empresa Farmaòptics té 
la seu central a la nostra 

vila. Té 16 treballadors i està 
dirigida per Teresa Llobet i 
Pollina. L’edifici el tenen al 
costat de la carretera de Cer-
vera poc abans del pont del 
Sió.

Degut a l’afectació de la 

Covid, han hagut de fer les 
modificacions i canvis per 
adaptar-se a la nova situació 
de la pandèmia. Van haver de 
posar alguns treballadors en 
ERTO degut al decreixement 
de l’activitat comercial i de la 
caiguda de les vendes. Amb 
tot, però, no han hagut de 

reduir la plantilla respecte el 
moment anterior a la pandè-
mia. Tampoc no han hagut de 
tancar l’activitat de l’empresa 
ni reduir horaris. En canvi, sí 
que han hagut de canviar l’es-
tratègia comercial.

Han tingut algun treballa-
dor que ha passat la Covid i 

No han hagut de 
tancar l’activitat de 
l’empresa ni reduir 
horaris. En canvi, 
sí que han hagut de 
canviar l’estratègia 
comercial.

Estan treballant a velocitat 
forçada per modificar l’estra-
tègia comercial implantant 
una e-commerce adequada al 
mercat, però al mateix temps 
diferencial versus competèn-
cies.

La Covid els ha afectat 
d’una manera molt negativa. 
Ja no sols per l’afectació ac-
tual o passada, sinó per les 
conseqüències a mitjà i llarg 
termini, que encara no estan 
definides: “En el nostre sec-
tor es viu molt el dia a dia, 
i ja hi ha hagut diferents cli-
ents que han tancat les se-
ves instal·lacions o negocis. 
S’especula que en un període 
pròxim la restauració baixarà 
la quantitat de locals en un 
20%. Aquesta davallada no 
entén de professionals o in-
experts. Ha sigut una situació 
que s’ha emportat per davant 
grans professionals de l’hos-
taleria, amb bons projectes, i 
gent amb anys d’experiència; 
però al ser una situació d’avui 
per demà i prolongada en el 
temps, sense que la mateixa 
empresa hi hagi pogut aplicar 
alternatives, ha provocat que 
a diversos hotelers no els hagi 
quedat altra opció que tan-
car.”

El percentatge que deixa-
ran d’ingressar respecte l’any 

passat encara no el poden 
quantificar, però calculen que 
sens dubte serà superior al 
30%. Això implica que hagin 
d’adaptar l’empresa a les cir-
cumstàncies passades i a les 
que vindran: “El món que hi 
havia al febrer del 2020, ja 
no existeix en molts aspectes, 
i l’opció de continuar igual és 
totalment impensable”. 

L’empresa no ha rebut cap 
ajut ni subvenció. Sols han 
tingut la facilitat de demanar 
crèdits bancaris, però no obli-
den que són endeutaments i 
que els diners s’han de tornar 
i amb interessos. Per això va-
loren molt malament els ajuts 
que s’han difós pels mitjans 
de comunicació. El propie-
tari diu: “el pitjor, és que la 
gent, inclús treballadors de 
l’empresa, s’han cregut tota 
la informació que s’ha difós, i 
es pensen que hem sortit ben 
parats i ajudats. A mi m’han 
arribat a dir: «sort que a tu 
t’han ajudat, els treballadors 
som els que hem pagat el 
problema...». Està clar que 
no s’ha entès res”.

Veuen clar que de moment 
la situació va a pitjor. Les pre-
visions de cara a aquest any 
les estan valorant, però ja pre-
veuen que els primers quatre 
mesos seran desastrosos, i es 

preparen per un tercer tanca-
ment de locals i restriccions. 
Per acabar ens diuen: “està 
clar que les decisions s’han 
pres intentant trobar un equi-
libri, el qual, sense una econo-
mia sanejada, pràcticament 
es pot dir que és impossible. 
L’economia l’ha de gestionar 
gent que utilitza les xifres a 
diari, la solució és molt difí-
cil de dir-la, i probablement 
no sigui una sinó diverses; 
però el fet de parar un país, 
de provocar que es facin in-
versions que després els con-
tinuen tancant els locals com 
bars o serveis d’estètica, que 
les ajudes no arribin o siguin 
insignificants, l’únic que pot 
provocar és un augment de 
pobresa i més endeutament. 
No s’ha donat importància 
a l’economia i la sanitat no 
estava preparada. L’únic que 
podem intentar i preveure és 
el que pot fer cada empresa a 
nivell particular. 

L’empresari manifesta la 
seva gratitud envers els seus 
treballadors: “Sobretot, vull 
donar les gràcies a l’equip 
humà que tenim a l’empre-
sa; estic molt orgullós de for-
mar-ne part, ja que hem fet 
pinya entre tots malgrat unes 
circumstàncies tan adver-
ses.”

 
REPORTATGE A EMPRESES AGRAMUNTINES

La Covid els ha 
afectat d’una ma-
nera molt negati-
va. Ja no sols per 
l’afectació actual o 
passada, sinó per 
les conseqüències 
a mitjà i llarg ter-
mini, que encara 
no estan definides.

El percentatge que 
deixaran d’ingres-
sar respecte l’any 
passat encara no 
el poden quantifi-
car, però calculen 
que sens dubte 
serà superior al 
30%.

▼
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▼

per això van fer proves a tota 
la resta. Han pres totes les 
mesures de protecció i nete-
ja establertes per la seguretat 
sanitària com l’ús de mas-
careta obligatòria, gel desin-

fectant de mans a cada lloc 
de treball, mampares de PVC 
als llocs d’atenció als clients 
i desinfecció diària de cada 
lloc de treball. Així mateix, 
han duplicat les hores de la 

neteja i desinfecció total de 
l’empresa.

Sense especificar exacta-
ment l’afectació econòmi-
ca, donat que no tenen l’any 
tancat per poder donar una 
resposta real, sí que mani-
festen que ho notaran en el 
compte de resultats mensuals 
i en l’acumulat anual. Malgrat 
aquesta afectació, no han re-
but cap mena d’ajut econò-
mic.

Tot i que se’ls fa complicat 
fer una previsió de futur, ja 
que diàriament les notícies 
estan variant, sí que tenen 
pensat canviar les seves es-
tratègies i previsions.

Jordi Solé Tasias és el di-
rector de l’empresa Gru-

po Consist SA especialitza-
da en la producció de sacs i 
bosses de plàstic i de paper. 
Ubicada al carrer Tossal del 
polígon industrial compta 
actualment amb una plan-
tilla de 240 treballadors/es. 

En les respostes que ens 
han fet arribar diuen que 
la Covid els ha suposat una 
reducció de vendes. No han 
fet cap ERTO encara que 
ara s’adonen que l’haurien 
d’haver fet. No van tan-
car l’empresa ni han hagut 
de reduir la plantilla. Van 
aprofitar el temps de con-
finament perquè alguns 
treballadors/es fessin les 
vacances.

Als treballadors els van 
fer proves  per la Covid i 
alguns han estat infectats. 
Per tal d’evitar la propaga-
ció del virus, van facilitar el 

teletreball als que el podien 
fer; als altres, els van imple-
mentar mesures especials 
com subministrament se 
mascaretes, instal·lació de 
gel hidroalcohòlic, realitza-
ció del control de la tempe-
ratura, separació per torns 
dels treballadors/es...

Han hagut de modificar 
l’estratègia comercial amb 
adaptacions, incertesa i im - 
mediatesa. Manifesten que 
la pandèmia ha afectat 
l’empresa en reducció de 
vendes cosa que suposarà 
una minva d’un 5% en el 
total i d’un 10% a nivell 
nacional.

No han rebut cap ajut per 
part dels governs de l’Es-
tat  o  de la Generalitat. De 
cara al futur pensen canviar 
les estratègies i previsions. 
En aquest moment l’única 
paraula que els ve in mente 
és “incertesa”.

GRUPO CONSIST
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IBASAN

 
REPORTATGE A EMPRESES AGRAMUNTINES

Encara que no han 
tancat l’exercici 
econòmic del 
darrer any, creuen 
que aproximada-
ment els números 
baixaran entre el 
10 i el 15% menys 
que l’anterior.

L’empresa IBASAN SA va ser fundada per 
Joan Ibarz el 1974. Ara la dirigeix el seu 

fill, Roberto Ibarz Alzuria. Es dediquen a la fa-
bricació i comercialització d’equipament per a 
pneumàtics. Tenen dos tallers, un a l’avingu-
da Generalitat B-8, i l’altre a l’avinguda de les 
Peixeres. En total hi treballen nou persones.

Manifesten que la Covid-19 els ha canviat la 
manera que tenien de treballar. Fins ara, els 
seus clients anaven actualitzant la maquinària 
dels seus tallers; però ara, davant la incertesa 
econòmica que provoca la Covid, prefereixen 
reparar i/o fer un manteniment de les màqui-
nes. Això, a ells els comporta molt més treball 
i un benefici més ajustat.

Expliquen que per sort no han hagut de fer 
cap ERTO, ni reduir la plantilla ni canviar els 

horaris. Només van tancar les dues setmanes 
que hi va haver el confinament general. No han 
rebut cap ajut oficial.

Tampoc no han tingut treballadors afectats 
per la Covid, però sí que han pres les mesures 
recomanades: mascaretes, distància, ventila-
ció, desinfecció de mans...

L’estratègia comercial l’han hagut de modi-
ficar. Fins abans de la pandèmia  el contacte 
amb els clients era molt directe, ara continuen 
anant-los a visitar però han hagut de mante-
nir alguns contactes a través del telèfon, els 
mails, el whatsapp...

La presència del coronavirus els ha afectat 
com a tothom, a nivell personal s’han sentit 
tocats i amb por, i a nivell d’empresa estan 
a l’expectativa de què passarà i de com els 
aniran les coses. Encara que no han tancat 
l’exercici econòmic del darrer any, creuen que 
aproximadament els números baixaran entre el 
10 i el 15% menys que l’anterior.

Han hagut de canviar les estratègies i pre-
visions de l’empresa. I ho han hagut de fer a 
contrarellotge. El problema que tenen és que 
els proveïdors també han fet canvis i no tenen 
la disponibilitat d’estoc que tenien abans; això 
els comporta que, per donar un bon servei als 
clients, han hagut d’emmagatzemar molt més 
material, cosa que també suposa un risc.

No  saben com serà el 2021, de la mateixa 
manera que ningú no s’esperava un 2020 com 
el viscut. Potser el present any serà època de 
ser conservadors.
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JOVÉ BALASCH

L’empresa Indústries Jové 
Balasch,  S.L.  fabriquen 

estructures i productes metàl-
lics en acer i en acer inoxida-
ble. Jové Balasch  és el pro-
pietari de l’empresa ubicada 

al carrer Indústria del polígon 
industrial. Hi treballen 25 
persones.

Manifesten que la Covid els 
ha afectat molt negativament, 
encara que no han fet cap 

ERTO. Van reduir la plantilla 
i van tancar els 15 dies esta-
blerts a les normes sanitàries 
al principi de la pandèmia. 
També han reduït horaris.

Han tingut treballadors 
afectats per la Covid, encara 
que com a empresa no han 
fet cap prova als treballadors. 
Han pres totes les mesures 
sanitàries que en cada mo-
ment han decretat les autori-
tats. No han implementat cap 
nova estratègia comercial, en-
cara que els hagi afectat tan 
negativament.

Calculen que respecte l’any 
passat, deixaran d’ingressar 
entre el 50 i el 60% respecte 
anys anteriors. Han rebut aju-
da per mantenir la plantilla du-
rant sis mesos com a mínim. 
De cara a l’any 2021 no han 
fet cap previsió; simplement 
subsistir i RESILIÈNCIA!

▼

OBRES 128

L’empresa Obres 128 SA 
està especialitzada en la 

construcció completa, repara-
ció i conservació d’edificaci-
ons i obres civils; en especial 
industrials, agrícoles, ramade-
res i altres construccions rús-
tiques. Està ubicada al Camí 
Vell de Mafet i és dirigida per 
Josep Anton Gonzàlez. Entre 
el personal d’oficina i el de mà 
d’obra són 18 treballadors.

