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PORTADA:
En la portada d’aquest mes podem veu-

re en primer terme les fl ors d’un camp de 
cebes amb una abella pol·linitzant-les. 
Com ja hem comentat altres vegades, són 
nous cultius que es poden conrear grà-
cies a l’aigua del canal Segarra-Garrigues.
Al fons, una mica difuminat, hi ha el 
“silo” on molts pagesos agramuntins i de 
la comarca hi portaran el cereal dels seus 
camps de secà que en aquests moments 
estan recol·lectant.

(Foto: Josep Rovira)

Presentació a l’Espai Cívic del darrer col-
leccionable de Sió Postals d’Agramunt, amb 
l’assistència d’una cinquantena de persones. 
Es tracta del 16è col·leccionable de la revista.

5

Entrevista a la jove agramuntina Anivid 
Pedrós Faura, en la qual ens explica com 
ha fet cap a Boulder (Colorado) on cursa 
un doctorat en Enginyeria Aeroespacial.

35 a 39
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CRÈDITS

Ajuntament
d’Agramunt

Amnistia

La nostra publicació fa mesos que 
llueix un llaç groc a la portada. És 

un símbol per reivindicar la llibertat 
dels presos polítics catalans que fa 
anys que la justícia espanyola, esbiai-
xada i parcial, ha condemnat a presó. 
Una justícia que topa frontalment amb 
altres instàncies i justícies europees 
que no veuen amb els mateixos parà-
metres l’actuació dels condemnats per 
sedició a ran del referèndum de l’1 
d’octubre de 2017.

Aquests dies, després de més de tres 
anys i mig de presó, el Govern de Ma-
drid i una colla de polítics estan parlant 
d’indultar els presos polítics catalans, 
mentre que la caverna mediàtica i els 
partits de la dreta (amb l’afegitó d’una 
part de socialistes de la vella escola) 
recullen firmes i reivindiquen que no 
es concedeixi cap indult perquè el que 
van fer els polítics catalans no és com-
parable al que van fer Tejero, Milans 
del Bosc, Vera, Barrionuevo i altres que 
van rebre mesures de gràcia per l’es-
til. Aquests apliquen la màxima que “a 

l’enemic ni aigua”, perquè per a ells 
haver plantejat la possibilitat de sepa-
rar-nos d’Espanya mitjançant les urnes 
és un fet més greu que haver portat a 
terme un cop d’estat entrant a trets a 
les Corts espanyoles o haver practicat 
el terrorisme d’estat assassinant els 
dissidents i enterrant-los en calç viva.

Creiem que l’indult (que a més anun-
cien que pot ser parcial i retroactiu) és 
una estafa que només afecta uns pocs 
polítics. Una estafa que arriba tard i 
malament. És veritat que tots volem 
els presos polítics en llibertat, però 
no a qualsevol preu. A més no podem 
descuidar-nos dels exiliats i tampoc 
oblidem els més de tres mil catalans 
perseguits judicialment per la inhuma-
na repressió espanyolista. La cacera de 
bruixes, que va desencadenar la justí-
cia hispana i que encara dura i dura, és 
molt forta i persistent amb condemnes 
de presó, multes milionàries i múltiples 
causes obertes. A Agramunt i la Ribe-
ra del Sió tenim una colla de persones 
encausades per un tall a la Jonquera 

que han hagut d’anar a declarar al jut-
jat de Figueres; el judici encara està en 
procés, però vistes les intencions de la 
justícia espanyola hom tem que se’ls 
pugui imposar unes multes conside-
rables, de manera que els encausats 
s’hi juguen la seva economia familiar. 
I com aquests casos n’hi ha més fins a 
depassar els tres milers.

Si solament s’apliquen indults a nou 
persones i la resta continua patint la 
repressió per part de la justícia espa-
nyola, podrem treure el llaç groc de la 
nostra portada? Podrem deixar de de-
manar, ni que sigui simbòlicament, lli-
bertat i justícia de veritat per a tothom?

Si no s’aplica una amnistia –de la 
qual el mateix PSOE es nega a parlar– 
a tota la causa independentista que 
posi els comptadors a zero, serà molt 
difícil fer com si no hagués passat res i 
deixar de reivindicar llibertat per a tots: 
els presos polítics, els exiliats i els tres 
mil encausats.
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▼

ACTUALITAT FETS DEL MES JOAN PIJUAN 

Presentació col·leccionable

El divendres 18 de juny va tenir 
lloc a l’Espai Cívic la presentació 
del 16è col·leccionable de SIÓ 

en forma de llibre, Postals d’Agramunt, 
elaborat per Joan Puig i Virgínia Costa-
freda. El col·leccionable es va publicar 
a la revista entre els mesos d’octubre 
de 2019 i novembre de 2020. L’acte 
va comptar amb la presència de l’al-
caldessa, Sílvia Fernàndez, i un dels 
autors, Joan Puig. Virgínia Costafreda 
no va poder assistir-hi degut a un desa-
fortunat accident domèstic, que no va 
tenir greus conseqüències.

Sílvia Fernàndez, va destacar que 

aquest llibre “no només ens transporta 
a la història d’Agramunt més recent, 
sinó que també ens ajuda a mantenir 
vius molts dels indrets de la nostra vila 
i també moltes persones que n’hem for-
mat part i que fan que avui siguem el 
que som”. També va afirmar que “des 
de l’Ajuntament continuarem recolzant 
iniciatives com aquestes perquè, Pos-
tals d’Agramunt juntament amb els 
altres col·leccionables, són una peça 
important en la història d’Agramunt 
gràcies a totes les persones que hi han 
anat contribuint dia rere dia”.

Per la seva part Joan Puig va ressal-

tar que al llibre no hi surten totes les 
postals, sinó solament les que s’han 
pogut localitzar mitjançant amics, col-
leccionistes particulars, buscant per in-
ternet, en arxius, etc. Va explicar que el 
llibre té una projecció bàsicament histò-
rica: “Hem volgut arribar fins a les últi-
mes postals que s’han fet, però sobretot 
tenir-les des del començament, algunes 
de difícil trobar”. Postals d’Agramunt 
és la història de les postals, però també 
una mica la història d’Agramunt, per-
què mirant totes aquestes postals, so-
bretot de carrers i espais emblemàtics, 
com són la plaça de l’Església, l’esglé-
sia, el carrer Sió, les places del Mercat 
i del Mercadal, els ponts, els safareigs, 
entre altres, fetes en diferents èpoques 
podem veure els continus canvis que ha 
tingut la vila.

Per altra banda, “una altra de les fei-
nes que hem fet és pràcticament datar 
les fotografies de quan són. Amb algu-
nes és més fàcil, amb d’altres a partir 
de detalls o a partir de la data del se-
gell de correus, si la postal era circula-
da”, va destacar Puig.

La presentació del llibre va anar 
acompanyada d’una exposició de pos-
tals i fotografies i altres documents 
relacionats amb Agramunt del col-
leccionista local Antoni Huguet.

JO
S

E
P

 R
O

V
IR

A

JO
S

E
P

 R
O

V
IR

A

JOSEP ROVIRA



6 [JUNY 2021]sió 688

ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

Cicle (Inter) Brots: 
Ramon i Mag Lari

El divendres 21 de maig 
es va realitzar al Casal Agra-
muntí el tercer espectacle 
programat dins el cicle d’arts 
escèniques i musicals (Inter) 
Brots, l’obra de teatre Ramon, 
de la Companyia Eòlia. 

L’obra, interpretada per 
Francesc Ferrer, és un monò-
leg que reflexiona sobre la por 
al compromís i la impossibili-
tat d’aturar el pas del temps.

El Ramon ha trencat amb 

la seva parella perquè no vol 
tenir fills ni haver de cuidar 
ningú, però, quan torna a 
casa dels seus pares i s’instal-
la a la seva habitació d’ado-
lescent, es troba que la seva 
mare està perdent la memòria 
i necessita que la cuidin.

Ramon és el viatge d’un 
etern adolescent, que quan fa 
els quaranta, no li queda més 
remei que madurar i enfron-
tar-se a la vida adulta.

L’espectacle Ramon va ob-
tenir el Premi de la Crítica 

2019 al millor text teatral.
La programació del cicle 

d’arts escèniques i musicals 
va continuar el dissabte 5 de 
juny amb un altre espectacle 
al Casal, Una nit amb el Mag 
Lari. El públic assistent va 
omplir les dues funcions que 
es van fer a les 18 i 21h. L’es-
pectacle combinava trucs de 
desaparicions amb números 
tradicionals. En tot moment 
el mag va interactuar amb el 
públic desplaçant-se vàries 
vegades per la platea.

Després de més de 25 anys 
fent funcions per tot arreu, 
el Mag Lari celebra amb el 
seu espectacle Una nit amb 
el Mag Lari aquest quart de 
segle damunt dels escenaris, 
il·lusionant i fent riure al pú-
blic.

Campanya Canvia el xip, 
recicla’ls

La Biblioteca Municipal 
Guillem Viladot es va sumar 
a la campanya Canvia el xip, 
recicla’ls promoguda pels 
departaments de Territori i 
Sostenibilitat i el de Cultura 
de la Generalitat per fomen-
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Una escena de l’obra teatral 
Ramon i, a la dreta, el Mag 
Lari en un moment de la seva 
actuació.

Mitjançant la màgia, un conte 
i un taller, els petits desco
breixen la importància de 
reciclar i cuidar el planeta.
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tar la recollida selectiva i el 
reciclatge d’aparells elèctrics 
i electrònics a través de les 
biblioteques públiques de Ca-
talunya.

L’objectiu de la cam-
panya és intensificar la 
implicació de la ciutadania 
en la reducció de residus i 
en el canvi de sistema cap a 
una economia circular, que 
prioritzi el reaprofitament i 
valorització dels residus com 
a productes nous.

Del 25 al 31 de maig es 
va poder veure una exposi-
ció itinerant amb plafons ex-
plicatius sobre el reciclatge 
dels residus d’aparells elèc-
trics i electrònics, una expo-
sició interactiva per ajudar 
a conscienciar de la impo-
tència i necessitat de reco-
llida d’aquests residus i com 
gestio nar-los quan s’acaba la 
seva vida útil. També s’instal-
là un contenidor de cartró on 
poder dipositar petits aparells 
electrònics i elèctrics, com 
ara telèfons, màquines d’afai-
tar, planxes o ràdios que ja no 
funcionen.

Per altra banda, el dissab-
te 29 va acollir una sessió 
de contacontes i màgia i un 
taller de reciclatge, destinat a 
infants de 4 a 10 anys, durant 
el qual dos personatges van 
explicar als nens la necessi-
tat de reciclar i reaprofitar els 
aparells per tal de contribuir 
a la sostenibilitat del planeta.

Confirmacions
El diumenge 30 de maig, a 

la missa de 12, l’Arquebisbe 
d’Urgell, Joan-Enric Vives, 
va impartir el sagrament de 
la Confirmació als següents 
joves: Ariadna Areny, Maria 
Bonet, Marc Catalan, Carlo-
ta Cubero, Nil Cubero, Aleix 
Díaz, Martí Ferrer, Joan Fer-
rer, Rita Ferrer, Júlia Mar-
tínez, Eric Matamoros, Nil 
Muixí, Jordi París, Paula Sa-
lat, Eloi Solanes, Aitana Vidal 
i Albert Vila.

L’eucaristia va ser solem-
nitzada pel Cor Parroquial i hi 
participaren també el rector 
de la Parròquia, Mn. Jaume 
Mayoral, Mn. David Codina i 
el  Gmà. Franciscà de Creu 
Blanca Joaquim Cifuentes.

Col·laboració entre 
la IGP i l’Institut

La Comissió Rectora del 
Consell Regulador de la In-
dicació Geogràfica Protegida 

Exposició itinerant sobre com 
gestionar el reciclatge dels 
aparells elèctrics i electrò
nics que ja no fem servir.
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Grup de joves que van rebre 
la Confirmació.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

“Torró d’Agramunt”, el diven-
dres 28 de maig va aprovar un 
Conveni de col·laboració entre 
el Consell Regulador de la IGP 
“Torró d’Agramunt” i l’Institut 
“Ribera del Sió” d’Agramunt, 
per a difondre el Cicle For-
matiu de Grau Mitjà de For-
neria, Pastisseria i Confiteria, 
amb l’especificació curricular 

d’un mòdul nou, anomenat 
IGP “Torró d’Agramunt” de 
33 hores lectives. Així mateix, 
varen assumir el compromís 
de difondre i promocionar el 
segell de qualitat “IGP Torró 
d’Agramunt”, mitjançant les 
seves xarxes socials.

Atrapacontes
El dissabte 5 de juny la Bi-

blioteca Municipal Guillem 
Viladot va oferir una nova ses-
sió de l’Atrapacontes en for-
mat virtual. El conte proposat 
va ser Cua de sirena.

Cua de sirena és un curtme-
tratge d’animació stop-motion 
(8 min.) que trenca amb el 
binarisme de gènere i que 
pretén sensibilitzar entorn 
els estereotips de gènere i la 
diversitat, així com fomentar 
el lliure desenvolupament de 
la identitat i de l’expressió del 
gènere dels infants i joves. 
Es basa en el conte de l’Al-
ba Barbé i de la Sara Carro 
d’edicions Bellaterra publicat 
el 2016. És obert a les xarxes 
i s’ha treballat amb música, 
però sense text perquè pugui 
circular per tot el món.

Dia Mundial 
del Medi Ambient

Coincidint amb el Dia Mun-
dial del Medi Ambient, l’Ajun-
tament i CASSA, l’empresa 
concessionària de l’aigua al 
municipi, van organitzar el 
dissabte 5 de juny una visita 
guiada a les instal·lacions de 
la nova planta potabilitzado-
ra d’aigua. Durant la visita, 
responsables de CASSA, van 
explicar en detall la seva ac-
tivitat anual i mostraren els 
resultats de l’enquesta de sa-
tisfacció que ha fet als clients 
d’Agramunt.

Es va anar a la planta pota-
bilitzadora caminant. El punt 
de sortida va ser els safareigs. 
Abans de començar, una tèc-
nica de Turisme va explicar 
els orígens dels safareigs i 
després es va anar a veure 
on estava ubicada l’antiga 
potabilitzadora. En arribar a 
les noves instal·lacions, els 
responsables de CASSA van 
oferir a tots els assistents de 
tastar l’aigua que surt de la 
potabilitzadora.

Abans de començar la vi-
sita guiada a la planta pota-
bilitzadora, hi va haver par-
laments. L’alcaldessa, Sílvia 
Fernàndez, va destacar que 
“l’aigua del municipi té un 
gran recorregut històric i hem 
cregut oportú de fer aquesta 
visita guiada a la nova pota-
bilitzadora per tal de posar en 
valor aquest servei tan bàsic 
i essencial com és l’aigua”. 
Així mateix va convidar a tots 
els assistents a “veure aigua 
de l’aixeta perquè és bona i 
de qualitat i perquè aquesta 
acció ens ajudarà a ser més 
sostenibles i a respectar el 
medi ambient”.

A continuació el director 
de Clients i Pacte Social del 
Grup CASSA, Josep Escartín, 
va presentar els resultats de 
l’enquesta de satisfacció dels 
clients. Va destacar que la sa-
tisfacció global és d’un 8,16. 
Va explicar que els clients va-
loren, per sobre el 8, aspectes 
com la pressió i qualitat de 
l’aigua, la resolució d’averies 
o l’atenció presencial i telefò-
nica. Per contra hi ha aspec-
tes a millorar com les incidèn-
cies en la facturació.

Finalment el director gene-
ral de CASSA, Xavier Caba-
nillas, va destacar que “tant 
l’Ajuntament com CASSA te-

▼

Nova sessió de l’Atrapacontes 
pel Facebook de l’Ajuntament.

Cartell anunciant el conveni de 
col·laboració entre la IGP “Torró 
d’Agramunt” i l’Institut “Ribera 
del Sió”.
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nim dintre el full de ruta que 
el servei de l’aigua, més enllà 
de ser un servei de prestació 
tècnica que garanteixi que 
quan obrim l’aixeta surti ai-
gua potable i de qualitat, ser-
veixi per garantir un impacte 
positiu sobre el ciutadà i tam-
bé sobre el medi ambient, 
perquè la millora de la quali-
tat de l’aigua, ajuda a tenir un 
impacte positiu sobre el medi 
ambient, ja que deixant de fer 
ús de l’aigua embotellada re-
duïm el consum de plàstics”.

Seguidament es va fer la vi-
sita guiada a les instal·lacions 
de la nova potabilitzadora i a 
l’embassament d’on capten 
l’aigua.

Fundació Privada 
Guillem Viladot

El dijous 10 de juny la 
Fundació Privada Guillem 
Viladot va realitzar a la pla-
ça del Pare Gras, davant de 
Lo Pardal, la presentació del 
catàleg de l’exposició Poesia 
Concreta. Joan Brossa, Josep 
Iglesias del Marquet, Guillem 
Viladot. Petite Galerie. Lleida, 
1971. Aquesta publicació, a 
cura de Manuel Guerrero, 
Pau Minguet i Jesús Navar-
ro, documenta totes les obres 
incloses en la mostra. A la ve-
gada, i mitjançant articles de 
diferents experts, constitueix 
l’estudi més complet i extens 
sobre aquella exposició histò-

rica i sobre l’obra experimen-
tal dels tres poetes més sig-
nificatius de la poesia visual 
catalana que reprèn l’esperit 
d’investigació i transgressió 
de l’avantguarda literària i ar-
tística.