Quan els preguntem com 
els ha afectat la Covid, ens 
expliquen que els àmbits de 
treball de l’empresa no s’han 
vist gaire afectats. Les dinà-
miques d’aquests sectors, 
amb projectes d’inversió en 
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marxa, no han modificat els 
plans ja engegats. Com que 
són, normalment, amb termi-
nis d’execució llargs, encara 
no s’han reflectit en dismi-
nucions significatives del seu 
volum d’obra. Per això no han 
hagut d’aplicar cap ERTO ni 
reduir la plantilla ni l’horari.

Només van tancar els quin-
ze dies al voltant de la Set-
mana Santa de l’any passat 
degut al confinament domici-
liari decretat pel Govern, però 
després van anar recuperant 
les jornades perdudes a base 
d’hores extraordinàries. 

Van tenir entre la plantilla 
un cas positiu, que es va con-
tagiar en el seu entorn fami-
liar, fet que va provocar, per 
contacte estret, dos confina-
ments preventius entre el per-

sonal de la plantilla. Després 
també van tenir un parell més 
de confinaments preventius 
per contacte estret. L’empre-
sa s’ha adaptat a les mesures 
de seguretat i salut segons els 
requeriments derivats de la 
pandèmia. Als EPI’s (Equips 
de Protecció Individual) se’ls 
ha incorporat mascaretes. Les 
oficines i les colles de treba-
lladors disposen de gel desin-
fectant i segueixen les nor-
mes de distanciament social 
que recomanen les autoritats 
sanitàries.

En l’àmbit estricte del tre-
ball diuen que la pandèmia 
no els ha afectat gaire. So-
cialment, han reduït totes 
les interaccions estrictament 
necessàries entre els treballa-
dors. No han pogut celebrar, 

per exemple, la festa de Sant 
Antoni de Pàdua, patró del 
ram de la construcció. Tam-
poc no van fer l’àpat de Nadal 
ni altres celebracions que te-
nien per costum.

Pel que fa a l’economia no 
preveuen gaire afectació en 
relació a l’any anterior. No 
han rebut cap ajut econòmic 
perquè no els ha calgut de-
manar-lo.

De cara al 2021, expliquen: 
“preveiem continuar treba-
llant encara que estiguem 
condicionats per la pandèmia. 
Els nostres clients, en un alt 
percentatge són industrials, 
que sí que es veuen molt 
afectats. Pensem que hi pot 
haver un descens de l’activitat 
derivat de la disminució de les 
inversions de molts clients.”

PALVI

Palvi és una empresa que 
es dedica a la fabricació 

d’equips per a la recollida i 

transport de residus industri-
als i urbans. Està ubicada al 
Camí Vell de Tàrrega del po-

lígon industrial. El director és 
Amadeu Padullés i Serra. En 
l’actualitat té 62 treballadors.

Calculen que la Covid els 
ha fet disminuir un 5% de les 
vendes del 2020. De cara al 
futur veuen una gran incer-
tesa comercial. Han hagut 
de fer canvis en els horaris 
per adaptar-se a les circums-
tàncies, però no han hagut 
d’aplicar cap ERTO ni redu-
ir la plantilla. Van tancar els 
quinze dies prescrits al mes 
de març, que encara que 
durant la resta de l’any van 
recuperar les hores. No han 
demanat cap ajut.

Han tingut alguns pocs tre-
balladors afectats per la Covid, 
però han estat casos lleus. 
L’empresa ha aplicat les mesu-
res recomanades: mascaretes, 
distància, rentats de mans i  

Pel que fa a l’eco-
nomia no preveuen 
gaire afectació 
en relació a l’any 
anterior. No han 
rebut cap ajut 
econòmic perquè 
no els ha calgut 
demanar-lo.
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entrades i sortides del perso-
nal en horaris diferents. També 
han modificat l’estratègia co-
mercial: han reduït les visites 
presencials, que han suplert 
amb videoconferències.

Com ja s’ha dit, la pandè-
mia de moment els ha afectat 
poc. De cara al futur temen 
que hi hagi una baixada en 
les vendes, perquè tant els 
clients privats com l’admi-

nistració, han destinat molts 
recursos a parar el cop i han 
reduït la inversió.

De cara al pròxim any, es 
fan unes previsions restricti-
ves.

L’empresa Pretensats Ma-
rina, S.A.U. està especia-

litzada en la construcció de 
bigues, pilars i materials per 
a la construcció. Òscar Mari-
na n’és el director. L’empresa, 
ubicada a la sortida d’Agra-
munt en direcció a Artesa de 
Segre, compta actualment 
amb 18 treballadors. 

Expliquen que la Covid els 
ha afectat 
en menys 
vendes; pri-
mer, perquè 
els d’Urba-
nisme de la 
Generalitat 
no donaven 
permisos per 
estructures 
noves amb 
la qual cosa 

tot s’ha anat endarrerint; se-
gon perquè la Banca no do-
nava crèdits als seus clients 
per fer obres noves i, tercer, 
perquè la meitat de la gent 
estava a l’expectativa de com 
evolucio nava tot.

Van parar al mes de març 
la setmana obligatòria im-
posada pel Govern Central 
i després van demanar un 
ERTO de productivitat, uns 
total i altres parcial, durant 
15 dies. Aquests 15 dies, 
els muntadors no paraven de 
muntar naus a diferents llocs, 
Puigcerdà, Berga, Solsona, 
Jorba... amb els seus incon-
venients de dietes i pernocta-
cions.

A finals del 2020 han ha-
gut de reduir la plantilla i van 
reduir horaris. No van tenir 

treballadors afectats per la 
Covid.

Les mesures que han pres a 
l’empresa són: presa de tem-
peratura a les entrades i gels 
alcohòlics a disposició, ús de 
mascaretes. Com que tenen 
8.000 m² de nau diuen que 
gaudeixen de molta ventilació 
i distància entre ells i que els 
treballadors solen treballar 
amb grups màxims de dos. A 
l’oficina disposen de purifica-
dors d’aire a cada despatx.

La pandèmia els ha fet bai-
xar la facturació. Respecte 
l’any passat, creuen que in-
gressaran un 25% menys. Tot 
i això, no han demanat cap 
ajut.

De cara al futur han canviat 
les estratègies. Utilitzen molt 
més les xarxes socials, com 
Instagram, on pengen les 
naus iniciades i/o acabades; 
també han col·locat cartells 
publicitaris per donar-se més 
a conèixer en diferents loca-
litats com Almacelles, Agra-
munt, Artesa de Segre, Sant 
Jaume d’Enveja, Bassella.

De cara al pròxim any, 
confien que la gent continuï 
consumint en el sector agro-
alimentari (com el porcí, ve-
dells i altres) ja que alguns 
clients els han demanat pres-
supostos durant els mesos de 
setembre i desembre amb la 
intenció d’iniciar obres a mit-
jans 2021.

PRETENSATS MARINA

▼

Han tingut alguns 
pocs treballadors 
afectats per la Co-
vid, però han estat 
casos lleus.

La pandèmia els 
ha fet baixar la 
facturació. Res-
pecte l’any passat, 
creuen que in-
gressaran un 25% 
menys. Tot i això, 
no han demanat 
cap ajut.
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ROTECNA

▼

L’afectació de 
la Covid, ha fet 
canviar, en primer 
lloc, la forma de 
treballar d’alguns 
departaments de 
Rotecna, ja que 
per evitar l’acu-
mulació de gent a 
les oficines, s’han 
flexibilitzat els ho-
raris i s’ha ofert el 
teletreball a molts 
treballadors. Això 
ha comportat que 
s’hagin instaurat 
també nous mèto-
des de comunica-
ció telemàtics.

L’empresa Rotecna, espe-
cialitzada en equipament 

i sistemes de ramaderia por-
cina, està ubicada al Polígon 
Industrial, s/n, N-3 d’Agra-
munt. Té un total de 215 tre-
balladors i el seu director és 
Antonio Pinos.

L’afectació de la Covid, ha 
fet canviar, en primer lloc, la 
forma de treballar d’alguns 
departaments de Rotecna, ja 
que per evitar l’acumulació 
de gent a les oficines, s’han 
flexibilitzat els horaris i s’ha 
ofert el teletreball a molts tre-
balladors. Això ha comportat 
que s’hagin instaurat també 
nous mètodes de comunica-
ció telemàtics. D’altra banda, 
la comunicació amb persones 
externes a Rotecna també ha 
canviat: des del mes de març 
no s’ha fet cap reunió presen-
cial, sinó que s’han mantin-
gut de forma telemàtica. 

A més, des de l’inici de la 
pandèmia s’han entregat EPIs 

a tots els treballadors, que es-
tan obligats a treballar amb 
ells, se’ls fa un control de 
temperatura, s’ha canviat el 
sistema de control d’assistèn-
cia al lloc de treball (d’un sis-
tema per empremta dactilar, 
s’ha passat a un amb targetes 
personals), i s’ha reforçat la 
neteja, sobretot en punts on 
hi ha més contacte. 

No han hagut de posar cap 
treballador en un ERTO, ja que 
com empresa subministradora 
de materials, equipaments i 
manteniment per a granges, 
han continuat treballant en tot 
moment perquè aquest sector 
vital pogués continuar amb la 
seva activitat. 

Tampoc no han hagut de re-
duir la plantilla, donat que en 
estar vinculats a una activitat 
essencial, com és la ramade-
ra, la seva activitat no s’ha 
aturat i, per tant, tot i que en 
algun moment hagi baixat una 
mica la feina, no s’ha hagut 

d’acomiadar ningú. També 
s’han pogut mantenir els ho-
raris, però, a diferència d’al-
tres anys, s’ha reduït el volum 
d’hores extraordinàries.

La Covid poc o molt ha 
afectat l’empresa. En total 
han tingut una vintena de 
positius, i 30 treballadors 
més han estat confinats per 
contacte estret, tot i que no 
han donat positiu. Això ha 
comportat que es fessin pro-
ves a tots els treballadors en 
dues ocasions. La primera, a 
principis del mes de maig i, 
la segona, durant el mes de 
juliol. A més de les proves, el 
personal de Rotecna també 
ha fet un curs sobre els riscos 
i les precaucions a tenir en 
compte amb la Covid-19. 

S’han pres totes les mesures 
necessàries per evitar la pro-
pagació del virus dins de l’em-
presa. A més, s’ha creat un 
comitè permanent de segui-
ment i actuació, format per les 
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direccions de RRHH, comerci-
al, fi nances i direcció general, 
i s’ha desenvolupat un pla de 
contingència conjuntament 
amb el servei de prevenció. 

Pel que fa a l’estratègia co-
mercial, el primer que es va 
aturar van ser precisament 
els viatges dels comercials, 
els quals no viatgen des del 
mes de març i fan tota la seva 
activitat de forma telemàtica. 
No obstant això, Rotecna té la 
sort de comptar amb una im-
portant xarxa de distribuïdors 
en 85 països en els quals s’ha 
pogut recolzar durant aquest 
temps per mantenir el volum 
de vendes. D’altra banda, a 
nivell d’imatge, s’han suspès 
totes les fi res nacionals i in-
ternacionals, però s’ha refor-

çat l’aspecte digital, oferint 
informació de qualitat de 
forma més regular. Tot i això, 
s’han adaptat el millor que 
han sabut a la situació, i han 
incrementat la formació onli-
ne de les persones, comerci-
als i clients. 

Referent a l’afectació de la 
pandèmia a l’empresa, es pot 
dir que van tenir un descens 
de l’activitat en un primer 
moment per una aturada de 
país. Tot i això, diuen que de 
granges se’n continuen fent 
i que, per tant, l’activitat va 
tornar al seu ritme habitual 
al cap de poques setmanes. 
Aquesta afectació ha fet que 
aquest 2020 deixin d’ingres-
sar aproximadament un 6% 
respecte l’any anterior. Tot i 

la situació que s’està vivint, 
però, diuen estar molt a prop 
dels nivells de l’any passat 
quan no hi havia Covid.

S’estan adaptant a la nova 
situació, però, òbviament, 
moltes coses que l’empresa 
feia, com viatges, presència 
a fi res,... es reprendran quan 
sigui possible. Diuen no haver 
rebut cap mena d’ajut ni de 
la Generalitat ni del govern 
de l’Estat. De cara a aquest 
2021 esperen assolir les xi-
fres que tenien marcades 
abans de la pandèmia. També 
s’adaptaran a les situacions i 
mercats, i confi en continuar 
pel camí de la innovació i el 
creixement.

Redactors de Sió

De cara a aquest 
2021 esperen 
assolir les xifres 
que tenien mar-
cades abans de la 
pandèmia. També 
s’adaptaran a 
les situacions i 
mercats, i confi en 
continuar pel camí 
de la innovació i el 
creixement.

Marta Joval Solé
Agent de viatges

Carrer Sió, 23 baixos
25310 AGRAMUNT
973044150 - 675 052415
vintivintours@gmail.com
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Agramunt (Lleida)

L’Estoneta

Menjars casolans per emportar
Cafeteria - Bar - Restaurant

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

973.390.468
C/ Pau Casals, 20

Queviures

Bar - Restaurant

Calçats Mary
des de l’any 2000

i moltes més

C/ Àngel Guimerà, 5
Agramunt

973 39 20 55 - 686 27 29 27

PINTORS GERMANS CAPITAN

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

Mòb. Josep M. 605 851 798

SERVEI I LLOGUER DE PLATAFORMES
Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo

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

T. 973 39 27 24
LLUNANOVAAGRAMUNT

AV. JAUME MESTRES, 27 - 25310 AGRAMUNT (LLEIDA)
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L’any de la pesta

▼

per Joan Puig

De mes a mes De mes a mes .. 20202020

El 2020 ha estat un any que no oblidarem. 
Ha estat un any que marcarà les nostres 
vides. El protagonista principal ha estat 

el coronavirus que s’ha emportat moltes vides 
per endavant. Els polítics espanyols al principi 
s’ho van prendre com si fos una guerra, però 
es van equivocar de ple. Els únics que han po-
gut posar fre i seny a la pandèmia han estat els 
sanitaris i els cientí� cs que han treballat per 
contenir el virus i aconseguir una vacuna. Una 
vacuna que ens ha arribat a començaments 
d’aquest nou any i que marca un xic de claror 
del � nal del túnel.

A nivell polític català, els presos polítics han 
continuat rebent el càstig que els va imposar 
el Tribunal Suprem que ara no els permet ni 
gaudir del tercer grau ni sortir de la presó mal-
grat portin més de tres anys entre reixes. Els 
polítics exiliats, alguns d’ells parlamentaris 
europeus, poden viatjar per tot el món menys 
per Espanya. La repressió envers els indepen-
dentistes no s’ha aturat, � ns al punt que es va 
inhabilitar el president de la Generalitat, Quim 
Torra, pel fet de no haver retirat a temps una 
pancarta del balcó de la Generalitat. El govern 
de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, recolzat pels 
republicans catalans, va prometre una taula 
de diàleg amb Catalunya que sols es va reunir 
una vegada i que, amb la desencusa de la pan-
dèmia, està aturada sine die. A nivell local hi 

ha hagut algunes persones acusades d’haver 
participat al tall de la Jonquera i el qui va ser 
alcalde de la vila ha estat jutjat recentment per 
la seva presumpta participació a l’1 d’octubre. 
La situació política a nivell de Catalunya no és 
gens afalagadora i en aquests moments tenim 
en perspectiva les eleccions del 14 de febrer.

A nivell local el nostre Ajuntament s’ha po-
sat al davant en totes les mesures que calia 
prendre de cara a la pandèmia. Els nostres 
regidors han tingut un any duríssim. Amb tot, 
han pogut organitzar molts actes i aconseguir, 
d’aquesta manera, que la història no s’aturés. 
El canvi en l’alcaldia de Bernat Solé per Sílvia 
Fernàndez no l’hem notat els vilatans ja que 
tot ha continuat funcionant malgrat les di� cul-
tats del moment.

Els redactors i col·laboradors de Sió aquest 
any ens hem esforçat perquè la revista sortís i 
arribés als lectors. Davant la manca d’algunes 
notícies i col·laboracions ens hem esforçat i 
ens hem reinventat. El lector podrà dir si ens 
n’hem sortit. A més, hem acabat l’edició del 
col·leccionable “Postals d’Agramunt” que es 
posà a la venda a les llibreries pocs dies abans 
de Nadal. Des de Sió només ens queda lamen-
tar la pèrdua de tres persones que estimaven la 
revista i que hi havien participat durant anys; 
ens referim a Josep Farreny, Paulí Ribera i 
Pere Mora. Descansin en pau.

Els redactors i 
col·laboradors 
de Sió aquest 
any ens hem 
esforçat 
perquè la 
revista sortís 
i arribés als 
lectors.
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Dia 5. Els Reis Mags d’Orient arriben a la nostra vila i, 
com des de fa molts anys, la cavalcada es passeja pel 
poble fi ns a la plaça del Mercadal; des d’allà ses majes-
tats continuen a peu fi ns a la plaça de l’Església. Pocs 
dels presents es pot imaginar que aquell acte esdevindrà 
històric pel fet que l’any següent no es podrà repetir amb 
el mateix format.

Dia 23. A conseqüència del temporal “Glòria” es produ-
eix durant el dia un nou desbordament del Sió. Els veïns del 
costat del riu protegeixen les portes de pisos i cases. En 
aquesta ocasió no es produeixen d’anys importants.

Dia 8. Es representa al Casal l’obra teatral “La Nena dels Par-
dals” de la companyia “Teatre al Detall” i música en directe de la 
Tresca i Verdesca. És el primer acte dels programats dins el 2n.
Cicle Brots impulsat de la regidoria de Cultura. Ningú s’imagina 
que aquest cicle quedarà interromput durant un temps fi ns que 
serà reprès en unes altres dates.

Dia 21-23. Celebració del 34è Carnaval d’Agra-
munt amb el lema “Babymunt”. Hi participen 39 
comparses, 4 carrosses i 13 vehicles manuals o a 
motor. Agramunt aquests dies és una festa.

De mes a mesDe mes a mes
GenerGener

FebrerFebrer

1sió 671[GENER 2020]

la revista d’Agramunt
i de la Ribera
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Entrevista a Irina PenellaEntrevista a Irina Penella
i Manel Ginestà de l’Atípici Manel Ginestà de l’Atípic

Resum meteorològicResum meteorològic
i informatiu de l’any 2019i informatiu de l’any 2019

Les Dones de l’Esbarjo lliuren Les Dones de l’Esbarjo lliuren 
7.000€ a La Marató de TV37.000€ a La Marató de TV3

Activitats de Nadal a ReisActivitats de Nadal a Reis

1sió 672[FEBRER 2020]

la revista d’Agramunt
i de la Ribera
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L’equip prebenjamí A de L’equip prebenjamí A de 
futbol sala s’ha proclamat futbol sala s’ha proclamat 
campió de lligacampió de lliga

De tu a tu amb Jaume RoviraDe tu a tu amb Jaume Rovira

Entrevista a Ramon Mª Invernon,Entrevista a Ramon Mª Invernon,
un agramuntí al Dakarun agramuntí al Dakar

Babymunt,Babymunt,
nova ediciónova edició

del Carnavaldel Carnaval
agramuntíagramuntí
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Dia. 8. Es fa la VIII Cursa de la Dona amb 
una gran participació. Aquest és el darrer 
acte multitudinari de l’any a la nostra vila.

Dia 20. Bernat Solé renuncia al 
càrrec d’alcalde. Dos dies després és 
nomenat conseller de la Generalitat 
d’Acció Exterior, Relacions Institucio-
nals i Transparència. Sílvia Fernàn-
dez assumeix interinament l’alcaldia 
d’Agramunt.

La Covid-19 ens manté aïllats. Els actes programats per entitats i as-
sociacions han quedat suspesos. Alguns convilatans s’apunten a con-
feccionar bates de plàstic i mascaretes per al personal sanitari. Uns 
altres fabriquen pantalles protectores i altres productes davant l’escas-
setat de materials protectors.

Els voluntaris de Creu Roja d’Agramunt ajuden a la gent gran que està 
sola i a la gent que no tenen recursos. Sorgeix una Xarxa de Suport de 
la Ribera del Sió que també porta a terme accions solidàries repartint 
mascaretes, portant menjar a necessitats i col·laborant en les tasques 
de neteja i desinfecció.

22. El mercat setmanal del dimecres es reobre des-
prés de no fer-se durant 5 setmanes, encara que de mo-
ment hi ha unes poques parades d’alimentació. A poc a 
poc anirà tornant a la normalitat d’abans.

23. El dia del llibre de Sant Jordi es trasllada a l’estiu. 
De totes maneres, alguns vilatans el celebren: es fan 
portar roses i llibres a casa perquè no es perdi la tradi-
ció, altres pengen pancartes al balcó o participen en el 
concurs de punts de llibre.

 .. 20202020

AbrilAbril

Dia 11. L’OMS declara que el co-
ronavirus passa a ser una pandèmia 
mundial. El dia 12 alguns comer-
ços tanquen voluntàriament. El 13 
es tanquen els centres educatius i 
les autoritats estatals confi nen tot-
hom a casa llevat dels serveis sani-
taris i essencials.

MarçMarç

1sió 673[MARÇ 2020]

la revista d’Agramunt
i de la Ribera
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XIX edició de l’Agr’autoXIX edició de l’Agr’auto

Dia Internacional de la DonaDia Internacional de la Dona

La suposada reconquesta La suposada reconquesta 
d’Agramunt a partir d’una d’Agramunt a partir d’una 

narració escrita pernarració escrita per
Pedro Ángel de TarazonaPedro Ángel de Tarazona

Afectació del coronavirusAfectació del coronavirus
a casa nostraa casa nostra

Entrevista a Bernat Solé,Entrevista a Bernat Solé,
nou conseller d’Exteriorsnou conseller d’Exteriors

de la Generalitatde la Generalitat

1sió 674[ABRIL 2020]

la revista d’Agramunt
i de la Ribera

Núm. 674 • Any LVII • Abril 2020www.revistasio.cat • redaccio@revistasio.cat

De tu a tu amb Montse Serra,De tu a tu amb Montse Serra,
alcaldessa de Mafetalcaldessa de Mafet

Confecció de bates i mascaretesConfecció de bates i mascaretes
Entrevista al nou rectorEntrevista al nou rector

Mn. Jaume MayoralMn. Jaume Mayoral

Totes les activitats han estat Totes les activitats han estat 
afectades per la Covid-19afectades per la Covid-19

Entrevista aEntrevista a
Sílvia Fernàndez,Sílvia Fernàndez,
alcaldessa en funcionsalcaldessa en funcions
de la nostra vilade la nostra vila
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Dia 22. Sílvia Fernàndez accepta el càrrec d’alcaldessa del 
municipi d’Agramunt en un ple que se celebra al Casal amb 
les mesures sanitàries recomanades i les distàncies perti-
nents. Alguns dels regidors hi assisteixen, altres voten per 
internet. La Sílvia és la primera alcaldessa de la història de 
la nostra vila.

DVins organitza per Instagram un tast de vins DO 
costers del Segre davant de la impossibilitat de 
fer-ho com els altres anys. Moltes altres activitats 
com aquesta també es fan per internet.

Dia 8. Comença el retorn dels alumnes als centres educatius de ma-
nera tímida i gradual. Durant els tres darrers mesos els alumnes dels 
centre han mantingut l’activitat escolar a través d’internet.

Dia 15. L’Ajuntament i la Unió de Botiguers i Industrials d’Agra-
munt inicien una campanya per potenciar el comerç local amb el 
lema “Tu ens omples de vida”. S’allargarà fi ns el 15 de setembre.