La publicació és una coedi-
ció entre Fundació Joan Bros-
sa i Institut d’Estudis Iler-
dencs (Diputació de Lleida).

L’acte de presentació va 
comptar amb la presència 
dels comissaris de l’expo-
sició Manuel Guerrero, Pau 
Minguet i Jesús Navarro i de 
l’actuació de l’agramuntina 
Dolors Ricart que va musicar 
i interpretar una obra de cada 
artista. ▼
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D’esquerra a dreta i de dalt 
a baix:

Rosa Mari Sera, tècnica de 
Turisme, va explicar els orígens 
dels safareigs municipals.

El director de Clients i Pacte 
Social del Grup CASSA, Josep 
Escartín, donant detalls de 
l’enquesta de satisfacció dels 
clients d’Agramunt.

Visita guiada a la potabilit
zadora.

Alguns dels visitants observant 
l’embassament d’aigua des 
d’on la capta la planta potabi
litzadora.
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Aquest projecte de recupe-
ració i reivindicació del que 
va ser la primera exposició 
de poesia experimental a Ca-
talunya es va poder veure a 
Agramunt (Lo Pardal), Lleida 
(Museu d’Art Jaume Morera) i 
fins al 18 de juliol encara es 
pot veure a la Fundació Joan 
Brossa de Barcelona.

Tertúlia amb Teresa Roig
El dissabte 12 de juny la 

Biblioteca Municipal Guillem 
Viladot va organitzar una ter-
túlia amb l’escriptora Teresa 
Roig, oberta al públic en ge-
neral, per parlar del llibre Pa 
amb xocolata.

Pa amb xocolata (Alisis, 
2008) és una gran història 
d’amor, intriga, amistat i co-
ratge. La crònica d’una famí-
lia catalana durant la Guerra 
Civil espanyola ambientada a 
l’Agramunt de 1936.

Bernat Solé nou delegat 
de la Generalitat a Lleida

Bernat Solé ha estat no-
menat nou delegat territorial 
del Govern de la Generalitat 
a Lleida. El dimecres 16 de 
juny, es va formalitzar el re-
lleu amb el seu predecessor 
en el càrrec, Ramon Farré.

En el decurs de la trobada 
el nou delegat i el delegat sor-
tint van tractar dels diversos 
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Teresa Roig va parlar del llibre 
Pa amb xocolata.

A baix a la dreta, relleu en el 
càrrec de delegat de la Genera
litat a Lleida entre Bernat Solé i 
Ramon Farré.

En la presentació del catàleg de 
Poesia concreta intervingueren 
Pau Minguet, Manuel Guerrero i 
Jesús Navarro.
Dolors Ricart va musicar i 
interpretar una peça de cada 
artista.
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assumptes institucionals en 
què treballa la Delegació. En-
tre les qüestions abordades, 
destaquen els eixos fonamen-

tals de la campanya de la 
fruita en context de pandèmia 
d’enguany, així com l’actual 
situació epidemiològica i as-
sistencial a la Regió Sanitària 
de Lleida derivada del corona-
virus.

Bernat Solé va reconèixer i 
agrair la “bona feina” feta pel 
delegat sortint i va posar de 
manifest la “necessitat d’una 
reactivació econòmica i social 
del país, que necessàriament 
s’ha de plantejar en clau ter-
ritorial”.

Recordem que Bernat Solé 
va presentar un recurs a la 
sentència d’inhabilitació dic-
tada pel TSJC per la seva 
participació al referèndum 
de l’1-O. Per tant assumeix 
el càrrec sense saber quan 
aquesta sentència serà ferma.

Amb aquesta nominació 
continua amb la seva carrera 
política, després de ser alcal-
de de la vila, diputat al Parla-

ment de Catalunya i, darrera-
ment, conseller d’Afers Exte-
riors, Relacions Institucionals 
i Transparència.

Millora del carrer Major 
de Butsènit

  La Diputació de Lleida, 
està executant l’obra de re-
novació del ferm del carrer 
Major de Butsènit, població 
que pertany al municipi de 
Montgai a la comarca de la 
Noguera.

Aquesta obra està inclosa al 
FEDER de la Noguera Baixa 
en el programa Paisatges de 
Ponent per la protecció, des-
envolupament i promoció de 
les àrees naturals en partícu-
lar les d’interès turístic.

El tram que s’està execu-
tant és des del portal d’entra-
da a l’antic nucli de Butsènit, 
on hi ha el relleus renaixen-
tistes recentment recuperats, 
fins a la plaça de l’Església, 
on podem trobar al terra Les 
Sitges incloses com a BICL 
i l’interior de l’església les 
pintures murals barroques de 
gran valor cultural.

L’execució de les obres serà 
de 15 dies amb un cost total 
de 6.767,53€ i consisteix 
en aixecar l’antic formigó i 
substituir-lo per un de nou 
amb imitació de llambordes 
al ser un carrer pràcticament 
de vianants. L’empresa Cons-
truccions Espejo de la Sentiu 
de Sió és la responsable de 
l’execució de l’obra.

Lo Carreró de Montgai
L’espai socio-cultural Lo 

Carreró de Montgai, després 
de la parada motivada per la 
pandèmia de la Covid-19, a 
partir d’aquest mes de juny 
ha tornat a programar activi- ▼
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Arranjament del carrer Major 
de Butsènit.

Posada en funcionant de l’Hotel 
d’insectes, iniciativa de l’Asso
ciació Lo Veïnat vinculada a Lo 
Carreró de Montgai.
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Biblioteca Municipal Guillem Viladot

tats diverses i de tota índole 
per tal de dinamitzar el nucli 
del poble.

El dilluns dia 2 es van fi car 
en funcionant l’Hotel d’insec-
tes, iniciativa de l’Associació 
Lo Veïnat vinculada a Lo Car-
reró.

El dia 6 es va presentar 
el llibre de les Cabanes de 
Montgai i Butsènit on es re-
cullen totes les construcci-
ons de pedra seca que tanta 

importància van tenir durant 
dècades en aquesta zona i 
que durant la guerra civil es-
panyola van servir d’aixopluc 
de moltes famílies, ja que 
Montgai va ser bombardejat i 
va ser un lloc estratègic del 
pont de Balaguer.

També hi ha programades 
les següents activitats:

- Recital de poesia a Lo 
Carreró organitzat per Poetry 
Slam Lleida, que serà el 6è 

slam de la temporada.
- Presentació del llibre “Ba-

tre Records”, de l’escriptora i 
periodista lleidatana Anna 
Sàez.

La novetat gastronòmica 
d’enguany és l’obertura a Cal 
Trago dintre el conjunt de Lo 
Carreró, d’una creperia bre-
tona “Ty Breizh”, que oferirà 
productes bretons tots els cap 
de setmana des del divendres 
fi ns al diumenge.   ■

Per 4rt any el club de lectura de 
biblioteca ha estat convidat a assis-
tir a la Fira d’Espectacles Literaris 
de Móra d’Ebre LITTERARUM que 
es va celebrar el 28, 29 i 30 de 
maig.

Aquest any, ens van donar dues 
opcions d’assistència, virtual o pre-
sencial.

Els que van optar per anar-hi, el 
dia 29, van poder assistir a quatre 

espectacles:
· El mèdium (teatre), de Josep Pe-

drals i Laura Pau (textos de Joan 
Perucho)

· T’obro la meva veu sota els núvols
(dansa), de Tònia Passola, Marta 
Pérez, Aida González i Valeria Fei-
gan (textos de Felícia Fuster)

· Collirem els estels (música), de 
Patricia Caicedo i Manuel Ruiz (tex-
tos de Carles Duarte)

· Poema inacabat (teatre), de Pro-
duccions de Lo Nostro (text de Ga-
briel Ferrater)

I els que van optar per l’opció vir-
tual el dia 28 van poder veure Sal 
pols amb poesia (música), de Cris 
Juanico (Illes Balears) (textos de Vi-
cent Andrés i Gumersind Riera) i el 
dia 29 Poema inacabat.

Tots els espectacles eren de molta 
qualitat. Esperem que l’any vinent 
la situació canviï i puguem tornar 
a organitzar la sortida i anar tots a 
veure els espectacles en viu.

REPRESA D’ACTIVITATS

El mes d’abril vam començar a 
reprendre algunes activitats: clubs, 
tertúlies, presentacions de llibres, 
conta contes,... Això sí, amb masca-
reta, dist àncies, aforament limitat i 
cita prèvia. 

A l’octubre ens agradaria continu-
ar amb l’Atrapacontes. Animem les 
entitats i particulars a venir a expli-
car-nos un conte i així, a poc a poc, 
anem tornant a la normalitat.

BON ESTIU I BONES LECTURES!

▼

Es va presentar el 
llibre de les Cabanes 
de Montgai i Butsè-
nit on es recullen 
totes les construc-
cions de pedra seca 
que tanta importàn-
cia van tenir durant 
dècades en aquesta 
zona.
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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 ALÍCIA MONTERROSO BASTÚS

Quan viure vol dir prendre partit

El 22 de maig passat cente-
nars de persones van aple-
gar-se a Figueres a l’acte 

de suport dels represaliats pels 
talls a la Jonquera, el Pertús i 
Salt la tardor de 2019. L’agra-
muntina Alícia Monterroso, jun-
tament amb la pallassa Pepa 
Plana, va prendre la paraula en 
representació dels represaliats 
amb una intervenció molt con-
tundent, tal com s’explica en el 
diari Vilaweb del 23 de maig.

Parlem amb ella per conèixer 
els fets que l’han dut fins aquí i 
en quin punt es troba el judici.

– Alícia, et consideres una acti-
vista política?

– Sí, me’n considero.

– Quines són les arrels d’aquest 
activisme?

– M’agrada la pregunta. A casa 
dels meus padrins materns, a 
Baldomar, sempre s’ha parlat de 
política. El meu besavi va ser-ne 

alcalde per ERC durant la Repú-
blica i quan va arribar la guerra 
va haver de marxar. Després de 
passar la guerra a Vic, una vega-
da retornats a Baldomar alguns 
veïns del poble el van denunciar. 
Va ser jutjat i condemnat a mort, 
però després de passar uns anys 
a la presó de Balaguer, finalment 
el van deixar lliure. Aquest era 
un tema que planava sempre a 
casa, i es respirava un catalanis-
me i un republicanisme.

– Com a la majoria de pobles 
suposo que Baldomar no era una 
excepció i també hi havia dos bàn-
dols.

– Sí, precisament al poble hi 
havia dos cafès: el de dretes i 
el d’esquerres. La meva família 
tenia el cafè d’esquerres i ja et 
pots imaginar el que comportava 
això. Va ser una època fosca, i 
segurament per la repressió que 
van rebre era un tema que cos-
tava parlar-ne, sobretot quan la 

meva padrina era petita es calla-
va més. Tot i això mai ens han 
dit que no ens signifiquéssim 
políticament; al contrari, sempre 
ens han transmès el mateix mis-
satge: enfortiu-vos i lluiteu.

– A quina edat recordes que 
comences a tenir consciència po-
lítica?

– Recordo a l’eclosió de l’ado-
lescència als 15 anys tenir la 
meva primera estelada que 
m’havien regalat per Nadal. A 
partir d’aquí a tenir ja més cons-
ciència política. Però la militàn-
cia real arriba amb la consulta 
d’Arenys de Munt estesa per la 
resta del territori. M’involucro 
amb Agramunt Decideix acom-
panyada per gent com Sílvia 
Fernández, l’actual alcaldessa, 
Joan Pedrós, Albert Fitó... gent 
de diferents edats. Considero 
que aquest va ser el “clic” inici-
al de dir: penso i actuo.

– Estàs afiliada en algun partit 
polític?

– No. Si hagués de triar algun 
dels partits que hi ha actualment 
dins del panorama polític català, 
el que més em representa és la 
CUP, encara que no prou com 
per ficar-m’hi. No vull lligar-me 
a les directrius d’un partit, vull 
poder votar en cada moment el 
que em sembli millor. Sobretot 
després d’aquests últims anys 
de procés i mobilitzacions, el 
lloc on em sento més còmode és 
al carrer i no en una estructura 
piramidal. Encara que també 
he d’admetre que algunes coses 
s’han fet bé i altres no tant.

– Et trobes més còmode en un 
CDR?

L’Alícia davant de l’ajun
tament amb bona part 
de la colla que formaven 
Agramunt Decideix.

▼

No vull lli-
gar-me a les 
directrius 
d’un partit, 
vull poder 
votar en cada 
moment el 
que em sem-
bli millor.
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– M’agrada la transversalitat 
que dona un CDR, parlar i con-
sensuar els temes importants, 
que no hi hagi una jerarquia 
marcada. Al principi hi podíem 
trobar gent de diversos vessants 
polítics, encara que últimament 
van anar quedant més aviat sim-
patitzants de la CUP.

– Fa molt temps que no tenim 
notícies d’accions per part dels 
CDR. Han desaparegut?

– Molts han anat plegant com 
és el cas dels d’Agramunt o Ar-
tesa de Segre. El moviment va 
anar canviant i es va perdre la 
transversalitat i l’essència inici-
al. Pensa que mantenir un com-
promís prolongat en el temps és 
molt complicat. També crec que 
hi ha un desencantament gene-
ral per la baixada de pantalons 
dels nostres polítics, cosa que 
fa que costi més sortir i mobi-
litzar-se.

– Parlem dels fets que t’han 
portat a judici. Per què estàs en-
causada?

– La tardor de 2019, després 
de les condemnes del judici 
per l’1 d’octubre, s’organitzen 
diverses mobilitzacions sota el 
paraigua d’una entitat anome-

nada Tsunami Democràtic. Les 
primeres van ser d’intensitat 
més baixa com enganxades de 
cartells per tal de copsar l’am-
bient; després va venir la de 
l’aeroport en la què també vaig 
participar amb altra gent d’Agra-
munt i Artesa de Segre, que és 
on visc actualment. Però la que 
m’ha portat a judici és l’acció 
del tall de La Jonquera, amb la 
idea inicial de tallar la lliure cir-
culació tan de persones com de 
mercaderies. 

– Com us organitzàveu?
– Rebíem les instruccions 

d’una cúpula pensant, una es-
tructura piramidal que anava or-
ganitzant cada part del territori 
per dur a terme el tall amb con-
dicions. De fet nosaltres vam ser 
els últims que va deixar passar 
la guàrdia civil. A vegades em 
pregunto, per què ens van deixar 
passar si el tall ja estava fet? És 
una incògnita.

– Vas passar tota la nit allà?
– Sí, per passar el temps vam 

estar jugant a cartes gran part de 
la nit. Cap a les sis del matí van 
començar a arribar per un cos-
tat policia nacional i per l’altra 
part la guàrdia civil. Ens iden-
tifiquen tant als conductors del 
cotxe com a la resta d’ocupants 
i ens diuen si volem treure’l però 
que segurament ens posarien 
una multa i que el cotxe podia 
quedar sota disposició judicial. 
Quan vam poder sortir, una mica 
més avall vam trobar un control 
dels mossos d’esquadra i també 
ens demanen la documentació. 

– A part de tu, hi ha més gent 
d’Agramunt en el mateix cas?

– Sí, els meus pares, Marcel 
i Àngels, i l’Albert Domingo i el 
David Puig de Preixens. A tots 
ens acusen de tallar la via públi-
ca i danys a la mateixa.

– Com transcorre tot, una vega-
da rebeu la citació?

– Primer rebem una citació 
per declarar a la comandància 
de la guàrdia civil a Lleida. Allà 
ens expliquen que ens obrien un 
procediment administratiu i un 
altre judicial. Si aquest últim 
prosperava podia ser que l’ad-
ministratiu s’arxivés; en canvi 
si s’arxivava el judicial, es con-
tinuaria amb l’administratiu que 
suposa una multa entre 6.000 
i 20.000 euros depenent de la 
voluntat del jutge. Ja veus que, 
sigui com sigui, ho tenim una 
mica complicat.

– Quantes persones esteu en-
causades per aquest tall?

– Som 197 persones pel tall 
de la Jonquera, 300 pel tall de 
Salt i un parell més pel tall que 
es va fer a les Terres de l’Ebre.

– Teniu alguna estratègia con-
junta?

– No sé el cas de totes les 197 
persones, però a la gran majoria 
ens ha portat Alerta Solidària. La 
primera vegada que vam decla-
rar a Lleida ens van oferir el ser-
vei jurídic gratuït Advocats per la 
Democràcia de Lleida, els quals 
ens van dir que era la seva apor-
tació per a la causa. Aquests es-
tan en contacte amb Alerta So-
lidària que són els que ens han 
portat a Figueres. Precisament a 
mi em va acompanyar Montser-
rat Vinyets, parlamentària per la 
CUP de Girona. També recordo 
que hi havia Benet Salellas, un 
dels advocats del judici dels lí-
ders polítics.

– Creus que s’arxivarà el cas o 
per contra sereu tots jutjats?