Dia 24. La vetlla de Sant Joan arriba la fl ama del Canigó a la 
plaça de l’Església on els diables i tabalers de l’Espetec fan una 
actuació sense públic. A la nit, per suplir les fogueres tradicio-
nals, es fan focs artifi cials que els vilatans poden veure des de 
casa. L’endemà molta gent fa paella d’arròs i les mostren a la 
xarxa per tal que la tradició de l’arrossada es mantingui un any 
més. Al Mercadal es fa una audició de sardanes. 

M
aig

M
aig

De mes a mesDe mes a mes
1sió 675[MAIG 2020]

Reportatge sobreReportatge sobre
el Molí de Puigverdel Molí de Puigverd

la revista d’Agramunt
i de la Ribera
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25 anys del Grup25 anys del Grup
Sardanista EstolSardanista Estol Certamen Literari de Sant JordiCertamen Literari de Sant Jordi

Entrevista a Toni Garcia,Entrevista a Toni Garcia,
director del CAPdirector del CAP

1sió 676[JUNY 2020]

“De tu a tu” amb “De tu a tu” amb 
Cecília Llobet, Cecília Llobet, 

metgessa a l’Arnau de metgessa a l’Arnau de 
Vilanova de LleidaVilanova de Lleida

la revista d’Agramunt
i de la Ribera
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Entrevista a Ainhoa Mulet,Entrevista a Ainhoa Mulet,
infermera a l’hospital d’Igualadainfermera a l’hospital d’Igualada

Els centres docentsEls centres docents
informen sobreinformen sobre
el retorn a l’escolael retorn a l’escola

Presa de possessió dePresa de possessió de
la nova alcaldessa de la vilala nova alcaldessa de la vila

JunyJuny
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Dia 8. La regidoria de Cultura inicia el Cicle Racons amb el con-
cert del cantautor Xavier Mayora. Els actes, amb poca assistència 
de públic, es van repartint al llarg de l’estiu en diferents punts de 
la vila i mantenint les normes de seguretat establertes.

Dia 23. Celebració de la diada de Sant Jordi en substitu-
ció de la tradicional a l’abril. Durant tot el dia, les llibreries i 
fl oristeries ofereixen els seus productes. Al Parc de Riella es 
fa una sessió de contes, a la plaça del Mercat es lliuren els 
premis als guanyadors del 43è Certamen Literari de Sant 
Jordi i també es presenten dos llibres. Després, Òmnium 
Cultural organitza un concert a la plaça de l’Església.

Les cinc darreres monges del col·legi de les religioses
missioneres de la Immaculada Concepció anuncien que 
marxen de la vila. A partir de setembre el centre mantin-
drà la mateixa línia educativa però restarà exclusivament 
en mans de seglars. Fa 140 anys que van començar la 
seva tasca educativa a Agramunt.

Dia 26. Es fa la darrera activitat programada dins el 
cicle Racons d’Estiu: Fem Safareig. Hi assisteix menys 
públic de l’habitual, tal com ja ha passat amb les altres 
activitats realitzades al llarg de l’estiu.

 .. 20202020
1sió 677[JULIOL 2020]

Més sobre elMés sobre el
molí de Puigverdmolí de Puigverd

Rafel Nadal presentaRafel Nadal presenta
el seu nou llibreel seu nou llibre

la revista d’Agramunt
i de la Ribera
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“De tu a tu” amb Xavi Nieto, “De tu a tu” amb Xavi Nieto, 
president de l’Agrupació president de l’Agrupació 

Sardanista BarretinaSardanista Barretina
Meritxell Budó visitaMeritxell Budó visita
Puigverd d’AgramuntPuigverd d’Agramunt

45è aniversari del CAU45è aniversari del CAU

1sió 678[AGOST 2020]

Sant Jordi d’estiuSant Jordi d’estiu

Cal Mora ha tancatCal Mora ha tancat

la revista d’Agramunt
i de la Ribera
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“De tu a tu”“De tu a tu”
amb Maria Solà,amb Maria Solà,
un segle de vidaun segle de vida

Els programes de la Festa Major Els programes de la Festa Major 
i una Festa Major de fa 85 anysi una Festa Major de fa 85 anys

140 anys de presència a la vila140 anys de presència a la vila
de les Religioses Missioneresde les Religioses Missioneres
de la Immaculada Concepcióde la Immaculada Concepció

JuliolJuliol

AgostAgost
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Dia 3-7. Celebrem la Festa Major, encara que amb moltes res-
triccions per al públic assistent. Alguns pobles de la rodalia l’han 
suspesa totalment, mentre a Agramunt encara s’han pogut fer la 
majoria dels actes.

Dia 11. La diada de Catalunya se celebra discretament al poble, 
perquè s’han desaconsellat les aglomeracions de gent. No es fa la 
pujada a peu al Pilar d’Almenara, però sí l’acte d’homenatge que, 
en aquesta ocasió es realitza a la plaça de l’Església. A la tarda 
l’ANC i Òmnium hi organitzen també un acte reivindicatiu.

Dia 14. Els centres escolars inicien el curs amb moltes me-
sures preventives i canvis d’organització. Alguns estudiants 
no havien pogut fer classe des de mitjans març; sis mesos 
en total. 

Dies 10-12. La Fira 
del Torró i la Xocolata a 
la Pedra no es fa des-
prés de 31 anys ininter-
romputs. En alguns no-
ticiaris de Catalunya es 
comenta la supressió. 
De totes maneres, els 
torronaires obren portes 
i reben alguns visitants 
de fora vila.

De mes a mesDe mes a mes
1sió 679[SETEMBRE 2020]

la revista d’Agramunt
i de la Ribera
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“De tu a tu” amb“De tu a tu” amb
Joan Manel Serrano, Joan Manel Serrano, 

alcalde de les Puellesalcalde de les Puelles

Entrevista a Jordi Pijuan,Entrevista a Jordi Pijuan,
nou director de l’Institutnou director de l’Institut

75è aniversari del Camp 75è aniversari del Camp 
Municipal d’EsportsMunicipal d’Esports

Diada Nacional Diada Nacional 
de Catalunyade Catalunya
a Agramunta Agramunt

Quaranta Quaranta 
anys seguits anys seguits 
d’havaneresd’havaneres
a la vilaa la vila

Actes de la Festa MajorActes de la Festa Major

1sió 680[OCTUBRE 2020]

la revista d’Agramunt
i de la Ribera
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Jornades EuropeesJornades Europees
de Patrimonide Patrimoni

“Records d’una torronaire”, “Records d’una torronaire”, 
entrevista a Maria Pallejàentrevista a Maria Pallejà

Commemoració del tercer Commemoració del tercer 
aniversari de l’1-Oaniversari de l’1-O

Sense FiraSense Fira
del Torródel Torró

Reportatge sobre Reportatge sobre 
els cementirisels cementiris

d’Agramuntd’Agramunt

SetembreSetembre

OctubreOctubre
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Des del mes passat el coronavirus torna a propagar-se 
i afecta de ple les residències geriàtriques i el nostre 
municipi  en què augmenten les infeccions. Alguna de 
les aules dels centres educatius es veuen afectades i els 
alumnes han de restar confi nats a casa. Les activitats es-
portives s’han aturat de nou.

26-27. El CAP fa un cribatge massiu i voluntari a la 
població per tal de detectar les persones infectades per 
la Covid. En total es realitzen 1.437 proves ràpides d’an-
tígens, tres de les quals donen positiu.

Dia 14. El TSJC jutja Bernat Solé Barril per la seva presumpta 
participació com a alcalde en la realització del referèndum de l’1 
d’octubre de 2017. Alguns polítics i vilatans li fan costat i l’acom-
panyen des de l’Arc del Triomf fi ns a les portes del Tribunal Supe-
rior. El judici queda vist per a sentència.

Dies 25 i 26. Celebrem el Nadal però sense poder 
fer trobades amb tots els familiars. Sols es permet reu-
nir-se vuit persones, com a màxim, i només provinents 
de dues “bombolles” o nuclis familiars. A més, no es 
pot viatjar si no és per alguna causa justifi cada o per 
anar a segones residències. Enguany sí que cada ove-
lla ha estat al seu corral!

 .. 20202020
1sió 681[NOVEMBRE 2020]

la revista d’Agramunt
i de la Ribera
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Estudi sobre la datacióEstudi sobre la datació
de la primera cartade la primera carta
de població d’Agramuntde població d’Agramunt

Recollida de vidreRecollida de vidre
contra el càncer de mamacontra el càncer de mama

La pandèmiaLa pandèmia
a les aulesa les aules

Reportatge sobre els afectats Reportatge sobre els afectats 
de Covid a casa nostrade Covid a casa nostra

1sió 682[DESEMBRE 2020]

la revista d’Agramunt
i de la Ribera
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Entrevista aEntrevista a
Vicenta Ribera,Vicenta Ribera,
darrera representantdarrera representant
del cine Avenidadel cine Avenida

Judici aJudici a
Bernat SoléBernat Solé
pel referèndumpel referèndum
de l’1-Ode l’1-O

De tu a tu amb Judit Solé, De tu a tu amb Judit Solé, 
regidora de Festesregidora de Festes

Afectació de la Covid a comerçosAfectació de la Covid a comerços
i empreses de la vilai empreses de la vila

portives s’han aturat de nou.

NovembreNovembre

DesembreDesembre
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Ha pujat a la casa del Pare

Josep M. Baró Marquilles
que morí cristianament el dia 1 de gener de 2021, a d’edat de 75 anys.

E. P. R.

Els qui l'estimem: esposa, Mari Carme; fills, Remei i Francesc; nets, Cesc i Laia; 
germana, Maria; cunyats, nebots, cosins i família tota.

Us agraïm les mostres de condolença rebudes 
i us demanem que el tingueu present en el vostre record.

Agramunt, gener de 2021

Antònia Figueres Vilanou
Morí el 14 de gener de 2021, a d’edat de 78 anys.

El teu espòs, fills i nets et recordaran sempre.

La família agraeix les mostres de condol rebudes.

Agramunt, gener de 2021

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

               Miquel Martí i Pol
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COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE

La granota
—Hem de caçar una granota —em va dir el 

Ramon, neguitós. No seria el primer cop que 
ho faríem. Al Sió n’hi havia a sarpats, només 
calia acostar-se als llocs on l’aigua s’entollava 
i s’omplia de bava. Les agafàvem vives, les fi-
càvem en un pot i les dúiem a la farmàcia. Ens 
donaven una pesseta per cadascuna.

—Te l’han demanat de la farmàcia? —li vaig 
preguntar.

—No, però els en caldrà una.
—Ah. I com ho saps?
—Ahir, la tia Enriqueta parlava amb la mare 

i les vaig sentir des del lavabo. Deia que havien 
enxampat ma cosina Lurdes, la seva filla, ja la 
coneixes, i el Cisquet de cal Llambordes, a la 
pallissa de l’era. Fent coses.

—Fent coses? Què vols dir, fent coses?
El Ramon i jo vivíem al mateix carrer i érem 

els més amics dels amics. Ell acabava de fer 
vuit anys i jo tenia set mesos menys que ell; 
potser per això el Ramon sabia més coses que 
no pas jo i era molt més llest. El Ramon és 
molt espavilat, deia tothom.

—La Lurdes té setze anys i festeja amb el 
Cisquet. No ho sabies? —va dir el Ramon.

—Sí, i què?
—No siguis talòs. Quan la gent festeja, fa 

coses.

Vaig fer un moviment amb el cap com dient 
que ja ho sabia, però la veritat és que no en te-
nia idea. A escola ara potser ho expliquen això, 
però llavors érem als anys cinquanta.

—Ma tia deia que estava amoïnada —va 
continuar el Ramon—. Que qui sap què havi-
en fet aquell parell, que la Lurdes callava com 
una marrana i que potser sí que era una mar-
rana de debò. Haurien d’anar a la farmàcia a 
fer-li la prova de la granota. No fos cas.

Jo no entenia res. Marrana? Prova de la gra-
nota? És que les granotes no se les menjava 
l’apotecari? Deien que les cuixes de granota 
eren molt bones, tot i que a casa no en men-
jàvem mai. El Ramon va veure’m la cara de 
tanoca i va intentar explicar-m’ho.

—Quan una dona, abans que se li faci la 
panxa grossa, no sap si ha de tenir un fill, es fa 
la prova de la granota. Això m’ho va dir el Joan 
de ca l’Esparranc, que ja saps que son cosí és 
el senyor mestre.

—Però els fills no els porten les cigonyes? 
—vaig dir jo.

—Ai, que n’ets de ruc! Els fills els porten les 
mares a la panxa i, per saber-ho, fan pipí sobre 
una granota a la farmàcia. I l’animal diu si la 
mare tindrà un fill o no.

Que n’era de llest el Ramon! Quantes coses 
sabia i quantes n’aprenia jo amb ell.

—El que passa —continuava el Ramon— és 
que només es pot tenir un fill si s’està casat. Si 
el tens quan festeges fas un pecat molt gros. 
Això és el que mortifica ma tia.

—Doncs potser que no agafem la granota; ta 
cosina no hi farà pipí i no tindrà cap fill. 

Però el Ramon va voler caçar-la. Quan la 
vam tenir, va dir:

—Ara pixem-nos-hi tots dos a sobre. —Jo el 
vaig mirar estranyat, però ho vam fer.

Després vam portar la granota a la farmàcia i 
el meu amic va dir a l’apotecari:

—És per a la cosineta Lurdes, però no cal 
que hi faci pipí, ella. Ja n’hi hem fet nosaltres: 
així ella no tindrà cap fill.

—No se’ns farà pas la panxa grossa a nosal-
tres dos, ara? —vaig dir jo, esgarrifat. 

Lo navegant del Sió

Quan una dona, 
abans que se li faci 
la panxa grossa, no 
sap si ha de tenir 
un fill, es fa la pro-
va de la granota. 
Això m’ho va dir el 
Joan de ca l’Espar-
ranc, que ja saps 
que son cosí és el 
senyor mestre.
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ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Una vetllada especial
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Des de fa més de 35 
anys, a mitjans de de-
sembre, l’escola ha ce-

lebrat la “Vetllada de Nadal” 
on, d’una manera o altra, hi 
participa tota la comunitat 
educativa; els alumnes com 
a principals protagonistes, 
els mestres i la implicació de 
l’AMPA en l’organització. Es 

tria un tema central i tots els 
cursos preparen balls i dan-
ses sobre l’eix que s’ha esco-
llit. En els darrers anys s’ha 
celebrat al pavelló, on s’han 
ofert les actuacions pels pa-
res i mares i també per tot el 
públic que hi ha volgut assis-
tir. No cal dir que és una festa 
bonica i entranyable, una tro-
bada on es transmet l’alegria 
dels alumnes per oferir el que 
han preparat i l’entusiasme 
dels assistents que amb els 
seus aplaudiments agraeixen 
tota la feina feta.

Aquest any no ha pogut ser, 
tot i que havíem parlat de fer 
actuacions per cicles educa-
tius amb l’objectiu de reduir 
l’aforament i també altres 
opcions que es van posar da-
munt de la taula, les restricci-
ons i protocols a seguir ho fe-
ien inviable, era evident que 
no ho podíem dur a terme.

Tot i així, però, no podíem 
tirar la tovallola. No volíem 
que els nostres alumnes dei-

xessin de viure les emocions 
de preparar alguna cosa pels 
familiars en aquestes dates 
nadalenques, i vam posar 
fil a l’agulla. Vam decidir el 
que podria fer cada classe i 
ho penjaríem a la pàgina web 
de l’escola. Així, cada família 
podria veure el que havien 
preparat el curs dels seus fills 
i també el dels altres com-
panys. 

Podem dir que va ser una 
“Vetllada diferent” però no hi 
va faltar de res. Hi vam poder 
veure  vídeos amb la desco-
berta del Nadal, recitació de 
poemes, nadales ballades i 
cantades, dramatització d’un 
conte, representació de can-
çons de Nadal i del pesse-
bre...

També tot el claustre de 
professors, juntament amb 
els alumnes, vam gravar una 
felicitació de Nadal ben di-
vertida.

Tot això ens va servir per 
viure el Nadal amb una cer-
ta normalitat tot i el moment 
d’excepcionalitat que es-
tem vivint. Vam intentar que 
l’esperit nadalenc i l’alegria 
de compartir projectes con-
junts d’escola, es poguessin 
fer com sempre, encara que 
d’una altra manera.

Esperem que tot millori 
i que l’any que ve puguem 
celebrar la Vetllada amb tota 
normalitat. Mentrestant, con-
tinuarem adaptant-nos a les 
circumstàncies i treballant 
per dur a terme la nostra tas-
ca. Molta salut per a tothom.

Col·legi Mare de Déu
del Socors

Els alumnes de tercer en plena 
actuació del conte “La Venedora 
de llumins”.

Alumnes de sisè A preparats per 
la representació del Pessebre.
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ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Els reptes cooperatius

Durant els últims anys 
s’han realitzat troba-
des esportives a nivell 

comarcal amb l’alumnat de 
cicle superior de diferents es-
coles, a les quals hi hem par-
ticipat des de l’Escola Macià-
Companys.

Els nens i nenes de 5è de 
primària anaven a la pobla-
ció d’Arbeca i realitzaven 

activitats relacionades amb 
l’atletisme, i l’alumnat de 6è 
feia una trobada a Tàrrega en 
la qual practicaven diferents 
jocs i esports.

Aquest any, degut a la si-
tuació en què vivim, s’ha 
hagut de modificar el format 
d’aquestes trobades per se-
guir tenint contacte entre 
l’alumnat de la zona.

Per això el Consell Espor-
tiu de l’Urgell, a partir del 
2n trimestre, posa en marxa 
una nova iniciativa: els reptes 
cooperatius. Es tracta d’una 
proposta que pretén que 
l’alumnat treballi els valors i 
l’esport de manera integrada, 
aconseguint d’aquesta mane-
ra un aprenentatge més signi-
ficatiu.

En aquesta iniciativa cada 
aula de 6è realitzarà un rep-
te que compartirà amb altres 
escoles de la comarca de 
l’Urgell. D’aquesta manera hi 
haurà comunicació entre els i 
les diferents alumnes de 6è 
d’altres centres educatius de 
la zona.

Esperem que aquesta nova 
iniciativa els agradi i els mo-
tivi per fer reptes ben diver-
sos i poder-los compartir amb 
tothom.

Aprofitem aquest article per 
desitjar a tothom un bon any 
2021 i sobretot molta salut i 
felicitat.

L’equip de mestres 
de cicle superior
Escola Macià-CompanysFO
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Aquest any s’ha 
hagut de modificar 
el format d’aques-
tes trobades per 
seguir tenint con-
tacte entre l’alum-
nat de la zona.
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Ha pujat a la casa del Pare

Enriqueta Roca Admetlla
Vídua de Joan Puig Balcells (Cal Batet)

que morí cristianament el dia 23 de desembre de 2020, a d’edat de 85 anys,
havent rebut els S.S. i la B.A.

E. P. R.

Els qui l'estimem: fills, Anna i Joan Francesc; fill polític, Eduard; nets, Edu, Isaac, 
Pau, Ignasi, Joan i Sergi; besnet, Emmanuel; germana, Raimunda; cunyats, nebots, 

cosins i família tota, us preguem la tingueu present en el vostre record.

Balaguer, desembre de 2020

ESTENC LA MÀ

No tornaràs mai més, però en les coses
i en mi mateix hi hauràs deixat l'empremta
de la vida que visc,
no solitari sinó amb el món i tu per
companyia, ple de tu fins i tot quan no et
recordo, i amb la mirada clara dels qui
estimen sense esperar cap llei de
recompensa.

Miquel Martí i Pol

Josep Pla Farré
Sisè Aniversari

En l'eternitat del temps, el record i l'estimació 
viurà sempre amb nosaltres.
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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

www.cfagramunt.cat

Seguim entrenant
R. Mendoza
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Comencem l’any amb el confi nament municipal i amb 
el permís de fer activitats extraescolars. Els entrena-

ments es poden fer ja que el camp de futbol és un espai 
obert.

Himne del club
Hem d’esmentar la notícia, tot i que una vegada més, 

i ja fa deu mesos, que no és esportiva, però aquesta 
vegada en certa manera afecta a tots els agramuntins. I 
és que l’himne del nostre club “Sempre amunt”, que va 
crear el grup musical “Munt-Band” l’any 2018, ha es-
tat seleccionat per participar en el concurs d’himnes del 
programa “Tot gira” de Catalunya Ràdio. Les votacions 
sortiran a fi nals de gener.   ■

Components de l’equip Benjamí-B: B. Pla, P. Vilanova, L. Marín, 
R. Padullés, M. Guerrero, O. Serra, A. Nogales, D. Fernández,
E. Marín, A. Bumbar. Entrenadors: D. Galan, J. Ibáñez.180 x 117mm camats.pdf   1   16/03/17   16:21
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ESPORTS ESCATXICS

Campionats i nova junta

Durant els darrers mesos, el club 
Atlètic Escatxics d’Agramunt ha 
intentat mantenir l’activitat du-

rant les setmanes que la pandèmia ho 
ha fet possible. Tant és així que diver-
sos atletes del club s’han classificat i 
han participat en diferents Campionats 
de Catalunya.

Altres noticiables del club han estat 
un canvi en el l’organització i planifi-
cació dels entrenaments (separant-los 
en dues àrees: l’àrea de tecnificació i 
l’àrea de salut) i la recent renovació de 
la junta directiva.

Participació i bons resultats 
en els Campionats de Catalunya

Tot i la pandèmia, el Club Atlètic Es-
catxics d’Agramunt ha participat en les 
competicions que s’han mantingut. Un 
exemple en són els atletes Pol Carrera, 
Núria Argelich, Cesc Boix i Arnau Jou.

Pol Carrera (Sub-14) va participar en 
el control de pista de 1.000 metres lli-
sos que es va celebrar el diumenge 13 
de setembre a l’estadi del Club Natació 
Reus Ploms, aconseguint una marca 
de 3’14.11’’.

El mateix dia, Cesc Boix i Arnau Jou, 
tots dos Sub-16, també van disputar 
un control de pista. En aquest cas de 
1.500 metres obstacles, assolint una 
marca de 5’21.44’’ i 5’21.71’’ respec-
tivament.

El 19 de setembre, Pol Carrera (Sub-
14) tornava a mesurar-se a Ascó, en 
aquest cas en 3.000 metres llisos, 
assolint una marca de 10’54.24’’. I el 
mateix, dia, però a Vilanova i la Geltrú, 
Núria Argelich (Sub-14) aconseguia 
superar els 80 metres llisos en 11.04’’.

Del Club Atlètic Escatxics d’Agra-
munt, en categoria Sub-14, es van 
classificar tres atletes: Pol Carrera, 
Guifré Porta i Núria Argelich (tot i que 
Argelich va competir amb el C.A. Terres 
de Ponent).

Els resultats van ser els següents:

- Atleta: Pol Carrera. Prova: 3.000 me-
tres llisos. Marca: 10’40.28’’ (5a posi-
ció).

· Atleta: Guifré Porta. Prova: Salt 
d’alçada. Marca: 1’34’’ (9a posició).

· Atleta: Núria Argelich. Prova: 80 
metres llisos. Marca: 10.61’’ (2a posi-
ció i subcampiona de Catalunya).

· Atleta: Núria Argelich. Prova: 150 
metres llisos. Marca:  19.81’’ (1a posi-
ció i campiona de Catalunya)

· Pel que fa al Cesc Boix i Arnau Jou, 
tots dos es van classificar també pel 
Campionat de Catalunya Sub-16, en la 
modalitat de 1.500 metres obstacles, 
que es va celebrar el diumenge 4 d’oc-
tubre.

· Arnau Jou va aconseguir un lluitat 
5è lloc (amb millor marca personal in-
closa)

· Cesc Boix, en canvi, no va poder 
finalitzar la prova per una desafortu-
nada caiguda. Segur que Boix aconse-
guirà bons resultats en properes oca-
sions.