– D’entrada crec que l’entrada 
a la presó no es farà efectiva, 
sobretot per un tema logístic. 
Una primera idea és que arxivin 
la majoria dels casos excepte els 

DE TU A TU ALÍCIA MONTERROSO BASTÚS

Amb els braços aixecats 
el dia del referèndum 
de l’1 d’octubre, just 
després de votar al col
legi electoral d’Artesa 
de Segre. 

La mobilitza-
ció que m’ha 
portat a judici 
és l’acció del 
tall de la Jon-
quera, amb la 
idea inicial de 
tallar la lliure 
circulació 
tant de per-
sones com 
de mercade-
ries.
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d’una vintena de persones que 
podrien servir d’escarment per 
a la resta. Crec que de la mul-
ta no ens n’escaparem, ja sigui 
per un procediment judicial o 
administratiu. Sabem que els 
transportistes demanen ajudes 
per les pèrdues que van patir a 
causa dels talls, i clar, algú les 
ha de pagar. Una altra cosa que 
desconec és si ens quedaran an-
tecedents penals.

– El passat 22 de maig vas par-
lar com a portaveu en un acte pels 
encausats a Figueres. Una dona 
de Ponent no és molt habitual, no?

– Els organitzadors de l’acte 
eren Alerta Solidària i volien que 
fóssim els mateixos encausats 
els que prenguéssim la paraula 
per explicar com ens sentíem. 
Alhora buscaven persones allu-
nyades de Figueres, on es feia 
l’acte, i a poder ser dones. A 
Ponent som molt poques dones 

i m’ho van proposar a mi, cosa 
que finalment vaig fer juntament 
amb Pepa Plana, una reconegu-
da pallassa que està en la matei-
xa causa que nosaltres.

– Hi tornaries a la Jonquera fins 
i tot sabent tot el que saps ara?

– Sí, hi tornaria, però sense el 
cotxe! Els ideals i la il·lusió hi són 
però hi tornaria per alguna cosa 
concreta. Crec que hem confós 
la independència amb el can-
vi de bandera. Jo vull una nova 
societat més justa, sense desno-
naments, amb oportunitats per a 
tothom. Molta de la gent que es 
va mobilitzar ho va fer per cons-
truir un país nou, més enllà del 
sentiment patriòtic.

– Tens algun tipus d’esperança 
que en aquesta legislatura es pu-
guin fer passos cap a la indepen-
dència?

– No, cap credibilitat cap als 
polítics. Nosaltres sabem el què 
volem i crec que ells no volen el 
mateix que nosaltres. Penso que 
ho deixaran morir i que d’aquí a 
vint anys en tornarem a parlar. 
Mentre hi hagi presos i exiliats 
no avançarem; tenir por és legí-
tim però no ho és viure del pro-
cés. Si tens por pots fer un pas 
al costat i ja hi haurà algú altre 
que s’hi posi. La gent que conec 
no està disposada a sortir al car-
rer a defensar qualsevol cosa, 
sobretot tenint en compte que la 
repressió arriba també per part 
dels teus, i això és molt dolorós.

– Què n’has tret de positiu de tot 
això?

– He crescut i he evolucionat. 
M’ha aportat conèixer gent ex-
traordinària d’arreu del territori 
que ara mateix són els meus re-
ferents. Em refereixo a persones 
de certa edat amb les quals he 
tingut grans debats de temes so-
cials i polítics. Ha estat un gran 
aprenentatge més enllà que no 
s’hagi pogut aconseguir el que 
buscàvem.

– Voldries afegir alguna cosa?
– M’agradaria acabar amb una 

agraïment cap als meus pares 
que han estat sempre al meu 
costat i els “culpables” d’ha-
ver-me fet meu el lema “Viure 
vol dir prendre partit”

La conversa amb l’Alícia ha es-
tat llarga i hem constatat que a les 
dues ens agrada parlar de políti-
ca. Expressa agraïment cap a to-
tes aquelles persones que donen 
suport a la causa i esmenta que 
Agramunt ha estat de les poques 
poblacions que va aprovar una 
moció en ple municipal en su-
port dels encausats pels talls de 
carretera la tardor de 2019, en 
resposta a la sentència. Artesa de 
Segre ho havia de fer dies després 
d’aquesta entrevista.

Com hauran pogut llegir els lec-
tors, la redacció de Sió en l’edito-
rial d’aquest mateix número s’ha 
posicionat respecte els agramun-
tins i altres ciutadans de la Ribera 
del Sió i de més enllà perseguits 
per la “Justícia” en les moltíssimes 
causes obertes relacionades amb 
l’1 d’octubre. Si no s’aplica una 
amnistia general, encara que de 
moment s’alliberin els presos, serà 
molt difícil poder parlar i continuar 
caminant. Perquè, com ha dit l’Alí-
cia “Mentre hi hagi presos, exiliats 
i encausats no avançarem”.

Anna Bertran

Ensenyant una pancarta 
reivindicativa el dia del 
tall de la Jonquera.

El dia de la declaració al 
jutjat de Figueres.
Entre d’altres, va estar 
acompanyada per la 
Sílvia Fernández i 
l’Amanda Cardona, a 
les quals els vol fer un 
agraïment especial.

Cap credi-
bilitat cap 
als polítics. 
Nosal tres 
sabem el 
què volem i 
crec que ells 
no volen el 
mateix que 
nosaltres.



18 [JUNY 2021]sió 688

ENTITATS AEUA

Sessions del mes de maig

Aula
d’Extensió
Universitària
AGRAMUNT

A E
U A

El dimecres dia 5 de 
maig, hi va haver una 
nova sessió de l’Aula 

al Casal, amb compliment de 
les normatives sanitàries.

Exposició: “La frustració de 
l’esperança. La Guerra Civil 
a Agramunt”. L’explicació va 
anar a càrrec del Sr. Ramon 
Bernaus. Catedràtic d’institut 
jubilat i doctor en Història 
Moderna.

Des de la Junta de l’Aula, 
vam creure oportú fer arribar 
d’una manera més didàctica 
i extensiva el contingut dels 
cartells de l’exposició a la 
plaça de l’Església, que es 
va inaugurar el dia 1 d’abril. 
La temàtica ha estat elabo-
rada a partir de la recerca i 
la informació recopilada pels 
redactors de la revista Sió, 
i recollida en el llibre editat 
el 2014 amb el mateix títol. 
L’exposició es va presentar 
a l’edifici de l’IEI de Lleida 
el desembre de 2019, amb 
motiu del 80è aniversari dels 
bombardejos que van sacse-
jar la vida dels agramuntins. 

S’havia de traslladar a la nos-
tra vila la primavera de 2020, 
però el confinament per la 
Covid-19 ho va impedir. L’his-
toriador i company de l’Aula, 
Ramon Bernaus, va intervenir 
en la selecció de la temàtica a 
exposar, molt àmplia en infor-
mació, i que per motius logís-
tics es va haver de reduir. Els 
cartells intenten mostrar els 
fets més significatius, d’una 
manera cronològica, d’Agra-
munt, dins el context de Ca-
talunya i Espanya i amb una 
visió global de l’evolució dels 
esdeveniments al llarg del pe-
ríode que abasta des de 1930 
fins a la dècada de 1940. 

Des de la Fundació privada 
Guillem Viladot, “Lo Pardal”, 
ens van fer arribar la invitació 
a visitar-la, amb la guia del 
seu director Pau Minguet. Per 
tal de mantenir la distància 
social, la Presidenta de l’Au-
la, va proposar als assistents 
interessats a apuntar-se a la 
sortida de la classe. 

El dimecres 12 de maig, a 
les 5 de la tarda un nombrós 
grup d’alumnes de l’Aula vam 
visitar l’exposició: “Plàstica i 
poesia. Cristòfol-Viladot i Nou 
plast poemes”, gràcies al pro-
jecte conjunt del Museu d’Art 
Jaume Morera de Lleida i la 
Fundació Guillem Viladot “Lo 
Pardal” d’Agramunt.

El director de l’entitat, Pau 
Minguet, ens va fer l’explica-
ció de la relació entre els dos 
artistes ponentins i el que va 
suposar la seva obra trenca-
dora en l’art de la postguerra 
i de l’anomenada Transició. 
L’admiració que Viladot pro-
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Ramon Bernaus durant la seva 
intervenció.

Pau Minguet explicant l’exposició 
a Lo Pardal.
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fessava per l’escultor d’Ós 
de Balaguer, es va despertar 
quan encara era un nen i en 
una exposició a Barcelona, 
va descobrir l’obra “Peix so-
bre la platja”; aquesta relació 
es convertí en una amistat 
que va durar fins la mort de 
Cristòfol l’any 1998. Refe-
rint-se a l’exposició comentà 
que aquesta iniciativa és un 
exercici de recuperació del 
llibre que, amb el mateix títol 
es va imprimir l’any 1965 a 

Agramunt, gràcies a la impli-
cació de Gaspar Vicens, i que 
es va convertir en la primera 
publicació de poesia experi-
mental de l’estat espanyol. El 
llibre és compost per nou fo-
tografies d’obres de Cristòfol 
i nou poemes de Viladot que 
l’acompanyen. Tot seguit, els 
assistents vam poder gaudir 
lliurement de l’obra exposada 
a la sala de “Lo Pardal” 3.

El dimecres 19 de maig, a 
les 5 de la tarda hi va haver 
una nova sessió de l’Aula a 
la sala-teatre del Casal Agra-
muntí. La conferència va anar 
a càrrec del Sr. Joan Albesa. 
Enginyer de Telecomunica-
cions i doctor en Enginyeria 
Electrònica per la Universi-
tat Politècnica de Catalunya 
(UPC). Va parlar sobre: “El cot-
xe del futur. Una mobilitat dife-
rent”. Aquesta classe era una 
de les que estaven programa-
des per al curs 2019/2020 i 
es va haver d’ajornar per cul-
pa de la pandèmia.

La presentació del tema va 
girar al voltant del cotxe del 
futur, de les tecnologies que 
marcaran les properes dèca-
des. Va fer una reflexió so-
bre els dubtes que encara hi 
ha, tant ètics com legals. Va 
acabar afirmant que el cotxe 
autònom i elèctric, és ja una 
realitat.

El dimecres dia 26, a les 5 
de la tarda, es va fer una nova 
sessió de l’Aula, a la Sala-Te-
atre del Casal. Els agramun-
tins: Virgínia Costafreda i Joan 
Puig, van ser els encarregats 
de fer-nos gaudir d’un inte-
ressant passeig històric per 
Agramunt i el seu municipi, 
a partir del llibre “Agramunt, 
un poble de postal”, publicat 
en fascicles per la revista Sió 
durant l’últim any i del que 

encara no s’ha pogut fer la 
presentació per culpa de la 
pandèmia.

Virgínia Costafreda i Puigpi-
nós (Agramunt) és llicenciada 
en Biologia per la Universitat 
de Barcelona, ha exercit com 
a professora i catedràtica de 
Ciències Naturals. Actual-
ment està jubilada. També 
té la llicenciatura en Història 
per la UB. S’ha dedicat i es 
dedica a la recerca històrica, 
principalment d’època me-
dieval i moderna (sobretot 
personatges femenins relaci-
onats amb les comarques de 
l’Urgell i de la Segarra).

Joan Puig i Ribera (Agra-
munt). És llicenciat en Filolo-
gia Hispànica (llengua i lite-
ratura catalana) per la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona. 
Professor de català durant 38 
anys, 35 del quals a Agra-
munt (IES “Ribera del Sió”) 
del qual ha estat molts anys 
director. Actualment jubilat. 
Redactor i director de la revis-
ta Sió. Conseller de l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs. Autor de 
diferents publicacions.

L’exposició va mostrar un 
recull exhaustiu de les pos-
tals que s’han editat sobre el 
municipi d’Agramunt, tant de 
la vila com dels pobles que hi 
pertanyen. Aquest recull té 
un gran valor històric ja que 
es documenta, de forma grà-
fica, l’evolució del municipi: 
Mirant-te les postals, veus els 
carrers, les places i les avin-
gudes tal com eren 30, 50, 
80 i fins a 100 anys enrere i 
com són ara. Va suposar tota 
una experiència de memòria 
col·lectiva a través de l’evolu-
ció urbanística i paisatgística 
de la nostra vila.

La Junta Directiva
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Joan Albesa parlant sobre el 
cotxe del futur.

Joan Puig i Virgínia Costafreda 
en acabar la sessió sobre “Agra
munt, un poble de postal”.
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ENTITATS LA CORAL

Concert Ramon Casals

El diumenge 16 de maig 
al migdia va tenir lloc 
al Casal Agramuntí el 

9è Concert Ramon Casals a 
càrrec del cor Lieder Càme-

ra de Sabadell. Aquest con-
cert estava programat de fer 
el 2020 però a causa de la 
pandèmia de la Covid-19 es 
va haver d’ajornar com tants 

altres actes. Sota la direcció 
de Josep Vila i Casañas ens 
van oferir el programa Essèn-
cies, un projecte amb el qual 
commemoraven el seu 30è 
aniversari.

Amb aquest programa Lie-
der Càmera ens va fer un repàs 
de la seva trajectòria en base 
a set essències: els Lieder, la 
música de l’esperit, el nostre 
cançoner, Carles Santos, la 
Nova Cançó, els que enyorem 
i la música d’avui, ja sigui 
perquè han marcat un abans i 
un després en la seva història 
o perquè d’alguna manera o 
altra l’han acompanyat en el 
seu recorregut. El concert va 
ser a cappella i es van sentir 
obres de Johannes Brahms, 
Wilhelm Stenhammar, Josep 
Rheinberger, Alfred Desen-
clos, Maurice Duruflé, Manuel 
Oltra, Josep Sancho Marraco, 
Enric Morera, Carles San-
tos, Johann Sebastian Bach, 
Jordi Domènec, Josep Vila i 
Casañas, Herbert Howells i 
Josep Ollé i Sabaté.

El SCIC de Ponent canta 
al territori

El dissabte 29 de maig la 
Coral Bon Cant va participar 
en un acte organitzat per la 
Demarcació de Terres de Po-
nent del Secretariat de Corals 
Infantils de Catalunya (SCIC). 
Aquest dissabte, a dos quarts 
d’una del migdia, les corals 
infantils de les Terres de Po-
nent, sota el lema “El SCIC 
de Ponent canta al territori, 
van cantar a les seves respec-
tives poblacions per posar en 
valor el cant coral infantil, així 

Actuació del Cor Lieder Càmera.

Actuació davant la portalada de 
l’església de Santa Maria.

JM
 R

IB
A

LT
A

JO
A

N
 P

IJ
U

A
N



21sió 688[JUNY 2021]

com el patrimoni monumen-
tal de les nostres comarques.

Les corals d’Agramunt, Cer-
vera i Lleida van cantar des 
d’un espai emblemàtic del 
seu municipi. Així, la Coral 
Bon Cant d’Agramunt ho va 
fer davant la portalada romà-
nica de l’església de Santa 
Maria; la Coral Infantil Nova 
Cervera des de l’interior de 
l’església de l’antic convent 
de Sant Francesc; i la Coral 
Shalom de Lleida des del 
claustre de la Seu Vella.

Les corals van compartir el 
cant comú de la cançó “La 
música”, de Pep Puigdemont 
i Beth Riera, una peça que 
parla de la necessitat de so-
lidaritat i pau entre les perso-
nes, per damunt d’idiomes i 
races, i de la importància que 
tenen la música i el cant per 
al desenvolupament personal.

Prèviament, a les dotze del 
migdia, la coral infantil va 
anar a cantar a la Residència 
Mas Vell. Amb aquestes dues 
actuacions la Coral Bon Cant 
va donar per tancat el curs co-
ral 2020-2021.

J. Pijuan

La Coral Bon Cant, curs 20202021. Grup petit: Mel Sorribes, Pau Comelles, Camí Pedró, Lluc Ribalta, Ares Delgado, Emma Carbonell, Guim 
Barbero, Irene Sendrós, Nora Sorribes, Thierno Bha, Berta Solé, Paula Solé, Maymuna Bha, Pol Barbero, Anna Baltral (dir.). Hi falta Sergi 
Areny. Grup mitjà: Annabel Carrasco, Gal·la Magrinyà, Irina Silva, Dolors Ricart (dir.) Anna Balagueró, Ariadna Canosa, Júlia Codina, Emma 
Roqué, Raquel Carrasco, Maria Solanes, Esther Cabós (dir.)

Actuació a la Residència 
Mas Vell.
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C/ Sant Pol, 13 - 25210 GUISSONA
Tel. 973 55 16 98
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ENTITATS JOVENTUTS D’ESQUERRA REPUBLICANA

Contra la crisi del capital, orgull rural!

El Jovent Republicà 
d’Agramunt, davant la 
situació de despobla-

ment i precarietat que pateix 
el món agrícola i ramader, 
volem reivindicar la dignitat 
pagesa i l’orgull del nostre 
territori. És per això, que 
com a joves independentis-
tes i d’esquerres hem iniciat 
la campanya Contra la crisi 
del capital, Orgull Rural! Una 
campanya de conscienciació, 
d’acció i de denúncia contra 
la situació i en pro d’un mo-
del beneficiós per al sector i 
en clau nacional.