54è Cros Internacional de 
Catalunya Ciutat de Granollers

El diumenge 6 de desembre, al vol-
tant de les Instal·lacions Esportives 
Municipals de Granollers, es va dur a 
terme el 54è Cros Internacional de Ca-
talunya Ciutat de Granollers.

Des del club destaquem la bona or-
ganització del Cros, durant el qual es 
va respectar, en tot moment, les mesu-
res de protecció per la Covid. 

Pol Carrera va representar-hi el club 
en la categoria Sub-14 i la modalitat 
de 2.000 metres, aconseguint una im-
pecable desena posició. Carrera va fer 
un temps de 8’01’’.

El representant del club en la catego-
ria Sub-16 va ser Arnau Jou, que amb 

un temps de 10’56’’ els 3.000 metres 
va lluitar una 28a posició.

Ambdós atletes varen entrenar pel 
seu compte durant la pandèmia, fet 
que els va possibilitar la participació 
en aquesta competició.

Canvis en l’organització de l’àrea 
esportiva/tècnica

Des del Club Atlètic Escatxics 
d’Agramunt s’ha optat per variar l’orga-
nització de l’àrea esportiva/tècnica, per 
tal de separar els objectius dels atletes. 
D’aquesta manera l’àrea esportiva que-
darà dividida en les seccions següents: 
Escola d’atletisme, Àrea de tecnifica-
ció i Àrea de salut.

L’Escola d’atletisme la formaran els 
atletes de fins a 14 anys, i estarà enfo-
cada a preparar competicions d’àmbit 
territorial català i a planificar entrena-
ments de treball de les capacitats con-
dicionals i habilitats motrius bàsiques 
adequades a cada etapa.

L’Àrea de tecnificació, en canvi, es-
tarà destinada a la programació d’en-
trenaments i proves per tots aquells 
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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  

atletes a partir de 16 anys que vulguin 
competir en la disciplina específica de 
l’atletisme.

I, per últim, l’Àrea de salut pretén la 
programació d’entrenaments per tots 
aquells atletes a partir de 16 anys que 
vulguin millorar la seva condició física 
i la seva salut. El vessant físic, mental 
i social serà l’eix principal d’aquesta 
secció.

Canvi de junta directiva
Durant les darreres setmanes s’ha 

dut a terme un canvi de junta directiva 
del club. Xavier Súria, fins ara Presi-
dent, continua a la junta directiva però 
ara com a vocal d’entrenadors. El càr-
rec de President l’assumeix Joan Carre-
ra, fins ara Vicepresident.

Marta Canes, fins ara secretària, dei-
xa la junta després d’assumir-ne la se-
cretaria des de la temporada 2014/15.

La nova junta, per tant, queda com-
posta per:

· President: Joan Carrera
· Vicepresidenta: Elena Gardenyes
· Tresorer: Josep Mª Puigarnau
· Secretària: Sandra Solans
· Vocal entrenadors: Xavier Súria
· Vocal roba: Imma Coberó
· Vocal comunicació: Albert Martín
· Vocal: Josep Mª Ribalta
Tant Ribalta com Martín són les dues 

noves incorporacions a la junta directi-
va del club.

A través d’aquestes ratlles, el club 
agraeix la ingent tasca que tant Xa-
vier Súria com Marta Canes han fet 
tant dins la junta com fora durant tots 
aquests anys. Tots dos membres con-
tinuen formant part del club. Com a 
entrenador i membre de junta en el cas 
de Súria, i com a entrenadora en el cas 
de la Canes.   ■FO
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Mamá la palabra más 
bonita

“Madre, la palabra más 
bella pronunciada  por 
el ser humano”

Hay quien trae al 
mundo una luz tan 
grande que, incluso 
después de irse, su luz 
permanece. 

Manoli Nogales Vázquez
Que falleció cristianamente el día 4 de enero del 2021, 

a la edad de 63 años.

Tus padres, tus hijas, tus nietos 
y todos los familiares y amigos que te han querido.

Muchas gracias por las muestras de cariño recibidas durante estos días. 
Especialmente al Dr. Toni Garcia y al Jordi Pastor.

Agramunt, enero 2021
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS JUNTS X AGRAMUNT

Un any molt complicat i un futur incert

El primer que toca aquest mes 
és fer balanç de l’any que aca-
ba. Període de temps marcat 

per la pandèmia Covid-19 on molta 
ciutadania i sectors econòmics han 
estat molt afectats. Segurament la 
salut física i mental no han arribat 
a situacions catastròfi ques gràcies 
a aquells col·lectius que han fet un 
treball fantàstic perquè les coses 
no anessin més enllà del llindar del 
cataclisme. En el sector econòmic 
molts han resultat afectats però a 
vegades, malauradament per uns, 
benefi cia altres sectors. Així els tre-
balls de missatgeria, venda online, 
accessoris per combatre el virus 
i alguns treballs relacionats amb 
el manteniment domèstic han vist 
incrementades les seves obligaci-
ons professionals. Malgrat tot, el 
resultat global és negatiu i les ad-
ministracions cal que es posin les 
piles per poder ajudar els més per-
judicats.

A casa nostra, l’any que acabem 
de deixar, a banda de les conse-
qüències negatives de la Covid el 
poble ha tingut un canvi en l’Al-
caldia. Els darrers sis mesos hem 
aconseguit millorar les relacions co-
municatives entre el govern i l’opo-
sició. Sempre poden anar més enllà 
de la situació actual i per la nostra 
part que no quedi doncs ja ens hem 
ofert a treballar pel poble i entomar 
els reptes de la ciutadania junts. La 
gent ens demana que anem plegats, 
per nosaltres cap problema però en 
aquest cas cal ser dos. No estaria 
malament que les persones que ens 
fan aquesta petició ho comuniques-
sin a l’altra part implicada i els de-
manessin un comunicat al respecte 
sigui positiu o negatiu. Nosaltres 
entenem que el silenci no deixa les 
coses clares.

Tenint en compte el panorama 

de la pandèmia creiem que algu-
nes coses han sortit de forma més 
o menys acceptable com els con-
trols als actes culturals i festius, 
una taula de diàleg per poder parlar 
de tot entre el govern i oposició, els 
canals de comunicació digitals, les 
promocions per reactivar el comerç 
local...

Evidentment hi ha aspectes que 
no han estat tan positius com el 
tema de les obres que al nostre en-
tendre té molt a millorar, només cal 
que penseu en el que s’ha fet o es 
fa en aquests moments. Per posar 
un exemple el carrer Jaume Mestres 
amb una davallada d’ingressos molt 
important dels comerciants esta-
blerts. És un carrer per passejar on 
no et pots ni asseure, amb uns se-
màfors que obstaculitzen el trànsit 
cap al carrer Agustí Ros i si aquí hi 
trobem algú aparcant ja cal que tin-
guem paciència. Cal escoltar molt 
la ciutadania afectada per les obres 
que es fan o es volen fer. També al-
gunes coses que estaven previstes 
no han vist la llum, com vestidors 
esportius que estan com sempre 
malgrat la gran afl uència d’usuaris. 
Algunes promocions per reactivar el 
comerç no s’han planifi cat prou bé 
i després arriben les queixes de la 
gent. No trobem solucions en locals 
emblemàtics com el nostre Casal...

Respecte al pressupost de l’any 
21, al nostre entendre hi ha algu-
nes partides poc realistes i fi ns i 
tot algunes de fi ctícies. Entenem 
que qualsevol pressupost s’ha de 
fer quadrar, però ja fa massa anys 
que observem els mateixos defectes 
i algun equip de govern els haurà 
de fer més realistes d’una vegada. 
Demanem als responsables econò-
mics de la casa gran que comencin 
a dissenyar amb cara i ulls els del 
proper exercici. Som conscients que 

el dia a dia se’ns menja, però som-
hi. Respecte a les inversions, tenim 
la sensació que les coses que se’ns 
proposa per a l’any vinent depenen 
de les subvencions que es reben, 
és a dir fem una cosa perquè hi ha 
ajuda econòmica i potser les prime-
res necessitats van en segon terme. 
Nosaltres proposem prioritzar les 
obres atenent les necessitats més 
urgents i després trobar la solució 
per la seva execució com per exem-
ple el clavegueram de l’Avinguda de 
Catalunya. Per altra part poc s’han 
tingut en compte, per no dir gens, 
les nostres propostes per a l’any vi-
nent que vam comentar amb l’equip 
de govern el darrer bimestre. Nego-
ciar sí, però amb la carpeta buida. 
Llàstima, però així van les coses.

La gent ens demana que opinem 
sobre la propera campanya de reco-
llida de la brossa. Recordem que es 
vol començar a fer el porta a porta. 
Tot el que representi millorar en la 
recollida de residus hi estem a fa-
vor, ara bé pensem que aquest camí 
ha de ser el mateix per tot el terri-
tori perquè així aconseguirem redu-
ir costos que afectarà les butxaques 
de la gent i no perjudicarem aquells 
que opten pel model actual. No se-
ria massa just que les poblacions 
veïnes veiessin incrementar les dei-
xalles pel mal reciclatge d’alguns. 
Suposem que aquest model també 
suposarà un increment del preu a 
pagar i per tant esperem que la in-
formació que es doni sigui comple-
ta i es tingui en compte el sentir i 
l’opinió de la gent abans de tirar pel 
dret. No volem ni pensar que es vol 
implementar aquest model per no 
perdre alguna subvenció de l’Agèn-
cia de residus.

Desitgem que tingueu un feliç 
any nou i que l’esperança no decai-
gui.   ■
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Anna Maria Arjona Rodríguez
Viuda de Ramon Barril Marquilles

Morí cristianament el 30 de desembre de 2020,
a l'edat de 93 anys.

Un agraïment dels familiars als cuidadors, sanitaris i direcció de la Residència
Cal Mas Vell, per la seva professionalitat i per l'acompanyament

tan humà en els últims dies de la seva vida. "Gràcies".

La família agraeix les mostres de condol rebudes
i que el record de l'Anna Maria perduri molt de temps entre nosaltres.

Agramunt, desembre de 2020
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS ACORD D’ESQUERRA

14F: Persones i país, drets i llibertats

El proper 14 de febrer, 
si la Covid així ens ho 
permet, estem cridats 

a escollir el nou Parlament de 
Catalunya per als propers anys. 
Unes eleccions que, si no ha-
gués estat per la pandèmia, ja 
haurien estat convocades du-
rant la passada primavera, com 
va anunciar el president Torra 
abans de ser inhabilitat. Si fins 
ara les eleccions tenien dues 
derivades clares, com eren el 
projecte social i el projecte na-
cional per al país, en aquesta 
nova contesa electoral encara 
prenen més rellevància per fer 
front a la complexa situació que 
ens deixarà la Covid. Dit d’una 
altra manera, les polítiques que 
sorgiran després del 14F deter-
minaran com sortim d’aquesta 
crisi global. I és per aquest mo-
tiu, que des d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya ens pre-
sentem a aquestes eleccions, 
per una banda, amb un model 
social basat en l’enfortiment 
dels pilars bàsics de la socie-
tat del benestar, amb un model 
econòmic sostenible, resilient i 
pensat per a la petita i mitja-
na empresa i amb un model de 
país que passa, sens dubte, per 
a l’assoliment de la República 
Catalana, com a únic model 
capaç de fer possible els objec-
tius que ens hem proposat.

Per una societat més justa 
i igualitària

Des d’Esquerra Republicana 
de Catalunya fa més de 80 anys 
que som en política per ajudar 
la gent d’aquest país. Per cons-
truir un país millor que garan-
teixi les oportunitats i un futur 

digne per a tothom. Que generi 
progrés i no deixi ningú enrere. 
Que tingui uns bons serveis pú-
blics que puguin respondre en 
moments durs com els actuals. 
I que permeti construir futur i 
una societat més igualitària, 
avançada i que respecti l’en-
torn. Volem que Catalunya sigui 
un estat de primer nivell i això 
passa només per ser un estat 
independent.

I, precisament, per això som 
independentistes. Volem la 
independència de Catalunya 
perquè sabem que és l’única 
manera de construir un país mi-
llor, més just, més lliure, més 
pròsper. Que és la millor eina 
per poder ajudar i millorar la 
vida de la gent d’aquest país, 
perquè dins l’Estat espanyol 
els catalans no tenim futur ni 
llibertat i malauradament ho 
constatem cada dia.

Ara bé, mentre treballem per 
culminar el camí cap a l’alli-
berament nacional, no podem 
renunciar a cap instrument 
que ens permeti ajudar la gent 
d’aquest país avui. Renunci-
ar-hi seria sacrificar el benestar 
de la gent per pur simbolisme 
polític i això no ho farem mai. 
Perquè ara, més que mai, els 
simbolismes no ens porten 
cap solució. Perquè nosaltres 
no hem estat ni serem mai els 
del com pitjor, millor. Nosaltres 
som els que estem al costat de 
la gent, ara i sempre.

Per una societat més lliure
Per què s’ha de triar entre 

lluitar per la independència i 
ajudar la gent d’aquest país 
avui? Són dues cares de la ma-

teixa moneda, dos objectius 
indissociables. No volem triar. 
No podem renunciar, com han 
fet altres, a ser un instrument 
útil per la ciutadania del nos-
tre país, tota, per millorar el dia 
a dia de la gent. I d’això ana-
va condicionar els pressupos-
tos de l’Estat, d’ajudar la gent 
del nostre país en un moment 
d’extrema dificultat. I és preci-
sament quan l’independentis-
me es mostra útil (i no només 
simbòlic) que creix. I només 
creixent –i deixant de banda 
els retrets entre els qui volem 
la independència del nostre 
país– serem capaços de cons-
truir grans majories que facin 
més inapel·lable i imbatible el 
nostre projecte i preparar-nos 
millor en tots i cada un dels 
àmbits, per tornar-hi i guanyar 
de manera definitiva.

A Esquerra Republicana de 
Catalunya estem al servei del 
país i posem el partit al servei 
del projecte. Som l’eina més 
útil per aconseguir l’objectiu 
de la independència, la garan-
tia que el proper Govern sigui 
independentista. Recuperem la 
iniciativa i dibuixem un itinerari 
viable cap a la independència. 
Una estratègia que combini el 
paper a les institucions amb la 
mobilització ciutadana, una es-
tratègia que concentri tots els 
recursos en el terreny on les 
forces republicanes som més 
eficients: el de la democràcia 
i les urnes. Recuperem la il-
lusió, fem-ne una realitat d’allò 
que és inevitable i iniciem una 
nova via, la via àmplia cap a la 
independència, la via dels drets 
i les llibertats.   ■

Des d’Esquerra 
Republicana 
de Catalunya 
fa més de 80 
anys que som 
en política per 
ajudar la gent 
d’aquest país. 
Per construir 
un país millor 
que garanteixi 
les oportunitats 
i un futur digne 
per a tothom. 
Que generi pro-
grés i no deixi 
ningú enrere.

Mentre treba-
llem per culmi-
nar el camí cap 
a l’alliberament 
nacional, no 
podem re-
nunciar a cap 
instrument que 
ens permeti 
ajudar la gent 
d’aquest país 
avui.
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L'AJUNTAMENT
INFORMA

ELS NOSTRES RESIDUS, EL REPTE I COMPROMÍS D’AVUI 
PER UN DEMÀ SOSTENIBLE

Des de fa més de 10 anys, els diferents equips de govern 
municipal hem revisat el funcionament i els mitjans que es 
disposava per millorar la selecció i recollida dels residus que 
es fa tant a nivell del carrer com en la deixalleria.

- Pel que fa a la deixalleria, podem dir que a data d’avui 
és la part del sistema de recollida que més ha evolucionat 
en aquests darrers anys. Se n’ha optimitzat l’espai físic per 
poder donar cabuda a més serveis, incrementant el volum de 
material que hi transita i ampliant la varietat de residus que 
s’hi gestionen. Per altra banda, també s’ha reforçat el seu 
funcionament, dotant al personal de més formació, autono-
mia i responsabilitat, així com de mitjans tecnològics. La pe-
dagogia que s’ha fet d’aquest servei ha permès un increment 
constant del seu ús per part de professionals i particulars, 
però, malgrat això, podem dir que encara en podem millorar 
i millorarem la seva efi ciència.

- Una altra de les iniciatives en què s’ha treballat ha estat 
la posada en marxa del reagrup ament dels contenidors en 
illes completes de les cinc fraccions, per fer més fàcil el 
transport i triatge del residu tant a nivell de l'usuari com a 
nivell de l’empresa que el recull, aplicant el sistema que ja 
se seguia a les grans ciutats.

- Dos altres factors determinants han estat els acords amb 
diferents empreses, comerços i professionals, amb qui s’ha 
aconseguit col·laboracions periòdiques en la recollida per-
sonalitzada d’algun tipus de residu i popularitzar l’ús de la 
deixalleria que mencionàvem en anterioritat, i també la tas-
ca compartida amb l’empresa Urgell Net, amb la qual s’ha 
aconseguit ampliar i millorar les ubicacions dels contenidors. 

Amb totes les mesures que hem exposat s’ha posat a dis-
posició del veïnat, empreses, comerços i professionals, tots 
els mitjans necessaris i possibles per poder progressar en el 
nostre triatge municipal i, tot i que aquest esforç s’ha vist re-
compensat amb una millora constant i notable, no és sufi cient 
per complir els terminis que ens fi xa Europa a curt i llarg termini 
ni per suportar el cost que representarà d’ara endavant.

Per tal de valorar l’efi càcia de les mesures aplicades fi ns 
ara ens hem de fi xar en els resultats que hem obtingut, se-
gons l’Agència de Residus:

L’any 2018 es van aconseguir destriar aproximadament un 
46% del residu generat; és a dir, de cada 100 kg en reci-
clàvem 46 kg i la resta, 54 kg, els colgàvem a l’abocador. 
Pel que fa al 2020 probablement l’haurem acabat amb un 
53% de residu destriat, per tant, de cada 100 kg de residu 
generat, en seguirem colgant 47 kg.

Amb les dades a la mà, se’ns fa evident que, malgrat tots 
els esforços, aquest sistema no és prou efi cient: ens obli-
ga a ampliar periòdicament l’abocador fent-lo insostenible 
mediambientalment. A més a més està previst que en els 
propers anys els impostos, cànons d’entrada als abocadors 

i els costos de tractament dels residus 
s’encareixin entre un 12 i un 15% cada 
any, als quals haurem d’afegir les més 
que probables sancions que ens arribaran en cas d’incompli-
ment de la normativa de la Comunitat Econòmica Europea 
(CEE), que assenyala que per al 2035 els abocadors només 
podran acceptar 10 kg de cada 100 que se’n generin. És a 
dir, haurem de reciclar el 90% del residu que generem, i els 
excessos se sancionaran.

La preocupació compartida pels diferents equips de go-
vern municipal, i a dia d’avui també amb els òrgans de 
govern comarcals, ens va moure a estudiar nous sistemes 
de recollida i triatge que ens garantissin els resultats en el 
marge de temps que ens exigeix la CEE. El porta a porta ben 
aplicat és l’únic que ho aconsegueix.

En aquest sentit, el 2017 l’Equip de Govern va demanar 
subvencions per millorar la recollida d’aquells residus que 
eren i segueixen sent els més problemàtics: l’orgànica i el 
rebuig. Amb el bon triatge d’aquestes dues fraccions es po-
dria reduir l’impacte mediambiental de la matèria orgànica 
reconvertint-la en adob natural i aconseguir la bonifi cació 
econòmica que aporta la Generalitat, i minimitzar el volum 
del rebuig, ja que amb un bon triatge quedaria pràcticament 
inexistent i evitaria l’ampliació contínua i insostenible de 
l’abocador.

Aquestes subvencions fi nalment han estat aprovades, de 
manera que ha arribat el moment de posar en pràctica el 
projecte que s’ha dissenyat: un porta a porta poc agressiu que 
comptarà únicament amb la recollida d’aquestes dues fracci-
ons: orgànica i rebuig.

La campanya informativa que s’ha iniciat recentment amb 
una carta on s’avisa de canvis en el sistema de recollida, 
s’intensifi carà en les properes setmanes per aclarir-ne els 
detalls i procediments i, arribat el moment, es retiraran dels 
carrers únicament els contenidors verds destinats al “Re-
buig”, i els marrons de “l’Orgànica”.

Així doncs, només es recollirà PORTA A PORTA el REBUIG i 
l’ORGÀNICA. Amb la resta de residus se seguirà amb el sistema 
actual.

La posada en marxa d’aquest nou sistema es durà a terme 
en el proper mes de març i comptarà amb un període de prova 
d’aproximadament un any.

Amb la posterior valoració dels resultats es decidirà si 
aquest sistema es manté o s’amplia a la resta de fraccions.

Amb aquest pas, Agramunt serà la tercera població de la 
comarca que s’inicia en el porta a porta, seguint les passes 
de Verdú i Castellserà, a qui acompanyarem en el camí que 
tard o d’hora hauran d’emprendre la resta de poblacions de 
la comarca. 

Estem segurs que Agramunt respondrà positivament a 
aquesta iniciativa, i que serem capaços d’estar a l’alçada 
dels reptes que se’ns plantegen.   ■
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Comunicat Campanya de Nadal

Després de tot l’enrenou que s’ha generat al voltant 
de la campanya de Nadal Desitgem que desitgis!, 

des de l’Ajuntament hem cregut convenient realitzar 
alguns aclariments. En primer lloc, lamentem la 
confusió i les molèsties que s’han generat a causa de 
la campanya. En cap moment s’ha pretès enganyar els 
participants i volem aclarir, com ja vam fer a través 
de les xarxes, en què ha consistit aquesta campanya i 
quins resultats s’han obtingut.

Inicialment la campanya comptava amb 200 vals 
de 20€ que s’han ampliat en dues ocasions fins a un 
total de 700 vals. Aquests vals s’han bescanviat fins 
esgotar els 700 de forma directa, sense sortejos, als 
primers compradors que han reunit les condicions 
(5 desitjos de 5 comerços diferents amb compres 
supe riors a 20€).

Tothom que no ha pogut aconseguir el val de des-
compte de 20€ pot participar en el sorteig de 10 vals 
de 50€ omplint el desig en blanc que des de l’Ajunta-
ment es facilita. No és condició tenir un val de 20€ per 

participar-hi, tal i com ha contemplat en tot moment 
la campanya.

El sorteig es farà un cop acabada la campanya i es 
publicarà, juntament amb els guanyadors, pels ca-
nals habituals. El sorteig s’efectuarà respectant les 
limitacions de la Covid-19 durant els primers dies de 
febrer.

Des de l’Ajuntament assumim que la comunicació 
no ha estat encertada al cent per cent i en prenem 
nota perquè no torni a passar, però volem deixar clar 
que el resultat ha estat rotund. Mai, fins al moment, 
s’havia realitzat una campanya que tornés 14.500€ de 
compres als ciutadans d’Agramunt en vals de 20€ i 
50€, amb l’objectiu que repercuteixin directament al 
comerç local. 

És per aquest motiu que, malgrat tot el rebombori 
que ha comportat, i sent conscients que sovint quan 
menys coses fas menys crítiques reps, no defallirem 
en continuar fent costat al comerç local i als ciutadans 
d’Agramunt quan la situació ho requereixi.

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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Vint-i-tresè Aniversari

Natàlia Guau i Gomà
que morí cristianament el dia 26 de febrer de 1998, 

havent rebut els Sants Sagraments.

E. P. D.

La família la recordarà sempre.

Agramunt, febrer de 2021

Vintè aniversari de la mort de

Ramon París i Comes
que morí cristianament el dia 21 de gener de 2001,

a l’edat de 96 anys, rebuts els Sants Sagraments.

E. P. R.

La família el recordarà sempre.