Agramunt és el cinquè mu-
nicipi amb més terres llaura-
des de Catalunya. Hem cres-
cut envoltats de paisatges 
naturals immensos, de bos-
cos frondosos, de persones 
entregades al món rural i, en 
definitiva, d’un entorn enve-
jable per a qualsevol perso-
na. La nostra pagesia, entre 
zones agrícoles, prats i erms 
custodia vora el 90% del ter-
ritori dels Països Catalans. 
En les darreres dècades, 
però, aquest ecosistema que 

hem habitat i mantingut sos-
tenible durant generacions, 
es veu ara greument ame-
naçat, no només degut als 
processos industrials i a la 
contaminació mediambien-
tal, sinó també als processos 
de despoblament i èxode ru-
ral, que actualment afecten 
els segments de la població 
més jove del nostre territo-
ri. Aquests fenòmens tenen 
diversos causants, però el 
més evident és la precarit-
zació progressiva del sector, 
que ha acabat degenerant en 
unes condicions laborals in-
dignes, la mecanització total 
de molts processos agraris i 
la manca d’interès de l’ad-
ministració per la prosperi-
tat de la nostra terra, que és 
víctima de l’explotació del 
capital i de la terciarització 
desmesurada de les econo-
mies occidentals (tan sols un 
1,6% de la població activa 
del Principat de Catalunya 
treballa al sector primari).

Per altra banda, no podem 
oblidar que el món està im-
mers en una greu situació 

d’emergència climàtica, i el 
nostre país no se n’escapa. 
És per això que, per a nosal-
tres la transició ecològica és 
una prioritat. Per aquest mo-
tiu és necessari que als nos-
tres pobles i ciutats, també a 
Agramunt, avancem cap a un 
model de producció energèti-
ca 100% renovable i pública, 
lluny del mercantilisme i del 
model econòmic que ens ha 
abocat al desastre ecològic. 
Un model econòmic que, vo-
lem recordar, ofega els petits 
productors, els pagesos i els 
llauradors, que bloqueja l’ac-
cés als productes de proximi-
tat, i que té un impacte de-
vastador per la sostenibilitat 
del nostre territori, pel seu 
caràcter liberalitzador, que 
ha causat la pèrdua d’una 
petita pagesia que no pot 
subsistir amb la forta com-
petència de preus generada. 
No ens enganyem, el mercat 
no es regula sol. Hi hem de 
posar remei quan abans mi-
llor per revertir la situació de 
catàstrofe tant ecològica com 
socioeconòmica.   ■

És necessari que 
als nostres pobles 
i ciutats, també a 
Agramunt, avancem 
cap a un model de 
producció energètica 
100% renovable i pú-
blica, lluny del mer-
cantilisme i del model 
econòmic que ens ha 
abocat al desastre 
ecològic.
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ENTITATS ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER

L’AECC Lleida rep 682 euros 
de la Cursa de la Dona

El mes de març, Agramunt va celebrar la 8a 
Cursa de la Dona. S’hi van recaptar 682€ 
a benefici de l’AECC Lleida. La regidora 

d’Igualtat, Amanda Cardona, i el regidor d’Esports, 
Josep Maria Carrera, van fer l’entrega del xec a la 
presidenta de la Junta local d’Agramunt, Teresa 
Duran.

Des de l’AECC Lleida recomanen participar en 
activitats d’exercici físic o esport per prevenir el 
càncer i moltes altres malalties. 150 minuts set-
manals d’activitat física aeròbica d’intensitat mo-
derada o 75 minuts d’activitat física vigorosa i dur 
a terme activitats que enforteixin els grans grups 
musculars dos dies per setmana. A tothom ens so-
nen aquestes recomanacions mínimes d’exercici 
físic fetes per l’OMS per a persones adultes. Però, 
aquestes indicacions són vàlides una persona amb 
càncer?

Alguns dels efectes que tenen tant la malaltia 
com el tractament sobre el cos són la fatiga, la 
pèrdua de massa muscular i de densitat òssia, in-
somni, falta de gana, problemes de concentració o 
limfedema, entre altres. Si els objectius principals 
de les recomanacions de l’OMS són els de millorar 
les funcions cardiorespiratòries, la salut òssia i re-
duir el risc de malalties no transmissibles i depres-
sió, no creieu que les persones amb càncer han de 
realitzar exercici físic amb més motiu?

Actualment se sap que l’exercici físic és útil per 
a la prevenció, tractament i recuperació de paci-
ents diagnosticats de càncer. Per això des de l’àm-
bit sanitari es recomana seguir una vida activa; 
però podem concretar una mica més. Tot i que no 
tots els càncers afecten de la mateixa manera, hi 
ha certes activitats que s’haurien d’incloure en la 
rutina de totes les persones que lluiten o es recu-
peren d’aquest procés.

La primera activitat i també la més fàcil és ca-
minar. Sortir cinc dies a la setmana un mínim de 
30 minuts a caminar a pas ràpid ajuda a mantenir 
o millorar la salut del cor i dels pulmons. El prin-
cipal problema de caminar és la falta de motivació 
per sortir i una bona estratègia per ajudar a fer el 
primer pas és buscar un aliat. Una persona amb 
qui quedar per caminar junts i que una estiri l’altra 
en els dies que falta motivació. Ja que quan un es 
compromet amb una persona o amb un grup, costa 
més quedar-se a casa. Altres alternatives a caminar 
poden ser la marxa nòrdica, córrer, muntar en bici-
cleta, nadar o ballar.

La segona activitat i possiblement la més impor-
tant és la de realitzar exercicis de força. Exercicis 
on es treballen grans grups musculars amb gomes 
elàstiques, peses o amb el mateix pes del cos són 
ideals per a la salut dels músculs i dels óssos. No 
hem de tenir por a agafar una manuella.

Per últim, no podem parlar de salut muscular 
i òssia sense parlar d’exercicis de mobilitat. En 
aquest cas qualsevol activitat que afavoreixi l’esti-
rament muscular i l’amplitud de moviment és ade-
quada, per exemple el ioga, el tai-chi o el pilates 
són molt bones opcions.

Això sí, s’ha de tenir en compte la localització del 
càncer a l’hora de realitzar exercici físic, ja que no 
tots els exercicis són vàlids. Per exemple, els exer-
cicis isomètrics (contracció del múscul sense mo-
viment) d’alta intensitat estan contraindicats per a 
persones a qui se’ls ha extirpat els ganglis limfàtics, 
o els exercicis de sòl pelvià en el cas de càncer de 
pròstata s’han de fer de manera correcta. És impor-
tant que un professional de l’exercici físic i amb 
coneixement de la patologia orienti en les activitats 
i individualitzi les intensitats adequades.   ■

aecc
Catalunya contra el Càncer

Junta Local d’Agramunt

Lleida
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Alguns dels 
efectes que 
tenen tant 
la malal-
tia com el 
tractament 
sobre el 
cos són 
la fatiga, 
la pèrdua 
de massa 
muscular i 
de densitat 
òssia, in-
somni, falta 
de gana, 
problemes 
de concen-
tració o 
limfedema, 
entre altres.
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MAS BLANCH I JOVÉ

Protectors Fundació:

Fes-te Amic de l’Espai per només 30€ l’any

El vostre suport és clau
per preservar l’obra de Guinovart

EXPOSICIÓ A L’ESPAI
Guinovart després de Guinovart

exp. col·lectiva
21 de març 2021  /  12 setembre 2021

EXPOSICIÓ AL PETIT ESPAI
ANNA LLIMÓS

“Territoris domèstics”
18 octubre 2020  /  18 abril 2021
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OPINIÓ LA BOTERA

El parany dels trilers

per JOAN PUIG i RIBERA

Des del primer dia d’aquest mes, moltes llars pa-
guem l’electricitat segons l’horari que en fem 
ús. El període més car correspon a les hores en 

què tots estem endollats durant el dia; el segon pe-
ríode també car es reparteix a estones durant el dia; 
mentre que el període econòmic va de les dotze de la 
nit a les vuit del matí dels dies laborables (o sigui du-
rant la nit que és quan dormim) i les vint-i-quatre ho-
res dels dissabtes i diumenges. Aquesta mesura, que 
fa temps que estaven preparant, diuen que l’apliquen 
perquè volen incentivar que es gasti més en unes fran-
ges del dia en què les elèctriques tenen excedents de 
producció, i a la vegada que baixi el consum en aquells 
moments en què hi ha més demanda.

Podem dir que disfressat d’aquesta forma, tot sem-
bla raonable. A més, les elèctriques diuen que així 
moltes llars podran estalviar i rebaixar el cost de la 
llum. Ara bé, aquesta és la veritat? Les elèctriques vo-
len que nosaltres abaratim el rebut? O el que pretenen 
és fer més i més negoci? Algú és tan innocent que es 
pugui arribar a creure que la mesura aplicada l’han 
pres pensant amb els consumidors? Em puc posar a 
riure?

A veure, siguem clars. El canvi de sistema de tarifa-
ció suposarà un augment del rebut de la llum i no un 
estalvi. No en tinc cap dubte. Primer, no han dit que el 
cost que els consumidors pagàvem fins ara per kilowatt 
en qualsevol hora del dia, a partir del canvi de tarifació 
en les hores punta que ells han fixat serà molt més 
car. Segon, el preu en les hores planes és aproximada-
ment equivalent al preu que teníem fins ara. O sigui, 
que sols rebaixen els kilowatts en les hores vall, que 
gastem quan estem dormint o els caps de setmana! 
Dit d’una altra manera, les elèctriques ja fa temps que 
han fet números i saben prou bé que amb el canvi hi 
sortiran guanyant. Total, dels set dies de la setmana, 
cinc seran més cars i dos més barats. La majoria de 

llars a la llarga acabarem pagant més del que pagàvem 
fins ara.

Només podran estalviar (i no tant com diuen) aque-
lles llars que tinguin molta cura en els nous horaris; 
les que puguin posar la rentadora, l’assecadora o fer 
anar la planxa en hores intempestives, o sigui entre les 
dotze de la nit i les vuit del matí o els cap de setmana. 
Cosa que no tothom pot fer pels horaris laborals o per-
què simplement viu en un pis, fet que suposaria provo-
car sorolls als veïns en hores de descans. Els caps de 
setmana poden ajudar una mica a rebaixar l’augment 
del rebut, encara que no tothom es pot permetre el 
luxe de deixar tota la bugada pels dissabtes i diumen-
ges. Els altres electrodomèstics, començant pel forn, 
el microones, la nevera, el congelador, l’assecador dels 
cabells, la televisió, l’ordinador... no els podem pas 
desendollar i esperar a connectar-los a partir de les 
dotze de la nit. És una quimera.

Per si això fos poc, les grans empreses elèctriques 
són les que sempre anuncien guanys milionaris que 
reparteixen entres els socis i els alts càrrecs que porten 
el timó del negoci. Molts dels quals han passat per la 
política i, gràcies a les portes giratòries, ara són al cap-
davant dels consells d’administració. Per a vergonya 
d’aquest país que es diu Espanya (terra d’endollats i 
de xoriços) mireu alguns dels trilers que es freguen les 
mans amb el canvi de tarifació: Ángel Acebes (Iber-
drola, 216.000 €), Juan María Atutxa (Iberdrola, estim. 
46.300 €), José María Aznar (Endesa, estim. 200.000 
€), Carmen Becerril (Acciona), Carlos Borbón-Dos Sici-
lias (Abengoa), Josep Borrell (Abengoa, 300.000 €), 
Miguel Boyer (Red Eléctrica, 153.000 €), Pio Caba-
nillas (Acciona), Felipe González (Gas Natural Fenosa, 
126.500 €), Antonio Hernández Mancha (Enagás, es-
tim. 64.000 €). Ignacio López del Hierro (Marit de Do-
lores de Cospedal; Iberdrola, estim. 75.000 €), David 
Madí (Endesa, estim. 25.000 €), Joan Majó, (Ende-
sa, estim. 25.000 €), Manuel Marín (Iberdrola), Ro-
dolfo Martín Villa (Endesa), Marcelino Oreja (Enagás, 
423.000 €), Miquel Roca Junyent (Endesa, 308.378 
€), Javier Rupérez (Abengoa, estim. 25.700 €), Elena 
Salgado (Endesa, estim. 60.000 euros €), Javier Sola-
na (Abengoa Bioenergy, estim. 25.700 €), Pedro Sol-
bes (Enel, 132.000 €), Isabel Tocino (Enagás, estim. 
64.000 €)... I la llista és tan llarga que no m’hi cap. I 
això està passant quan tenim (segons diuen) el govern 
més d’esquerres de tots els temps!   ■
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Les rates

OPINIÓ ESCUDELLA BARREJADA per ANTONI PONSA

Les rates és el nom donat 
a diferents espècies de 
mamífers rosegadors, 

entre els quals tenim la rata 
negra o rata de camp d’uns 
16-23 centímetres de llar-
gada i amb moltes anelles, 
orelles grosses i pelatge as-
pre de color fosc, habita en 
els llocs secs i preferentment 
enlairats, per la qual cosa és 
freqüent als graners i golfes 
dels pobles i de les granges 
aïllades.

La segona és la rata comu-
na o rata de claveguera, més 
grossa però de cua i orelles 
més curtes i pelatge suau, 
prefereix els llocs humits i 
arran de terra, i per això ha-
bita a les clavegueres de les 
ciutats, bé que hi ha pobla-
cions salvatges en els canals 
de reg dels camps. Ambdues 
espècies competeixen en al-
guns llocs. La rata negra ha-
bita a Europa, mentre que la 
rata comuna prové de l’Àsia 
Central i arribà a Europa per 

allà al segle XVIII des d’on 
s’estengué a tot el món. Dota-
des d’una gran productivitat, 
resistència a les condicions 
adverses i adaptabilitat als 
règims i hàbits alimentaris, 
constitueixen una gran plaga 
de gran importància econòmi-
ca pels estralls que ocasionen 
en els magatzems de grans, 
sucre, etc., i sanitària, perquè 
són sectors d’importants pla-
gues, com el tifus, la pesta i 
la ràbia. Malgrat la lluita amb 
els productes químics, la seva 
capacitat de mutació fa que 
puguin sobreviure, i potser 
l’única solució fóra l’esteri-
lització d’una gran part de la 
població, tècnica d’evidents 
dificultats.

La tercera és la rata cellar-
da, rosegador d’uns deu a 
disset centímetres de llarga-
da, amb la cua llarga i pilosa, 
el pelatge de la cara i la cua 
és molt característic perquè 
presenta en el musell una 
mena de careta formada per 
dues franges negres, una a 
cada banda, que surten dels 
costats del nas, inclouen els 
ulls i s’estenen fins al darre-
re de les orelles, i la cua és 
grisa i presenta un manyoc de 
pèls gairebé a l’extrem. És de 
costums nocturns i poc grega-
ri. Freqüentment viu a terra, 
però s’enfila força bé. Utilitza 
nius vells d’esquirol o d’ocells 
i els transforma. A l’hivern 
s’aixopluga en troncs buits 
i en forats de parets, coves i 
mines, on passa la letargia. 
Habita als boscos de fulla ca-
duca i també de coníferes. És 
més freqüent a la plana que a 

les muntanyes. Viu gairebé a 
tot Europa, tret d’Escandinà-
via, la Gran Bretanya i Irlan-
da. És comuna als Països Ca-
talans llevat de les Pitiüses.

La quarta és la rata d’aigua, 
d’uns 16-22 centímetres de 
llargada i fins a catorze cen-
tímetres de cua, amb el cap 
gros, cos robust i massís. Ha-
bita en planes i valls humides, 
a les vores de curses d’aigua i 
en aigües estancades, sobre-
tot on hi ha vegetació aquà-
tica de la qual s’alimenta. És 
estesa per França, Anglaterra 
i la península Ibèrica.

La cinquena és la rata dor-
midora, un rosegador de pe-
tites dimensions, amb la cua 
bastant llarga i molt pilosa, té 
quatre dits a les potes anteri-
ors i cinc a les posteriors. La 
dentadura amb una dent in-
cisiva a cada mandíbula, cap 
ullal, una premolar i tres mo-
lars. Són nocturns i es nodrei-
xen preferentment de fruita, 
tenen costums de viure entre 
els arbres i són gregaris, i pre-
senten una letargia hivernal 
prolongada.

La sisena és la rata dor-
midora grisa, d’uns tretze a 
dinou centímetres de llarga-
da, pelatge grisós argentat 
per sobre i d’orelles petites, 
habita en boscos de roures i 
d’altres arbres de fulla cadu-
ca, jardins, parcs i camps de 
fruiters o d’avellaners. És co-
muna a gairebé tota Europa, 
llevat d’Escandinàvia, la Gran 
Bretanya i Irlanda i una gran 
part de la Península Ibèrica. 
És freqüent als Països Cata-
lans.   ■

Malgrat la lluita 
amb els produc-
tes químics, la 
seva capacitat de 
mutació fa que 
puguin sobreviure, 
i potser l’única 
solució fóra l’es-
terilització d’una 
gran part de la 
població, tècnica 
d’evidents dificul-
tats.
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Primera teràpia gènica aplicada
a Espanya

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

El dimarts dia 1 de juny va tenir lloc a 
l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona 
la presentació del resultat de la prime-

ra teràpia gènica aplicada a Espanya. Aques-
ta teràpia consisteix en introduir dins de l’ull 
una substància activa que actua sobre el gen 

RP65, un dels gens mutats en algunes distrò-
fies de la retina. Amb aquest nou tractament el 
defecte genètic és corregit, es recupera la cor-
recta síntesi de la proteïna i es reactiva el cicle 
visual. Luxturna, del laboratori Novartis, és el 
nom que rep aquest revolucionari tractament i 
és, fins ara, l’única teràpia gènica autoritzada 
per a les distròfies hereditàries de la retina, més 
concretament per l’Amaurosi Congènita RP65.