AGRAMUNT, gener de 2021
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PLUJA CAIGUDA DURANT EL DESEMBRE

Dia   7 ......................................... 5,5 l./m2

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

Dia 10 ......................................... 4,5 l./m2

Dia 11 ......................................... 1,5 l./m2

Dia 14 ......................................... 0,3 l./m2

Dia 19 ......................................... 4,0 l./m2

Dia 22 ............................... (boira) 0,3 l./m2

Dia 23 ............................... (boira) 0,5 l./m2

TOTAL ......................................... 19,1 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL DESEMBRE

Màxima del mes .........................  14,8°, dia 15
Mínima del mes ...............................  -4°, dia 6
Oscil·lació extrema mensual .................... 18,8°
Mitjana de les màximes .......................... 10,3°
Mitjana de les mínimes .............................  0,9°
Mitjana de les mitjanes ..............................5,6°

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

ALMANAC

Demografi a

(Mes de desembre de 2020)

NAIXEMENTS
Emma Esteban López dia   9
Adrian-Lukas Bumbar dia 22
Damian-Mateo Bumbar dia 22
Pol Areny Canes dia 23
Yasmin Zanzan Ismaili dia 26

DEFUNCIONS
Mercè Pampalona Peralba 94 anys, dia   6
Josep París Sans 90 anys, dia   9
Josep Antoni Pérez Gómez 55 anys, dia 11
Josep Marsol Brescó 95 anys, dia 16
Pepita Farré Vilella 81 anys, dia 18
Àngel Aymerich Esteve 71 anys, dia 21
Genoveva Marimon Selva 88 anys, dia 26
Pere Mora Giribet 89 anys, dia 28
Maria Carme Pallejà Guardiola 63 anys, dia 29
Maria Arjona Rodríguez 93 anys, dia 30

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 DESEMBRE

FEBRER 2021

Mes de 28 dies. Tot i que el dia comença a 
allargar-se, encara fa força fred. Mes del Carnaval 
i començament de la Quaresma.

El dia 1 el sol surt a les 8h 05m, i es pon 
a les 18h 05m. El dia 28 el sol surt a les 7h 
31m, i es pon a les 18h 38m.

El dia 18 el sol entra a la constel·lació de 
PEIXOS.

DATES ASSENYALADES
Dia 2 de febrer: La Purifi cació de la Mare de 

Déu (la Candelera). La llei mosaica obligava a la 
purifi cació de les dones que havien tingut un in-
fant. Si era noi havien de purifi car-se al cap dels 
quaranta dies, i si era noia, al cap dels seixanta. 
Les dones riques oferien al temple un anyell i un 
parell de tórtores; les pobres, dues tórtores o dos 
colomins. La Mare de Déu va oferir dos colomins. 
D’aquí ve que el dia d’avui la gent menjava colo-
mí com a prova de devoció.

Dia 11 de febrer: Dijous Gras.
Dia 14 de febrer: Diumenge de Carnestoltes.
Dia 17 de febrer: Dimecres de Cendra; comença 

la Quaresma.
Dia 23, 24 i 25 de febrer de 1944. La nevada 

grossa a Agramunt. El dia 23 de febrer, que aquell 
any era el Dimecres de Cendra, va començar a ne-
var a mitja tarda. El dijous 24, al matí ja hi havia 
un pam de neu i va continuar nevant tot el dia. Al 
vespre el gruix de neu ja superava els dos pams i 
continuava nevant. Allò que havia començat com 

una cosa bonica i alegre, va acabar com una tra-
gèdia. Al matí del divendres 25 de febrer la dobla-
da de neu ratllava el metre i va continuant nevant 
amb menys intensitat durant tot el dia. La nit del 
dijous al divendres es van ensorrar algunes teula-
des pel pes de la neu i el pànic es va estendre pel 
poble. La gent feia caure la neu de les seves teu-
lades. Qui no s’ho podia fer llogava treballadors 
per a la neteja. Un dels edifi cis més emblemàtics 
que es van ensorrar va ser la teulada de la sala 
del teatre del Casal. Per sort, ningú no va prendre 
mal. Els carrers es van fer intransitables pel gruix 
de la neu acumulada i encara més per la que 
la gent tirava de les teulades. El dilluns l’Ajun-
tament va mobilitzar els veïns i van començar a 
obrir passos a tots els carrers per poder transitar 
a peu. Després feien treure la neu a carretades 
de la carretera, de la placa Major i dels carrers i 
les portaven al riu Sió, que baixava rubinada, i a 
mesura que les hi anaven tirant s’anava fonent. 
Agramunt va quedar completament incomunicat 
durant vuit dies i es va interrompre també el sub-
ministrament d’energia elèctrica.

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 4, a les 18:37 h

el dia 11, a les 20:05 h

el dia 19, a les 19:47 h

el dia 27, a les 9:17 h
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CANT DE L’ENYOR

Ni que només fos
per veure’t la claror dels ulls mirant el
mar.
Ni que només fos
per sentir el frec d’una presència.
Ni que només fos
poder-nos dir un altre adéu serenament.

Ni que només fos
pel suau lliscar d’un temps perdut al teu
costat.
Ni que només fos
recórrer junts el bell jardí del teu passat.
Ni que només fos
perquè sentissis com t’enyoro.
Ni que només fos
per riure junts la mort.

(Lluís Llach)

Vuitè aniversari

Josep Carreras Potrony
ens va deixar el 4 de gener de 2013

A.C.S.

T’estimem, et recordem i t’enyorem... sempre.

Agramunt, gener 2021

Segon aniversari

Mercè Roca Comenge
que morí cristianament el dia 16 de gener de 2019, a d’edat de 92 anys,

havent rebut els S. S. i la B. A.

E. P. R.

El teu record viurà sempre en nosaltres.

Agramunt, gener de 2021

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

Tots els colors proclamen vida nova
i jo la visc, i en tu se’m representa
sorprenentment vibrant i harmoniosa.
No tornaràs mai més, però perdures
en les coses i en mi de tal manera
que em costa imaginar-te absent per sempre.

Miquel Martí i Pol
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LLEURE
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AMENITATS

per Ricard Bertran

Finalment les prediccions 
meteorològiques es van 
complir i el cap de setmana 
del 9 i 10 de gener va nevar 
a les nostres contrades. 
Tot i els inconvenients 
que comporta, amb la neu 
acumulada també se’n 
gaudeix de moltes maneres. 
Aquí es va fer una silueta de 
la vila amb la que va quedar 
damunt del terrat.

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

❚ Coordina Rosa Maria Sera

SOPA DE LLETRES

Busqueu les següents onze paraules:
AEROPLA, AVIADOR, CAMIONER, DIRIGEIX,

LLANXER, MAQUINISTA, MECANIC,
MOTORISTA, PILOT, TRAMVIAIRE, XOFER

C M A Q U I N I S T A Y R J L

I J S T E S X M Z A R T C G V

N Y A D I Q P Y T E K A I M M

A T O L I P Z S N A F I S W E

C B W R I R I O V M P O M M A

E R L S P R I I I L R I Ç H S

M D N Z O M A G A E R O P L A

Ç M E T A D L B E X V X F L O

U V O C O E M R O I G T R U G

O M L R L N S F K N X J Ç S Q

X I K P E D E L L L A N X E R

F Ç X Z T R A M V I A I R E Y

Solució a les
7 diferències:

Solució a la 
Sopa de Lletres: LÒGICA

Col·loqueu una creu on toqui. Cada quadrat 
amb un cercle ha de tenirne una al seu costat, 
en horitzontal o en vertical. Els números 
marquen el nombre de creus que cal posar 
a cada fila o a cada columna respectivament. 
Les creus no poden estar en contacte entre 
elles.

Solució a la LÒGICA:

2

2

2

1

3

0

3

 3 1 2 1 2 1 3

2

2

2

1

3
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X

X X
XX

X

X
X X X

XXX

CMAQUINISTAYRJL

IJSTESXMZARTCGV

NYADIQPYTEKAIMM

ATOLIPZSNAFISWE

CBWRIRIOVMPOMMA

ERLSPRIIILRIÇHS

MDNZOMAGAEROPLA

ÇMETADLBEXVXFLO

UVOCOEMROIGTRUG

OMLRLNSFKNXJÇSQ

XIKPEDELLLANXER

FÇXZTRAMVIAIREY
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Rosa d'abril, Morena de la serra,
de Montserrat Estel,
il·lumineu la catalana terra,
guieu-nos cap al cel.

Amb serra d'or els angelets serraren
eixos turons per fer-vos un palau;
Reina del Cel que els Serafins baixaren,
deu-nos abric dins vostre mantell blau.

Dels catalans sempre sereu Princesa,
dels espanyols l'Estrella d'Orient,
sigueu pels bons pilar de fortalesa,
pels pecadors el port de salvament.

Ha pujat a la casa del Pare

Pere Mora Giribet
(Vidu de Teresa Boixadera Castellà)

Morí cristianament el dia 28 de desembre de 2020, 
als 89 anys d’edat, havent rebut els S.S. i la B.A.

E. P. R.

Els qui l’estimem: germana, Pilar; cunyada, nebots i nebodes, cosins i cosines i família 
tota, agraïm les mostres de condol rebudes i us demanem el tingueu present en el vostre 
record.

La família agraeix també l'atenció rebuda per part dels metges i infermeres del CAP.

Agramunt, desembre de 2020
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L’OBJECTIU
DEL ROBERT

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH PUIG

Perdiu roja
(Alectoris rufa)

Ens havíem oblidat de 
l’hivern, segurament 
aquests dies més d’un 
ha comentat “te’n 
recordes”... i la natura de 
tant en tant ens posa al 
dia, qui s’adapta sobreviu; 
s’ha de buscar aixopluc, 
s’ha de trobar menjar i 
procurar que no et mengin 
els depredadors, ja que en 
aquestes condicions són 
més visibles.

Serra d’Almenara,
gener 2021
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SISÈ ANIVERSARI

Josep M. Panadés i Pont
Que morí cristianament el dia 8 de gener de 2015, als 86 anys d’edat,

havent rebut els S. S. i la B. A.

(A. C. S.)

La seva família i tots els qui l'hem conegut i estimat 
agraïm la vostra pregària

Agramunt - Bellver d’Ossó, gener de 2021



87sió 683[GENER 2021]

El 1944 és recordat com l'any de la nevada grossa. A la vila es va acumular gairebé un metre de neu, la qual cosa 
va comportar l'ensorrament de diverses teulades i molts problemes de mobilitat durant pràcticament una setmana 

com bé ens explica el nostre company Ramon Bernaus aquest mes a l'Almanac. La imatge que publiquem és de fi nals 
d'aquesta mateixa dècada dels quaranta i, pel que es pot veure, la nevada també va ser copiosa, tot i que sense arribar 
ni de bon tros a la de cinc o sis anys enrere. Un grup de joves agramuntines en van gaudir a la plaça de l'Església, i 
van quedar immortalitzades en aquesta foto tan simpàtica que publiquem.

D’esquerra a dreta:

  1) Rosa Riera
  2) Carme Rosell
  3) Teresa Barrés
  4) Magda Bonet
  5) Lurdes Riera
  6) Maria Farreny
  7) Teresa Solé
  8) Pilar Felip
  9) Ramona Ros
10) Maria Ros

Recordem que tothom qui vulgui 
ens pot fer arribar fotos de qualsevol 
època, si pot ser amb els noms dels 
qui hi surten, i les anirem publicant en 
aquesta secció.
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IMATGES  D ’AH IR  i  D ’AVU I

La foto d'aquest mes és del 12 de gener de 1939, de quan els nacionals van entrar a Agramunt. Per tant aquest mes ha fet 82 anys 
justos. És una imatge que podem considerar inèdita, donat que fi ns ara sempre s'havia publicat amb un enquadrament més petit 
i bastant més borrosa. És l'única foto que s'ha localitzat de la vila amb els carrers totalment enrunats a causa dels nombrosos 
bombardejos de la Guerra Civil. A les façanes de les cases s'hi aprecien també els impactes de la metralla. Damunt les cases 
enderrocades del fons, sembla apreciar-se la cúpula de cal Siscar (actual cal Camats). Sobre la plaça del Mercadal hi ha una dona 
dreta i, al seu davant, un noi assegut a la vorera. Davant del Casal una rotllana d'homes que, per l'uniforme, semblen soldats.
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