La Noa, de 12 anys, patia aquesta malaltia 
hereditària i presentava una greu discapacitat 
visual. Després del tractament ha pogut aban-
donar el Braille i està recuperant una vida inde-
pendent. Aquest resultat dóna esperances que 
altres pacients puguin tractar-se en un futur 
mitjançant aquesta nova tecnologia.

L’Hospital Sant Joan de Déu, juntament amb 
l’Hospital de Bellvitge i l’Associació EsRetina, 
s’ha constituït com Unitat de Referència en Dis-
tròfies Hereditàries de la Retina. Aquesta Unitat 
està liderant la creació d’una xarxa oftalmolò-
gica mitjançant la progressiva incorporació dels 
principals hospitals de tot el país per tal de mi-
llorar l’eficiència en l’atenció de totes les perso-
nes afectades.

La iniciativa StargardtGo, nascuda ja fa uns 
anys a Agramunt i que actua sota el paraigües 
de l’Associació EsRetina, ha resultat fonamental 
en impulsar la gènesi d’aquesta Unitat de Refe-
rència. Per tant, considero que aquest canvi tan 
transcendent i important ha estat en gran part 
un èxit de tots els agramuntins i agramuntines 
que ens han fet confiança.  

A tots els nostres patrocinadors, a tots els co-
merços i institucions, a totes les persones vo-
luntàries, a tot l’equip StargardtGo: GRÀCIES, 
GRÀCIES I GRÀCIES.

Continuem!

Margaret Creus
Pediatra
Responsable del Projecte PedRetina 
i del repte solidari StargardtGo
Responsable EsRetina Catalunya

Presentació a l’Hospital Sant 
Joan de Déu del resultat de 
la primera teràpia gènica 
aplicada a Espanya.

Components agramuntins 
d’EstargardtGo.
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ESPECIAL
SANT JORDI CERTAMEN LITERARI

LA NOIA DE CAN PISTRINCS

Per mi era la Lali. Sempre li vaig dir 
així. Suposo que vam començar a es-
curçar-li el nom a l’escola, en aquella 
edat que a uns els comencen a dir pel 
cognom i a d’altres els adjudiquen 
qualsevol altre mot que els queda 
impregnat per sempre. Ja no poden 
desempallegar-se’n mai més, mal que 
els pesi. Doncs al mateix temps que 
les Assumpcions es van començar a 
dir Sunsis, i les Maries les cridàvem 
per Mari o Marieta, a la Maria Eulàlia 
li vam començar a dir Lali i ja no vam 
saber-li dir de cap altra manera.

Bé, en realitat sí que li deia d’una 
altra manera. Quan anava a casa 
seva, jo intentava dir-li Maria Eulà-
lia per semblar més seriosa i formal. 
Com si dir-li Lali fos un malnom o 
una falta de respecte. Santa innocèn-
cia, la meva! Però als deu o dotze 
anys, quan la Lali i jo encara anàvem 
juntes a escola, el seu pare i la seva 
mare imposaven i em feien molt de 
respecte, � ns i tot diria que cert te-
mor. Sobretot el seu pare. Duia un 
bigoti prim i ben retallat i els cabells 
sempre ben clenxinats, com si el seu 
cap fos un camp recent llaurat, amb 
les línies de la pinta ben marcades, 
com els rengles a punt de sembrar. 
Sempre em preguntava com s’ho feia 
aquell senyor per anar tan impecable. 
Els pares de la Lali sempre li deien 

Maria Eulàlia, com les monges a l’es-
cola i també el personal de servei de 
casa seva. Recordo que el xofer que 
es deia Antonio i era extremeny, se’n 
veia un bull, pobre home, per pro-
nunciar-li el nom. I a mi em feia riu-
re que li continués dient per aquell 
nom, amb el que li costava. Jo també 
el trobava massa llarg i un pèl difícil 
de pronunciar. Quan ho intentava, la 
llengua se m’enganxava al paladar, 
amb tantes eles, i m’hi entrebancava. 
Tan fàcil que era Lali i fora malde-
caps, pensava sempre.

Però tal com us he dit, quan anava 
a Can Pistrincs perquè m’havien con-
vidat a la banyar-me a la piscina, o a 
berenar a la glorieta plena de rosers 
que tenien al jardí, sempre intentava 
dir-li Maria Eulàlia. La mare m’havia 
alliçonat tant i m’havia repetit tantes 
vegades que a Can Pistrincs m’hi ha-
via de saber comportar, que m’esfor-
çava per intentar pronunciar el nom 
de la meva amiga de la millor manera 
possible. Pel camí que separava casa 
nostra de la seva mansió, anava repe-
tint el nom una vegada i una altra, 
com si a força de repetir-ho em que-
dés gravat i les lletres sortissin més fà-
cilment. L’exercici en realitat, de poc 
em servia perquè, acostumada com 
estava a cridar-la amb el nom curt, 
sempre m’acabava encasquillant i la 

llengua se’m feia un nus i encara tot 
plegat era pitjor. A casa, quan parla-
ven d’ella o de la seva família, el pare 
i la mare no li deien mai pel nom. 
Era la noia de Can Pistrincs. Al poble
tothom els coneixia així perquè la 
Lali venia d’una família d’alta volada. 

– Són d’una altra mena, aquest 
rics de Can Pistrincs –deia el 
pare quan ma mare li explicava 
alguna cosa dels propietaris del 
nostre mas. 

Els pares van agafar la masoveria 
quan es van casar i, per tant, jo havia 
viscut sempre prop de la Lali, però 
ella amb la butxaca plena i jo amb el 
just per anar tirant, que deia sempre 
la mare.

Vam anar juntes a l’escola. Anà-
vem a les monges. Ella perquè evi-
dentment, venia de casa bona i s’ho 
podien permetre, i jo perquè els avis 
donaven un cop de mà a casa pagant 
la quota de la meva educació. 

– Les escoles nacionals tenen molt 
mala fama. I això d’anar nens i 
nenes barrejats, qui sap quines 
males companyies agafaria. La 
nena que estudiï a les monges 
que nosaltres ja us hi ajudarem 
–va sentenciar l’avi quan va ser 
hora que comencés a anar a es-
tudi.

A la mare ja li semblava bé que 
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anés a l’escola religiosa. 
Només femenina. Amb 
les monges que ens ense-
nyaven urbanitat i pregà-
ries i misses i costura i, a 
vegades de passada rega-
laven algun mastegot. 

– Les monges ensen-
yen a pujar rectes 
a la mainada. Una 
dona s’ha de saber 
fer respectar –deia 
sempre–, tot el que 
ara t’ensenyen, enca-
ra que et sembli que 
no, t’acabarà servint 
el dia que tinguis 
una casa i un marit 
per cuidar.

Jo no en volia cap de marit per cui-
dar, quan la mare em deia totes aque-
lles coses. Però em donava la sensació 
que potser en algun moment, ja me’n 
vindrien ganes de casar-me, tenir � lls 
i tot això que a ella li semblava tan 
natural, necessari i gairebé inevitable.

Quan vam acabar el batxiller ele-
mental, a la Lali la van fer anar a es-
tudiar a ciutat. La van dur a un inter-
nat, només per a nenes, evidentment. 
Tornava al poble per Nadal, per Set-
mana Santa i unes quantes setmanes 
a l’estiu. El primer any, quan tot just 
n’acabàvem de cumplir catorze, vam 
passar un estiu preciós. El recordo 
sempre amb enyorança i tendresa
alhora. I els records que me’n queden 
son tan i tan vius que a vegades pen-
so que hi he anat posant cullerada i 
me’ls he anat fent a mida perquè em 
sembla impossible que ho pugui rete-
nir a la memòria tan vívid després de 
quatre dècades. Jo treballava a la fon-
da del poble rentant plats, fent llits i 
fregant terres perquè a casa els calers 
sempre feien falta i, tal com predicava 
el pare, la mainada de ben petits han 
de saber el que costa guanyar-los.  

La Lali no treballava però m’espe-
rava cada dia a fora la fonda, amb la 
bicicleta a punt i dos entrepans que li 
havia preparat la cuinera que tenien a 
casa seva, la Mercedes, una andalusa 

que sempre tenia una rialla i una pa-
raula carinyosa per regalar. 

Pedalàvem camps a través, pujàvem 
al Turó de can Ciscu i a vegades, mig 
d’amagat, ens acostàvem al riu i hi 
posàvem els peus. No ens hi banyà-
vem perquè la Lali deia que els seus 
pares s’enfurismarien si la veien amb 
banyador al riu. Les noies, havien de 
saber mantenir les formes, li repetia 
sempre son pare. I jo pensava que, 
fet i fet, era millor perquè jo no sabia 
nedar gaire i em feia vergonya que la 
Lali se n’adonés, ella que havia anat a 
classes de natació i que � ns i tot li ha-
vien pagat una entrenadora particular 
a la piscina de casa seva.  

El segon estiu, quan ella va tornar 
al poble després de tot l’any a l’in-
ternat de ciutat, la nostra relació es 
va refredar força. Tot era molt estrany 
perquè semblava com si gairebé no 
ens coneguéssim, com si tots els lla-
ços i totes les experiències que ha-
víem compartit s’haguessin esborrat 
amb el pas dels mesos i la distància. 
Tot i això, encara vaig anar alguna 
tarda a berenar al jardí de Can Pis-
trincs i em va explicar que tenia un 
xicot a Barcelona però em va suplicar 
que l’hi mantingués el secret. Els seus 
pares no podien saber-ho i les mon-
ges de l’internat on vivia, tampoc. Si 
se n’assabentaven, l’expulsarien i la 

tornarien cap a casa. 
Em va parlar dels petons 

que es feien d’amagat, que ell 
li agafava la mà i ella la tro-
bava calenta i tova. Deia que 
li agradava la sensació que 
sentia a dins la panxa. Els ulls 
li brillaven i explicava que era 
com tenir moltes papallones 
que de cop volguessin sortir 
volant i que li pessigollejaven 
l’estómac. A mi em semblava 
una mica fastigós allò de les 
papallones perquè sabia que 
les papallones, abans de ser 
papallones, són cucs. I no em 
podia ni imaginar els cucs 
removent-se sense parar dins 
la panxa. Tot plegat era molt 

nou per mi, allò dels petons, i les llen-
gües juganeres i la saliva i les mans 
entrellaçades amb un noi de ciutat. 
Em semblaven tan estrambòtiques les 
històries que explicava la Lali que em 
donava la sensació que vivíem en uni-
versos diferents.

El tercer estiu, la Lali no va tornar 
al poble. Vaig trobar un dia la Mer-
cedes, sortint de la fonda on seguia 
treballant cada any per les vacances, 
i li vaig preguntar per ella. Em va dir 
que era a Anglaterra, en un internat, 
aprenent anglès. Quan ho vaig expli-
car a casa, el pare se’n va enriure: 

– Ja em diràs perquè li servirà a la 
mossa de Can Pistrincs l’inglès
si la casaran amb l’hereu de Ca 
l’Esteve! Aquest matrimoni està 
dat i beneït de fa temps. És ben 
bé que aquest rics no saben què 
més inventar-se per ser diferents 
de la resta de gent. Amb el fred 
que hi deu fotre, allà dalt a An-
glaterra. Pobra mossa, ja estaria 
més bé treballant a la fonda com 
fas tu i sabria una mica quin pa 
hi donen. 

A mi em va semblar una bajanada 
allò que deia el pare de l’hereu de Ca 
l’Esteve! Era lleig com un pecat i més 
burro que una sola de sabata. La Lali 
no acceptaria mai casar-se amb aquell 
talòs! Vaig estar a punt de contestar al 
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pare i de dir-li que la Lali segur que 
hi estava ben contenta a Anglaterra, 
però al � nal em vaig mossegar la llen-
gua i vaig preferir callar. També vaig 
pensar que segurament devia enyorar 
el seu xicot, aquell de les papallones 
a la panxa i de la mà calenta i tova. 
Si s’hi estava tot l’estiu, segur que el 
trobaria molt a faltar. O ves a saber si 
el xicot també hi havia anat, a Angla-
terra a estudiar anglès amb ella. 

Aquell Nadal, la Lali tampoc no 
va aparèixer pel poble, però per Set-
mana Santa la mare em va dir que 
l’havia vista, caminant pel camí que 
menava a Can Pistrincs i que estava 
molt desmillorada.  

– S’ha engreixat però fa cara de no 
tenir gota de salut. Déu no vul-
gui que sigui res greu. Camina-
va amb la mirada perduda i l’he 
cridat però estava absent, com si 
no hi fos tota. Déu nos en guard 
que no hagi tastat la droga –va 
explicar-me la mare.  

– Si és que els calers no fan la feli-
citat. Aquests rics es pensen que 
perquè tenen pistrincs totes els 
han de pondre –i va afegir– ja em 
diràs qui els demanava d’enviar-
la tan lluny a estudiar, a aquesta 
mossa. Potser sí que ha agafat 
males companyies i l’han fotuda 
a les drogues. Ves a saber què hi 
va anar a aprendre aquesta cria-
tura allà dalt a Inglaterra.

Em vaig preocupar perquè, tot i 
que la nostra amistat s’havia anat 
refredant, me l’estimava a la Lali. Hi 
vaig estar donant voltes. Potser havia 
partit peres amb el xicot. O potser els 
seus pares o aquelles monges de l’in-
ternat on estudiava havien descobert 
que estava amb un noi i l’havien fet 
fora. O qui sap si podia ser allò que 
deien els pares de les drogues. No hi 
volia ni pensar perquè em feia venir 
esgarrifances de pensar en la pobra 
Lali. 

L’endemà a la tarda, sortint de la 
fonda, vaig acostar-me a Can Pis-
trincs per donar-hi un cop d’ull. No 
la vaig veure pels jardins i vaig decidir 

picar la porta. Em va obrir la Merce-
des i al preguntar-li per la Lali em va 
dir que la señorita no se encontraba 
bien y estaba descansando. Vaig dir-li 
a l’assistenta que li digués que podia 
passar per casa si li venia de gust, o 
que m’avisés si tenia ganes de fer pe-
tar la xerrada. També vaig dir-li que li 
fes una abraçada de part meva i que 
desitjava que es recuperés aviat. 

Aquella Setmana Santa, la Lali no 
va aparèixer més per casa i jo tam-
poc m’hi vaig acostar més perquè tal 
com deia la mare, ves a saber què té 
la nena de Can Pistrincs i no hem 
d’anar a fer nosa per les cases. Puta 
sentiment d’inferioritat, el que teníem 
sempre cap els amos. Si fos ara… no 
m’hauria aturat ningú. 

L’estiu següent la Lali no va tornar. 
Ni tampoc l’altre. Ni el Nadal que va 
venir després. Ni la Setmana Santa. 
De tant en tant, sobretot a la prima-
vera, quan els dies començaven a fer-
se llargs i les tardes ja eren més agra-
dables, trobava la seva mare amb un 
carruatge tirat per dos cavalls blancs 
que menava l’Antonio. El xofer, si 
em reconeixia, s’aturava i jo sempre 
apro� tava per saludar la senyora i li 
preguntava per la Lali: 

– Què tal senyora? Com està la 
Maria Eulàlia? Fa temps que no 
la veig.

– Bé, maca, bé. És a Anglaterra. Hi 
estudia. És molt estudiosa la Ma-
ria Eulàlia, ja ho saps. I tu, et va 
bé la feina a la fonda? 

– Sí, gràcies. Hi estic bé a la fonda 
treballant. Li doni molts records 
quan es truquin. I m’agradaria 
veure-la, ja l’hi pot dir. A veure 
si quan vingui de visita podem 
retrobar-nos.

– Gràcies maca. L’hi diré de part 
teva. Però hi està tan bé allà, 
que no en té mai ganes de venir. 
Dóna records als pares, maca.

Sempre la mateixa conversa, con-
descendència per la seva banda. 
Intentar fer el paperot per la meva. 
No la vaig sentir mai pròxima a la 
senyora de Can Pistrincs. Sempre va 

saber marcar bé les distàncies amb la 
resta de gent del poble que, com que 
teníem menys quartos que ella, no li 
devíem semblar prou importants com 
per a dedicar-nos gaire més temps del 
que requeria una salutació de pura 
cortesia.

A la Lali la vaig veure comptades 
vegades després que la mare em di-
gués que l’havia vista tan desmillora-
da. Algun cop, passant prop de Can 
Pistrincs m’havia semblat que parava 
el sol a la glorieta del jardí. La Merce-
des, també m’havia comentat alguna 
vegada que la Lali era a la casa dels 
senyors de visita. Pero solo ha veni-
do unos días de visita, porque vive en 
el extranjero la señorita, ya lo sabes. 
Siempre ha estado delicada de salud.

Fa quaranta anys d’aquell últim es-
tiu que vam compartir amb la Lali. Fa 
quatre dècades de les papallones a la 
panxa, de la mà tova i calenta del seu 
xicot. Fa quaranta anys que va anar 
a Anglaterra tot un estiu per estudiar 
anglès. I fa una estona que les campa-
nes de l’església toquen a mort.

L’enterren avui en aquest poble que 
la va veure néixer.

Quaranta anys després va dir prou 
i ahir es va suïcidar. Abans, però, va 
deixar escrita una carta on explicava 
ben clarament el motiu de la seva de-
saparició.

La Lali de setze anys no va anar a 
Anglaterra a aprendre cap llengua. 
No era a cap internat de la capital, 
ni era tan estudiosa que els pares van 
pagar-li la carrera en una universitat 
de prestigi. La Lali es va quedar pre-
nyada quan a penes era una adoles-
cent i els seus pares van creure que 
amagar la nena ben lluny mentre la 
panxa se li in� ava, era la millor ma-
nera de mantenir neta la seva imatge 
i de tenir el problema com més lluny 
millor. La van ingressar en una resi-
dència de monges perquè hi passés 
l’embaràs, com si aquella criatura 
que li creixia al ventre fos una malal-
tia i l’hi haguessin d’extirpar. 

Quan van presentar-se els dolors de 
part, la van adormir i li van arrencar 
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de les entranyes aquella coseta que 
ella havia estimat des del primer mo-
ment que la va sentir dintre seu.

– Era morta, és clar, com que ets 
tan jove. És normal que no hagi 
arribat a bon port –van dir-li 
com a única justi� cació. Se la 
van endur amb presses, embol-
callada i polida com si fos un 
regal. La van vestir de rosa. Li va 
semblar sentir que deien que era 
una nena, però no ho podia as-
segurar perquè tot era molt con-
fús. La Lali només en guardava 
records vagues, emboirats per 
l’anestèsia. Converses inconne-
xes. Un nus sempre prop de la 
boca de l’estómac. Un ofec que 
no li cessava mai. Un neguit que 
la matava en vida. Per això aque-
lles bosses sota els ulls, els quilos 
de més, la mirada perduda.

Els primers mesos els va passar més 
morta que viva. Incapaç de pensar 
cap solució. Només enyorava la cria-
tura, però amb un mal tan físic i tan 
bèstia que l’absència no la deixava ni 
pensar. L’hi havien arrencat un tros 
d’ella i li provocava un dolor tan fort 
que no li permetia raonar per on co-
mençar la cerca. Va donar-hi voltes i 
més voltes i va buscar ajuda. Va gra-
tar, va reclamar informació a la insti-
tució on l’havien internat. Va implo-
rar clemència, va demanar suport, va 

exigir que li devien una explicació. Va 
provar d’allunyar-se dels seus pares, 
va intentar demanar-los que li expli-
quessin on carai era la seva criatura 
però tot va ser en va. Era morta, li 
deien sempre. I cada vegada que ho 
escoltava, ella moria una mica per 
dintre, també. 

Van passar els anys. Es va fer gran 
però el dolor era ben viu, com un 
foc etern que mai s’apaga. Seguia 
cremant-la per dintre, incessant, con-
sumint-la, a poc a poc però incansa-
ble. Va seguir pistes equivocades i va 
trobar-se la porta tancada als morros 
reiteradament. Va tenir moments d’es-
perança quan li semblava que estava 
en el camí correcte però va veure 
apagar-se la � ama mil cops quan les 
informacions que aparentment eren 
certes es convertien en simples supo-
sicions.

Fa uns dies, va trobar-la. La nena, 
que acabava de complir els quaranta, 
va accedir a parlar-hi. Es van veure i 
la Lali només d’abraçar-la es va do-
nar per satisfeta. La seva � lla es  diu 
Matilde i viu a Galícia. L’hi va poder 
reconèixer els seus ulls ametllats. Va 
buidar-li tot el que portava quaranta 
anys a dintre el pit, guardat especial-
ment per a ella. Van parlar llargament 
i va poder explicar-li la seva versió 
de la història. També va dir-li que no 
pretenia pas aparèixer i començar a 

fer-li de mare. Esperava que qui va cri-
ar-la i va fer-li de mare li hagués donat 
l’amor que es mereixia. Ella, la Lali, 
va confessar-li que poder-li posar cara 
i abraçar-la, encara que fos un sol 
cop, ja era més del que havia imagi-
nat durant tants anys d’angunio sa es-
pera. Quan va tornar, va vessar totes 
les llàgrimes que encara li quedaven 
després de quatre dècades de recerca 
incansable. 

La Matilde li va dir que tota aque-
lla situació li venia molt de nou, que 
mai no havia tingut cap sospita. Ella 
sempre havia estat convençuda, igual 
que ho estem tots, que qui l’havia 
criada eren els seus pares de debò. A 
pesar del sotrac inicial, però, des que 
se n’havia assabentat, havia tingut ga-
nes de conèixer-la i poder escoltar-la 
però li va dir també que ella tenia 
la seva vida a Galícia i que, a pesar 
de les mentides o de les veritats mig 
amagades, s’havia sentit sempre una 
� lla molt estimada.

Ahir, la Lali va pensar que després 
de quaranta anys de lluita sense des-
cans, havia arribat el moment del 
repòs. Va escriure una carta, que van 
trobar al costat del seu cos. No volia 
més suposicions. No volia molestar la 
Matilde ara que l’havia trobada. Amb 
la seva abraçada i la conversa que van 
mantenir, en feia prou. Havia lluitat 
durant quaranta anys per veure-li la 
cara i ara que ja la coneixia, no volia 
ser un estorb ni un entrebanc al camí 
de qui més estimava, la seva � lla a 
qui � nalment havia pogut posar ros-
tre. Va decidir matar-se. Desaparèixer. 
Només volia poder descansar després 
de tanta guerra.

La Lali, la noia de Can Pistrincs, va 
deixar escrit que no l’enterressin al 
nínxol de la família. Volia descansar 
sola perquè així era com sempre l’ha-
vien fet sentir a casa seva. 

Neus Verdaguer Pagpes
Majors de 18 anys

Il·lustracions de
Sera� na Balach Puig
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Una enginyera aeroespacial 
agramuntina

ENTREVISTA ANIVID PEDRÓS FAURA

▼

El meu nom és 
“Divina” al revés. 
La meva àvia es 
deia Divina i als 
meus pares els va 
agradar la idea 
d’innovar.

Tots els que ens hem de-
dicat a l’ensenyament 
guardem un bon record 

d’aquells alumnes que desta-
caven a la classe ja fos pel seu 
interès en l’estudi, ja fos pel 
seu esforç i dedicació a voler 
aprendre. L’Anivid, quan es-
tudiava a l’institut, destacava 
per la seva capacitat i entusi-
asme. Recordo que no només 
s’aprenia el que explicàvem a 
classe, sinó també els detalls 
que s’exposaven en els llibres 
de text i que moltes vegades 
els professors havíem passat 
per alt. Les seves notes, bri-
llants durant tots els cursos, 
van merèixer al final del bat-

xillerat una matrícula d’honor 
inqüestionable. En acabar els 
estudis a la vila, l’Anivid va 
emprendre el vol (mai més 
ben dit!) per convertir-se en 
una enginyera aeroespacial.

Va néixer a Agramunt el 
1997. Els seus pares, l’Emi-
li i la Pilar, tenen la casa i la 
botiga de queviures “El Tibe-
ri” al carrer Institut. Ella és la 
mitjana de tres germanes: la 
Glòria, més gran i l’Amanda, 
més petita.

– Hi ha persones que et co-
neixen, però no saben l’origen 
del teu nom. El pots explicar?

– El meu nom és “Divina” 
al revés. La meva àvia es deia 
Divina i als meus pares els va 
agradar la idea d’innovar. De 
fet vam néixer pràcticament 
el mateix dia de l’any: jo el 19 
de gener i ella, el dia 20. La 
meva mare va ser qui va tenir 
la idea inicial i el meu pare 
qui va dir que el meu nom era 
d’origen hindú perquè l’ac-
ceptessin. Un bon treball en 
equip!

Si sóc sincera, de petita no 
m’agradava el meu nom per-
què ningú sabia com llegir-lo 
o si era el nom d’un noi o una 
noia. Els primers dies de curs 
o quan feia amics nous, sem-
pre era una mica incòmode 
presentar-me. Ara que sóc 
més gran el trobo molt origi-
nal i em fa sentir connecta-
da d’alguna manera amb la 
meva família i la meva àvia. 
Als Estats Units i els amics 

em diuen Ani (Annie). Supo-
so que tenir una perspectiva 
més internacional també em 
fa percebre els noms d’una 
altra manera.

– A quins col·legis vas anar?
– La meva primera escola 

va ser el Col·legi Mare de Déu 
del Socors on vaig estar fins a 
6è de primària. Després vaig 
cursar l’ESO i el batxillerat a 
l’institut Ribera del Sió. Vaig 
triar el batxillerat tecnològic 
perquè tenia molt clar que 
volia estudiar una enginyeria, 
en particular enginyeria aero-
espacial.

– Un cop vas acabar a l’insti-
tut, quina carrera vas estudiar?

– Quan vaig acabar el bat-
xillerat, vaig fer el grau d’En-
ginyeria en Tecnologies Ae-
roespacials a la Universitat 
Politècnica de Catalunya. En 
concret l’escola és l’ESEIAAT, 
ubicada a Terrassa.

– Has gaudit d’alguna beca 
per fer els teus estudis?

– Sí, he rebut múltiples be-
ques durant els meus estudis 
universitaris. La matrícula 
d’honor del batxillerat em va 
suposar la gratuïtat de la ma-
trícula universitària durant el 
meu primer any de carrera. 
També vaig rebre una beca 
de la fundació “La Pedrera” 
per obtenir una de les notes 
d’accés universitari més altes 
a Catalunya, i de “Caixa Guis-
sona” per ser la nota més alta 

L’Anivid de visita a Kennedy Space 
Center NASA davant el Saturn V, 
Florida, agost 2018.
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ENTREVISTA ANIVID PEDRÓS FAURA

▼ de la meva promoció de batxi-
llerat. Em van premiar també 
a les Distincions PAU, però no 
donaven cap tipus d’ajut eco-
nòmic.

Durant el grau universita-
ri vaig aconseguir diverses 
matrícules d’honor en assig-
natures i també la beca de 
mobilitat “Balsells Mobility 
Program” per poder fer el meu 
treball de final de grau als 
Estats Units, on estic actual-
ment. Pel meu màster i docto-
rat he rebut diferents ajudes: 
una beca Balsells de post-
grau, una beca “La Caixa” pel 
meu doctorat, i un premi per 
assoliments acadèmics excep-
cionals: “Outstanding Record 
of Academic Achievement” 
per part de la Universitat de 
Colorado Boulder.

– Què hi fas ara a Boulder, 
Colorado (USA)?

– Hi estic cursant un doc-
torat en Enginyeria Aeroes-
pacial, on m’especialitzo en 
Astrodinàmica a la Universi-
tat de Colorado Boulder. Vaig 
obtenir el Màster en Astrodi-
nàmica i Sistemes de Navega-
ció per Satèl·lit el desembre 

passat i ara em centro com-
pletament en investigació. 
Als Estats Units, el màster i 
el doctorat s’acostumen a fer 
simultanis i havia compaginat 
assignatures i recerca fins el 
semestre passat.

En concret estudio el com-
portament d’asteroides i co-
metes dins el nostre sistema 
solar i modelo els seus en-
torns dinàmics. Actualment 
estic treballant en models 
gravitatoris més eficients i uti-
litzar reinforcement learning 
per fer que les operacions de 
gran proximitat siguin més se-
gures per a futures missions. 
Aquest estiu col·laboraré amb 
la missió Janus de la NASA ja 
que el meu advisor (tutor) és 
un dels investigadors princi-
pals adjunts de la missió.

– Com és Boulder?
– Boulder és una ciutat 

molt oberta i agradable. Està 
rodejada de muntanyes i les 
vistes dels Flatirons són es-
pectaculars. És una ciutat 
universitària i també molt di-
nàmica. La gent a Boulder és 
molt acollidora i sempre hi ha 
molts plans i coses a fer. Fa 

sol pràcticament tots els dies, 
cosa que ajuda molt a carre-
gar energies.

– On estàs instal·lada?
– Visc amb la meva parella 

que també és enginyer aeroes-
pacial i treballa a Boulder en 
el sector espacial. Vivim molt 
a prop del centre de Boulder 
i just al costat de la Universi-
tat, però ara estem en procés 
de mudar-nos si bé ens volem 
quedar per la mateixa zona.

– Quan acabaràs, si tot va bé, 
els estudis?

– El meu pla és fer el màs-
ter i el doctorat en quatre anys 
per graduar-me el 2023. De 
moment sembla que tot apun-
ta bé, encara que tinc flexibi-
litat ja que l’habitual són cinc 
anys i tinc el finançament 
garantit per un any més... Ja 
veurem com acaba tot i també 
segons les oportunitats i els 
projectes que vagin sortint.

– Quines llengües domines?
– Parlo català, castellà, an-

glès, francès i una mica de ja-
ponès. D’anglès tinc un nivell 
C2 –equivalent a nivell nadiu/

A Boulder, Co-
lorado, hi estic 
cursant un docto-
rat en Enginyeria 
Aeroespacial, on 
m’especialitzo en 
Astrodinàmica. 
Vaig obtenir el 
Màster en Astrodi-
nàmica i Sistemes 
de Navegació 
per Satèl·lit el 
desembre passat 
i ara em centro 
completament en 
investigació. Als 
Estats Units, el 
màster i el docto-
rat s’acostumen a 
fer simultanis.

A baix, practicant l’esquí a Aspen, 
febrer 2020.

A la dreta, al castell de Santorini, 
juliol 2019.
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▼

bilingüe– i un C1 –avançat– 
de francès, que estic millo-
rant anant a cursos de conver-
sa a la universitat. De japonès 
fa un mica més d’un any que 
faig classes i m’estic prepa-
rant pel meu primer examen 
oficial que faré a finals d’any, 
el nivell N5 que és el més bà-
sic. M’agradaria estudiar ale-
many o rus però no tinc prou 
temps lliure.

– Quines aficions tens?
– M’agrada aprendre idio-

mes (per si no havia quedat 
clar!) i he estat fent classes a 
la Universitat des que vaig ar-
ribar a Boulder. A part d’això, 
m’agrada molt esquiar i fer 
ioga. Colorado és un lloc ideal 
per esquiar i hi vaig molt so-
vint. Amb el coronavirus tam-
bé m’he aficionat a la cuina i 

he de dir que progresso ade-
quadament.

– Pel jove que ets, has viatjat 
molt. Explica’m on has estat...

– M’encanta viatjar, crec 
que és una de les millors 
maneres de descobrir-se un 
mateix. He estat en gran 
part de països d’Europa i en 
molts llocs dels Estats Units. 
Tinc viatges pendents a Japó 
i Perú que no vaig poder fer 
durant el 2020. Si tot va bé 
aniré al Japó aquesta tardor! 
Vaig rebre la vacuna durant 
el març-abril i mica en mica 
als Estats Units tornem a la 
normalitat.

Pel que fa a viatges passats, 
els meus pares em van ajudar 
a poder marxar a l’estranger a 
estudiar anglès i francès. He 
viscut a Irlanda, Anglaterra, 
Estats Units i Suïssa durant 
estades curtes per fer-hi im-
mersió. Crec que aquestes 
experiències m’han ajudat a 
ser més tolerant, plantejar-me 
reptes i sempre voler-me su-
perar. La resta de viatges han 
estat aventures més curtes i 
improvisades, una de les mi-
llors que recordo va ser un vi-
atge a Islàndia amb les meves 
germanes.

– En aquests llocs hi has anat 
sola, amb família, amb amics?

– La majoria de viatges els 
he fet sola, amb amics o la 
meva parella. M’encanta viat-
jar i sempre que tinc l’opor-
tunitat planejo escapades. 
Recordo la primera vegada 
que vaig volar completament 
sola a Anglaterra, quan tenia 
16 anys. Crec que aquestes 
experiències m’han ajudat a 
ser autosuficient i madurar 
ràpidament.

– Què sols fer durant un dia 

laborable de la teva vida en 
l’actualitat.

– En general acostumo a 
tenir reunions amb diferents 
membres del meu lab o inves-
tigadors per poder fer recer-
ca conjunta o ajudar-nos en 
àrees concretes. Sóc part de 
l’ORCCA lab a la Universitat i 
som un grup bastant nombrós 
d’investigadors (uns 20 actu-
alment). El meu advisor està 
molt involucrat en missions 
espacials (OSIRIS-REx, Haya-
busa2, Janus, DART, etc.) i 
això ens dóna l’oportunitat de 
participar en molts projectes 
diferents i assistir a confe-
rències. En general em passo 
el dia davant de la pantalla 
del meu ordinador fent codi i 
corrent simulacions. Tinc una 
oficina a la Universitat però 
els últims mesos he optat per 
treballar des de casa ja que la 
Universitat posava moltes res-
triccions per poder anar-hi en 
persona.

– I què fas els caps de set-
mana?

– El concepte de cap de 
setmana a vegades no existeix 
per a mi ja que tinc tempo-
rades de molta feina o entre-
gues que necessito complir. 
La meva feina és molt flexi-
ble ja que el meu supervisor 
em deixa treballar quan vull i 
agafar-me vacances puntual-
ment mentre compleixi amb 
els resultats i les hores neces-
sàries. Quan puc agafar-me 
caps de setmana m’agrada 
relaxar-me i visitar el centre 
de Boulder on hi ha restau-
rants molts bons que oferei-
xen plats d’arreu del món. 
En temps de més normalitat 
m’agrada visitar altres ciutats/
estats d’Estats Units o fer es-
capades a la muntanya ja que 
la natura m’encanta.

El meu pla és 
fer el màster i el 
doctorat en quatre 
anys per gradu-
ar-me el 2023. De 
moment sembla 
que tot apunta bé, 
encara que tinc 
flexibilitat ja que 
l’habitual són cinc 
anys i tinc el finan-
çament garantit 
per un any més...

De viatge a Islàndia, juliol 2019.
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– En estar tan lluny de casa, 
t’enyores?

– La veritat és que amb 
la pandèmia ha estat difícil, 
ja que no he pogut veure la 
meva família durant molts 
mesos i realment es fa dur. 
Jo ja he dit que estic vacuna-
da de la Covid, però sembla 
que a Europa tot es mou més 
lentament. Crec que sóc una 
persona molt independent i 
que sempre m’adapto a les 
circumstàncies, però real-
ment he tingut moments de 
frustració ja que és dur estar 
tan lluny de casa i de les per-
sones que estimes. Tanma-

teix, crec que l’allunyament 
ha estat un prova a passar i 
que m’ha ajudat a trobar vies 
alternatives per mantenir les 
relacions. La veritat és que la 
ubicació no m’importa tant 
ja que m’encanta descobrir 
nous llocs i cultures, i sempre 
estic viatjant. Però no poder 
veure les persones que t’im-
porten durant tant temps és la 
part més complicada.

– Alguns seguidors teus sa-
bem una mica el que fas pel 
que penges a les xarxes.

– M’agrada fer servir les 
xarxes socials perquè em per-
met una interacció més ràpi-
da amb els meus amics, fa-
mília i coneguts. La veritat és 
que entre la diferència horària 
–són vuit hores de diferència– 
i que acostumo a estar bas-
tant ocupada, utilitzar aques-
tes plataformes em permet 
tenir una interacció asíncrona 
que per a mi és molt conve-
nient. No dedico gaire temps 
al meu contingut; vaig tenir 
temporades que sí, però ara 
simplement penjo coses quan 
em venen de gust o que vull 
compartir de manera que surt 

més espontàniament.

– Quan temps fa que ets fora i 
que no has vist la família?

– Amb la Covid vaig haver 
de cancel·lar tots els meus 
plans de viatge el 2020 ja 
que en primer lloc molts no 
eren possibles i per altra, he 
intentat ser responsable i mi-
nimitzar el contagi tot el que 
he pogut… La veritat és que 
ha estat molt estrany perquè 
abans de la pandèmia volava 
constantment, al 2019 vaig 
agafar més de 20 vols! Mica 
en mica sembla que tot va 
tornant a la normalitat. Tinc 
vols per anar a Califòrnia i 
Florida en els pròxims mesos 
i per volar a Barcelona a finals 
de juny. Fa quasi un any i mig 
que no veig la família, des del 
Nadal del 2019… Em fa mol-
ta il·lusió poder tornar!

– Et quedaràs gaire temps?
– Unes tres setmanes. Su-

poso que passaré part dels 
dies entre Barcelona i Agra-
munt, ja que tenim casa als 
dos llocs i segons les res-
triccions regionals m’hauré 
d’adaptar.

▼

Amb el seu pare dalt del gratacel 
Rockefeller, Nova York, gener 
2019.

A baix, amb els pares a la distin
ció de les PAU, juliol 2015.

A la dreta, les tres germanes: 
Anivid, Glòria i Amanda a la gra
duació de veterinària de la Glòria 
a la UAB, juny 2018.
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En el futur més 
proper tinc pensat 
anar uns mesos al 
Japó ja que la seva 
agència espacial, 
JAXA, té projectes 
molt relacionats 
amb la meva 
investigació.

– Quin és el teu projecte de 
futur?

– Bona pregunta! La veri-
tat és que tinc moltes ide-
es en ment, però en el futur 
més proper tinc pensat anar 
uns mesos al Japó ja que la 
seva agència espacial, JAXA, 
té projectes molt relacionats 
amb la meva investigació i és 
una experiència que vull te-
nir ara que gaudeixo de més 
flexibilitat en la meva vida. A 
més llarg termini, m’agradaria 

fer un postdoctorat o treballar 
com a investigadora en alguna 
agència espacial. La ubicació 
no em preocupa ja que m’en-
canta viure experiències dife-
rents i no tinc por als reptes.

– I de cara al treball?
– De cara al treball, doncs, 

m’encantaria formar part 
d’una missió real com a in-
vestigadora o ser professora 
universitària en un futur. No 
tinc gaire clar quina serà la 
destinació, però crec que no 
vull tornar a Europa, almenys 
durant els pròxims anys, ja 
que vull tenir diferents expe-
riències arreu del món.

– Estàs al corrent del que 
passa a Agramunt i a Catalu-
nya?

– Mantinc lligams amb els 
amics més propers i la famí-
lia. No tinc gaire temps per 
posar-me al dia amb tothom, 
però intento saber de les per-
sones que més m’importen i 
han estat presents per a mi 
quan més les he necessitat. 
Vaig seguint les notícies sobre 
Catalunya i Agramunt, sobre-
tot a través dels meus pares 
o dels diaris principals. Vivim 
en un món tan globalitzat i 
amb tants mitjans que és fàcil 

assabentar-se del que passa a 
altres llocs del món. He de dir 
que la meva perspectiva ha 
canviat ja que moltes coses 
que passen a Catalunya les 
visc més en tercera persona 
o des de la distància, i això 
es nota.

– Moltes gràcies, Anivid, per 
haver acceptat aquesta entre-
vista a través de la xarxa.

– Moltes gràcies a vosaltres 
per entrevistar-me. La veritat 
és que rebre un reconeixe-
ment per part del poble on 
has nascut i t’has criat sem-
pre és especial ja que conei-
xes molts dels lectors i tot 
plegat et porta records.

Veure com l’Anivid “progres-
sa adequadament” en l’astrodi-
nàmica dins del mon de l’engi-
nyeria aerospacial és tota una 
satisfacció. La veritat és que 
tots els que ens hem dedicat 
a l’ensenyament, quan sabem 
d’un exalumne que està reeixint 
en la vida, ens omplim de sa-
tisfacció i ens estarrufem com 
paons que cerquen parella per-
què ens fa pensar que potser la 
nostra tasca docent no la vam 
fer tan malament.

Joan Puig Ribera

Al Grand Canyon, abril 2019.
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Joana d’Aragó (c. 1469-1510), 
la filla urgellenca del rei Ferran 
el Catòlic i de Joana Nicolau

per VIRGÍNIA COSTAFREDA i PUIGPINÓS

1 Costafreda i Puigpinós, Virgínia, “Joana Nicolau, amor primerenc del rei Ferran el Catòlic i mare de Joana d’Aragó”, 
Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, 31, 2013, p. 147-200. http://www.fundacionoguera.com/revista/
Volum%20XXXI%20(2013).pdf

2 Costafreda i Puigpinós, Virgínia, “Origen i trajectòria de Joana d’Aragó, filla del rei Ferran el Catòlic i de Joa-
na Nicolau”, Urtx. Revista cultural de l’Urgell, 31, 2017, p. 113-139. https://www.raco.cat/index.php/Urtx/article/
view/326030/464893

3 ACA, Cancelleria, Reg. 3515, f. 12v, 4ª numeració.

Al llarg del temps han 
estat nombroses les 
publicacions sobre la 

figura de Ferran el Catòlic 
que han analitzat la seva vida 
familiar, però de la seva filla 
gran, coneguda pel nom de 
Joana d’Aragó, n’aportaven 
ben poques notícies. Es co-
neixia el seu casament amb el 
conestable de Castella, però 
la família materna d’aquesta 
dama ha estat durant segles 
un enigma.1

A diferència de les altres 
dues filles il·legítimes del rei 
Ferran, que foren destinades 
de forma discreta a la vida 
monàstica, Joana ja va ser re-
coneguda molt aviat pel seu 
progenitor, que es va cuidar 
sempre del seu manteniment 
i educació. A més, aquesta 
dama fou un testimoni d’ex-
cepció al costat del seu pare 
el rei en moments crucials de 
la història peninsular. Joana 
d’Aragó destacà per la seva 
bellesa, fama que coneixem 
per cronistes estrangers. Tam-
bé fou famosa per la seva pre-

paració intel·lectual i huma-
nista, que lloaren escriptors 
del seu temps a qui ella va 
incentivar i protegir.2

Naixement de Joana 
d’Aragó

Tot i que no consta docu-
mentalment ni la data ni el 
lloc de naixement, el més 
probable és que la filla del 
rei Ferran i de Joana Nicolau 
nasqués a Tàrrega o a Agra-
munt l’any 1469. Com argu-
ment a favor del seu naixe-
ment a la vila del Sió hi tenim 
l’estret vincle que la mare va 
mantenir sempre amb la seva 
germana Esperança, casada 
amb un pagès d’aquesta vila. 
A la vegada destaca el suport 
que també va tenir del seu 
cosí el prevere Arnau Clarió, 
membre d’una família de no-
taris agramuntins. A més, en 
la documentació referent a 
la concessió que l’any 1475 
el rei Ferran va fer a la mare 
de les rendes reials de la vila 
d’Agramunt també s’hi espe-
cificava que la noia hi residia. 

Pel que fa a la vila de Tàr-
rega, s’hi troben referències 
reculades dels Nicolau i, més 
endavant, consta que la seva 
mare hi posseïa una casa i di-
verses peces de terra. De tota 
manera, no consta que Joana 
Nicolau mantingués cap re-
lació familiar amb ningú de 
Tàrrega.

Primeres notícies de la 
filla natural del rei Ferran

La primera notícia de la pe-
tita Joana la tenim l’estiu de 
1472 quan Ferran feia un pa-
gament de 50 lliures a Fran-
ci Ferrer, capellà de Tàrrega, 
que li havia portat la nena fins 
a Saragossa.3 No sabem si la 
iniciativa fou del pare, que 
voldria conèixer la seva filla, 
o de la mare, per tal d’acon-
seguir alguna donació per al 
seu sosteniment.

El mateix rei Ferran ja va 
reconèixer en el seu primer 
testament fet l’any 1475 els 
seus dos fills naturals, Alfons 
i Joana, tot demanant a la fa-
mília reial la protecció de les 

Ferran d’Aragó.

Tot i que no 
consta docu-
mentalment ni 
la data ni el lloc 
de naixement, 
el més probable 
és que la filla del 
rei Ferran i de 
Joana Nicolau 
nasqués a Tàrre-
ga o a Agramunt 
l’any 1469.
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criatures i de les seves mares 
respectives. Tot i que en el 
document quedava clar que 
eren fills de dones diferents, 
la confusió es va anar este-
nent i molts estudiosos, es-
pecialment de fora de Catalu-
nya, feien Joana i Alfons fills 
de la mateixa dona, la cerve-
rina Aldonça Roig. Aquesta 
confusió s’ha mantingut fins 
avui dia, tal com va quedar 
palès en una recent sèrie te-
levisiva.

Educació de la filla del rei

Des dels primers anys la in-
fanta Joana, germana petita 
de Ferran, va exercir un pa-
per protector cap a la neboda 
i la mare d’aquesta. Quan pel 
seu casament amb el rei de 
Nàpols, la infanta va marxar 
devia recomanar al seu germà 
que la nena s’eduqués amb la 
que havia estat cambrera ma-
jor de la seva mare i també 
de la mateixa infanta. Aques-
ta dama era Isabel de Mur, 
que es va fer càrrec de la filla 

del rei i després de la seva 
mort la va suplir la neboda 
Estefania Carròs. Aquestes 
dames també estaven vin-
culades a les comarques ur-
gellenques, ja que Estefania 
rebria els castells de Golmés 
i de Vallverd per herència de 
la seva mare i de la seva tia 
Isabel.

No sabem en quin moment 
tant Joana com la seva mare 
es devien traslladar a Barce-
lona. La filla ja s’hi trobava 
abans de l’any 1486 quan 
el rei li pagava les despeses 
després de la mort d’Isabel 
de Mur. A la capital catalana 
la noia va entrar en contacte 
amb el secretari de la can-
celleria reial l’italià Antonio 
Geraldini. Aquest humanista 
segurament fou el seu mes-
tre i admirat per les qualitats 
intel·lectuals de la filla del 
rei li dedicà una de les seves 
composicions poètiques que 
publicà aquell mateix any, els 
Carmina ad Iohannam Arago-
num. També es va relacionar 
amb l’ambient cultural de la 
ciutat comtal i amb els es-
criptors en llengua catalana. 
Així, un altre escriptor que 
va sentir admiració per Joana 
fou Francesc Alegre, tal com 
manifestava en el pròleg de 
la traducció al català de Les 
metamorfosis d’Ovidi, que va 
publicar l’any 1494. Joana 
devia afavorir la publicació i 
l’escriptor en la dedicatòria a 
la filla del rei destacava la tas-
ca que realitzava com afavori-
dora del cultiu de les lletres 
entre les dones.

Fundació de la confraria 
del Roser

La situació econòmica de 
Joana devia millorar amb la 
donació de 20.000 sous anu-

als que el rei Ferran va fer 
a la seva filla i que havia de 
pagar la batllia general de Va-
lència. Consta que ja cobrava 
aquests diners l’any 1486 i 
que es van continuar pagant 
fins que la noia es va casar.

Tot i la seva joventut, l’any 
1488 Joana fundà la capella i 
confraria del Roser al mones-
tir de dominiques de Montsió 
de Barcelona. Es tractava 
d’una fundació primerenca a 
Europa. L’any 1493, durant 
l’estada del seu pare a Bar-
celona després de l’atemptat 
que gairebé li costà la vida, va 
aconseguir que aquest dotés 
la fundació amb diversos cen-
sos i tributs provinents dels 
béns confiscats per la Inqui-
sició.

Projectes de casament 
per a Joana d’Aragó

Des del primer moment el 
rei Ferran intentà obtenir un 
bon casament per a la seva 
filla gran i foren diversos els 
intents per aconseguir-ho. En 
un principi pretengué establir 
una aliança amb nobles cas-
tellans i després amb l’hereu 
de l’important patrimoni de 
la casa catalana dels Cabrera, 
però el darrer comte d’aques-
ta nissaga morí en l’adoles-
cència. Més endavant, ho 
intentà a nivell internacional, 
amb el germà del duc de Milà, 
amb el duc de Bretanya i, fins 
i tot, amb el rei d’Escòcia. En 
aquest darrer projecte, tot i 
que els ambaixadors presen-
taren Joana com a filla d’un 
casament secret de Ferran, 
no aconseguiren l’objectiu, 
perquè l’escocès volia una de 
les infantes. Més endavant, 
es prometé amb el marqués 
Luís de Pimentel, però el pro-
jecte també es frustrà perquè 

Encapçalament de la dedi
catòria a Joana d’Aragó de 
Francesc Alegre BC.

Retrat d’una noble per 
Michel Sittow.
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aquest jove morí d’accident 
poc abans del casament.

Casament de Joana i 
del conestable Bernardino

Després de la llarga estada 
dels reis Ferran i Isabel a Bar-
celona, quan reberen Colom a 
la tornada del primer viatge al 
Nou Món, Joana es devia ha-
ver incorporat a la cort. L’any 
1496 ja consta que vivia amb 
els reis a Burgos. L’estada 
de Joana a la cort castellana 
s’allargà fins que es va casar 
l’any 1502. Durant aquest 
període coincidí amb el pintor 
Michel Sittow, un magnífic re-
tratista que treballava per als 
monarques.

Els Reis Catòlics van residir 
sovint a la casa dels conesta-
bles de la capital burgalesa, 
anomenada la casa del Cor-
dón. Allà reberen Cristòfol Co-
lom en la tornada del segon 
viatge i s’hi realitzà el casa-
ment de l’infant Joan amb 
Margarida d’Àustria. Joana 
també hi assistí ja que for-
mava part de la cort reial al 

costat de les infantes. Final-
ment, després dels diversos 
projectes matrimonials frus-
trats, el rei va concertar el ca-
sament de la seva filla Joana 
amb el conestable de Caste-
lla, Bernardino Fernández de 
Velasco, l’amfitrió dels reis a 
Burgos.

Com que l’infant Joan va 
morir prematurament, la seva 
germana Joana es convertí en 
hereva i amb el seu espòs Fe-
lip d’Àustria es desplaçaren 
a la península per ser jurats 
hereus. La trobada amb els 
monarques es realitzà a To-
ledo l’any 1502 i les festes 
per la rebuda dels prínceps 
es van fer coincidir amb la 
cerimònia de casament de Jo-
ana d’Aragó amb el conesta-
ble de Castella. Els cronistes 
flamencs van descriure amb 
detall el casament i destaca-
ren la fama de Joana d’Ara-
gó, que en la seva joventut 
fou considerada la més bella 
donzella d’Espanya. L’arxiduc 
Felip d’Àustria feu de padrí 
i portà la núvia fins a l’altar. 

Amb aquest casament Joana 
passava a formar part d’una 
de les principals famílies no-
bles castellanes i des de la 
casa dels Velasco a Burgos se 
situava al centre de l’escenari 
polític d’aquells anys.

Joana d’Aragó al costat de 
la reina Joana de Castella

Després de morir la reina 
Isabel, els arxiducs tornaren 
a la península per fer-se càr-
rec de la corona de Castella 
i s’instal·laren a la casa dels 
conestables a Burgos. En 
aquesta ciutat participaren 
en la solemne entronització i 
festa amb motiu de la inaugu-
ració de la capella que Joana 
d’Aragó havia fet reformar al 
convent de predicadors. Al 
cap de pocs dies, de forma 
sobtada, morí Felip d’Àustria 
a la casa dels conestables. El 
recorregut pels camps de Cas-
tella amb el cadàver del seu 
espòs és un dels episodis més 
dramàtics de la llegenda ne-
gra de Joana de Castella i un 
dels arguments més utilitzats 
per demostrar que la reina 
s’havia tornat boja. En aque-
lles tràgiques circumstàncies, 
la reina vídua trobà el major 
suport en la seva germanastra 
i li demostrà tenir la més gran 
estimació.

Les inquietuds humanísti-
ques i literàries de Joana 
a Burgos

Mentre Joana residia a Cas-
tella també continuà amb les 
seves inquietuds literàries 
patrocinant la traducció de 
“L’Infern” de la Divina Comè-
dia de Dante per part de Pe-
dro Fernández de Villegas, ar-
diaca de Burgos. Aquest autor 
feia una lloança de la noble 
en qui destacava el continu-

Capítols matrimonials any 1502. 
Signatures del rei Ferran, de 
Joana d’Aragó i del conestable 
Bernardino (AHN).

Després de la 
llarga estada 
dels reis Ferran 
i Isabel a Bar-
celona, quan 
reberen Colom 
a la tornada del 
primer viatge al 
Nou Món, Joana 
es devia haver 
incorporat a la 
cort. L’any 1496 
ja consta que 
vivia amb els reis 
a Burgos. L’esta-
da de Joana a la 
cort castellana 
s’allargà fins 
que es va casar 
l’any 1502.
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at estudi des de petita, que 
li va reportar una sòlida for-
mació clàssica. A la vegada 
destacava la preferència que 
Joana tenia pel poeta Dante, 
del qual no només podia reci-
tar de memòria bona part de 
la seva obra sinó que a més 
coneixia molt bé el que grans 
autors n’havien escrit. Joana 
havia impulsat decididament 
aquesta traducció que fou la 
primera impressió en caste-
llà de part de la famosa obra. 
Així, Joana destacà en el seu 
paper d’estímul cultural, no 
només en la seva etapa barce-
lonina, sinó també durant els 
anys que va viure a Burgos.

El testament 
de Joana d’Aragó

Joana va redactar perso-
nalment el seu testament 
l’any 1509 quan s’acostava 
el moment del part de la que 

seria la seva filla Juliana. El 
primer dels llegats personals 
era per a la seva mare, a qui 
feia donació de cinquanta mil 
maravedís anuals durant tota 
la seva vida. En el document 
no feia constar el nom de la 
mare, de manera que conti-
nuava sense desvelar el mis-
teri sobre el seu origen. No 
s’oblidava de les devocions 
que tenia a la seva terra ca-
talana, especialment, al mo-
nestir de Santa Anna i a santa 
Eulàlia de Barcelona i també 
a la Verge de Montserrat. Al 
seu capellà Arnau Clarió li 
llegava cent mil maravedís. 
Aquest prevere agramuntí, 
cosí de la seva mare, tornà a 
Catalunya després de la mort 
de la duquessa. Quan, més 
endavant, Joana Nicolau el 
nomenà marmessor en el seu 
testament, també va fer cons-
tar que havia servit a la filla.

La filla Juliana Àngela
Malauradament, Joana va 

morir prematurament l’estiu 
de l’any 1510 a conseqüèn-
cia de l’infantament d’un al-
tre fill. Com que aquest nen 
també morí uns mesos des-
prés, dels cinc fills que tingué 
amb el conestable només va 
sobreviure Juliana, que en el 
moment de la mort de la mare 
encara no tenia un any i mig. 
El rei Ferran va concertar el 
casament d’aquesta neta amb 
el cosí germà Pedro, perquè 
així pogués gaudir dels títols 
i propietats dels Velasco. 
Aquest matrimoni no va tenir 
descendència.

La capella de la Concepció 
a Medina de Pomar

Joana també havia fundat 
la capella de la Concepció al 
monestir burgalès de Santa 

Clara de Medina de Pomar, 
on va voler ser soterrada. La 
seva filla i el gendre es van 
cuidar de decorar la capella 
i de fer realitzar les estàtues 
funeràries dels ducs. Juliana 
en el seu testament manava 
que aquestes estàtues i els 
cossos dels seus pares fossin 
traslladats a l’altra capella fa-
miliar que tenien a la catedral 
de Burgos però el trasllat no 
es va fer. Finalment, les està-
tues del conestable i de Joana 
d’Aragó, realitzades per l’es-
cultor Felipe Bigarny, es van 
reaprofitar i es van col·locar al 
frontispici del cor del convent 
de Santa Clara de Medina de 
Pomar.

Analitzant el recorregut vi-
tal, tot i ser breu, de Joana 
d’Aragó, se’ns presenta des 
de ben jove amb grans inquie-
tuds que la porten a relacio-
nar-se amb escriptors huma-
nistes i a fundar una confraria 
a Barcelona. Unes iniciatives 
ben inusuals en aquell temps 
per a una jove que, tot i ser 
filla del rei, era il·legítima. 
Aquestes aportacions havien 
quedat en l’oblit o s’havien 
atribuït, erròniament, a la 
seva germana d’igual nom, la 
que fou reina de Castella. En 
la seva etapa burgalesa i amb 
una millor posició econòmica, 
aquestes inquietuds continu-
aren i, a més, va poder com-
plementar-les amb destacats 
projectes artístics. De tota 
manera, l’allunyament de la 
seva terra natal i la seva mort 
prematura desdibuixaren i es-
troncaren aquesta trajectòria 
destacada, no solament per 
totes les iniciatives literàries, 
artístiques i religioses que va 
portar a terme, sinó també pel 
paper de suport que va exercir 
al costat del seu pare i de la 
seva germana.   ■

Façana de la casa del Cordón 
a Burgos.

Analitzant el re-
corregut vital, tot 
i ser breu, de Joa-
na d’Aragó, se’ns 
presenta des de 
ben jove amb 
grans inquie tuds 
que la porten a 
relacionar-se amb 
escriptors huma-
nistes i a fundar 
una confraria a 
Barcelona. Unes 
iniciatives ben 
inusuals en aquell 
temps per a una 
jove que, tot i ser 
filla del rei, era 
il·legítima.
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Restaurant 687 861 219
973 391 086

pintura i decoració

Roman Serra
695 558 383

F l e x i b l e  s o l u t i o n s

          f o r  fl e x i b l e  pa c kag i n g

A GRUPO CONSIST, S.A.
Ens preparem per a un futur on no deixem 
de cercar solucions flexibles i adaptades a 
les necessitats dels clients.

Afrontem aquest futur des de l'optimisme, amb 
ganes, idees i joventut i també amb experiència, 
coneixement  i cultura empresarial.

Tots som part d'aquesta empresa que ha unit i 
seguirà unint generacions. Aquest és el major 
actiu de la cadena de valor.

És moment d'avançar amb una marca 
que incorpora tots els nostres trets 
d’identitat i afronta el futur amb ganes   
de fer i ser.

Benvinguda,

GRUCONSA 
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COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE

Prismàtics

Des de l’hotel del penya-
segat passo estones 
guaitant la cala i la ca-

leta que hi ha a l’altre cantó. A 
ull nu veig la gent que va i ve 
de la platja, però em costa afi-
gurar-ne els detalls. Agafo els 
prismàtics. De bon de matí hi 
ha poca animació. A la terras-
sa de la casa cantonera entre 
la cala i la caleta, una dona 
gran vestida de negre seu en 
una butaca de vímet, immòbil, 
les cames encreuades, el colze 
sobre el braç del seient, la mà 
aguantant-li la barbeta en po-
sició pensativa. Cap al centre 
de la cala, tocant la sorra, un 
home de mitjana edat camina 
amb un gos blanc petit, pe-
taner, lligat amb una corretja 
marró; amb semblant abstret, 
no mira l’animal ni mira en-
lloc, fa la sensació que li ha 
tocat treure’l a passejar si us 
plau per força. Dues xiquetes 
se li acosten. A la terrassa de 
la casa, la padrina de negre no 
es mou, sembla una estàtua. 
Les noies, baixetes, bufones, 
una castanya i l’altra morena, 
arriben justet als vint anys, te-

xans molt curts i esfilagarsats, 
vambes blaves sense mitjons, 
una voluminosa motxilla a l’es-
quena, com si anessin d’uni-
forme a colònies. S’aturen da-
vant l’home. Parlen. El gos els 
ensuma les cames, ara una ara 
l’altra; la morena s’ajup i li fa 
una magarrufa. L’home, sense 
fer cas de la bestiola, assenyala 
amb la mà cap endavant, cap a 
la caleta. La vella de la terrassa 
continua d’escultura filosòfica. 
Les xiquetes marxen en la di-
recció indicada per l’home, el 
ca tiba la corretja amb inten-
ció de seguir-les, les potes del 
davant alçades de terra, el coll 
i el morro enravenats, m’ha 
semblat sentir-li un gruny ati-
plat; l’home fa una estrebada 
i el gos, com un camionet de 
joguina arrossegat per un nen 
amb un cordill, torna de patac 
als peus de l’amo. Les noies 
han arribat a la caleta, no hi 
ha ningú, deixen les motxilles 
a terra, despleguen sobre la 
sorra una tovallola gran com 
un llençol, es descalcen, es 
treuen la samarreta, es queden 
en topless, s’ajeuen panxa en-
laire una al costat de l’altra, es 
miren, es fan un petó fugisser 
als llavis, estiren el braç i fan 
manetes. La padrina de la ter-
rassa roman estàtica com una 
efígie egípcia. El quisso, ara 
sense corretja, corre lliure cap 
a les xiquetes, quan hi arriba 
els llepa les ungles dels peus 
pintades de fúcsia; l’amo, 
xano-xano, és unes quantes 
passes enrere. Elles aixequen 
el cap, s’asseuen, requereixen 
el gos amb les mans, ell hi va 
i li acaronen el coll, el morro, 
els lloms. L’home s’hi atansa i, 

sense mirar l’animal, s’adreça 
a les noies, parlen i després 
elles s’ajupen i amanyaguen 
altre cop la bestiola, que seu 
d’esquena a ells guaitant el 
mar. La vella de la butaca de 
vímet continua meditant; ara 
surt a la terrassa una altra dona 
també gran, cabells blancs, 
pantalons llargs de color verd 
clar, s’asseu en una butaca da-
vant de l’altra. No sembla que 
es diguin res. Per fi, la padrina 
de negre es belluga, s’aixeca. 
Ostres! No és una dona sinó un 
home, el racó ombrívol on s’es-
tava m’ha enganyat. Es treu de 
sobre les espatlles una mena 
de capa fosca que l’abrigava i 
es posa a caminar, ranc com si 
tingués artrosi als peus; quan 
arriba a la barana que dona a 
la caleta s’hi repenja amb les 
dues mans i fa un cop d’ull cap 
avall. La dona que acaba de 
sortir a la terrassa el crida i li 
assenyala amb el braç l’interi-
or de l’habitacle. Ell es gira, fa 
unes passes en aquella direc-
ció i s’atura. Sembla que s’ho 
repensa. La dona xerra i mou 
les mans amb energia. Ell ni 
li contesta ni la mira sinó que 
refà el camí cap a la barana, 
ara sense coixejar, i s’hi abo-
ca. Ella el continua interpel-
lant i l’home, sense deixar de 
mirar cap avall, li fa un senyal 
amb la mà rere l’esquena com 
dient-li que no l’atabali, que 
calli. A la caleta, les xiquetes 
prenen el sol de cara, altre cop 
estirades; el gos jeu entre totes 
dues amb posat satisfet: el seu 
amo no es veu enlloc. El vell 
no es mou, abocat a la barana.

Lo navegant del Sió

Des de l’hotel 
del penya-segat 
passo estones 
guaitant la cala 
i la caleta que 
hi ha a l’altre 
cantó. A ull nu 
veig la gent 
que va i ve de 
la platja, però 
em costa afi-
gurar-ne els 
detalls. Agafo 
els prismàtics. 
De bon de matí 
hi ha poca 
animació.
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ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Activitats de primavera

El passat mes de maig 
vàrem celebrar una nova 
edició de l’”English 

week”, amb el continent ame-
ricà com a protagonista d’una 
setmana plena d’activitats per 
a totes les etapes del centre. 
Els alumnes de la llar d’in-
fants i educació infantil van 
gaudir d’activitats com ara 
conta contes, activitats musi-
cals i jocs d’expressió oral. Els 
alumnes d’educació primària, 
per la seva banda, van parti-
cipar en activitats dins i fora 
del centre: bingos, videocon-
ferències en directe amb els 
EUA amb l’exalumna Anivid 
Pedrós –estudiant de doctorat 
en enginyeria aeroespacial a 
la Universitat de Colorado– i 
Sílvia Díaz de Alda –professo-
ra d’anglès a Texas–, treballs 
artístics, ‘kahoots’, exposi-
cions de treballs, gimcanes 
i conta contes. Una setmana 
engrescadora que va permetre 
endinsar-nos amb més profun-
ditat en la llengua i la cultura 
anglesa.

Una altra activitat desta-
cada que vam portar a terme 
recentment va ser el ‘Dia de 

les matemàtiques’. Una jorna-
da en què els alumnes varen 
posar a prova les seves habi-
litats i coneixements mitjan-
çant una gimcana matemàtica 
que va comptar amb quatre 
espais:  un racó d’enigmes, un 
de càlcul, un de geometria de-
corativa i corporal i un de ‘tan-
gram’. Va ser una jornada lú-
dica que finalitzà amb el lliu-
rament de polseres i diplomes 
per a tots els participants.

I, seguint amb activitats ex-
traordinàries, cal destacar la 
visita de l’actriu de doblatge 
agramuntina Àngels Ribalta, 
aprofitant l’eix transversal del 
curs basat en el cinema que 
enguany treballem. En aques-
ta sessió vam poder descobrir 
en què consisteix el seu ofici, 
quines habilitats cal tenir per 
dedicar-s’hi i què cal fer per 
tenir cura de la veu. A més a 
més, els infants van xalar a 
través de demostracions en 
directe i observacions d’al-
guns dels seus doblatges en 
gèneres diversos. 

Col·legi Mare de Déu 
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ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Llengües i cultures a l’escola
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No es pot entendre 
l’ensenyament d’una 
llengua sense fer refe-

rència a la seva cultura i tra-
dicions més representatives. 
És per aquest motiu, que la 
celebració a l’escola de les 
festes tradicionals pròpies i 
les més populars arrelades a 
les llengües curriculars del 
centre, juntament amb trets 
culturals de l’alumnat de 
l’escola d’origen molt divers a 
més d’enriquir-nos, ens cohe-
siona i prepara per a conviure 
i desenvolupar-nos en una so-
cietat plural i canviant.

Tot i les mesures sanitàri-
es aplicades al centre per a 
la prevenció de la Covid-19, 
dins les aules i al pati, amb 
el nostre grup bombolla, no 
hi han mancat les celebraci-
ons: des de la castanyada a 
Halloween amb disfresses, 
màscares, representacions de 
Trick or Treat i receptes esgar-
rifoses; Nadal, amb cançons i 
recerca de tradicions d’arreu, 
acabant amb Pasqua o Eas-
ter, amb ous pintats, contes, 
i en aquests cas, amb recep-
tes molt delicioses i poemes. 

Cada cop, recollit el treball 
de tots en un gran mural 
exposat al vestíbul i vídeos 
compartits, perquè l’alumnat 
de les altres aules poguessin 
veure el que uns i altres ha-
víem fet.

Per finalitzar, hem celebrat 
la diada de Sant Jordi, amb 
una gravació de la llegenda 
ben especial, en les llengües 
d’origen dels nostres alumnes 
de l’escola. Així doncs, hem 
pogut gaudir d’una història 
explicada en molts idiomes 
diferents: català, castellà, an-
glès, àrab, romanès, aranès. 
wolof, francès, búlgar, xinès, 
portuguès, ucraïnès, bambara 
i soninke. Des d’aquí volem 
agrair la participació i impli-
cació, tant d’alumnes com fa-
mílies per tal de poder dur a 
terme aquest bonic projecte. 
El resultat va ser una llegenda 
amb molts sons, plurilingüe i 
intercultural d’allò més entre-
tinguda. Si encara no l’heu 
vist, està disponible a la web 
de l’Escola Macià-Companys.

Comissió plurilingüe
Escola Macià-Companys
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ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

L’Era s’omple de primavera

Amb l’arribada del 
bon temps, a l’Era 
canviem el joc de les 

estances pels jocs a l’ex-
terior i aprofi tem la major 
part de les hores, en les 
quals encara no fa massa 
calor, per sortir i fer activi-
tats al defora.

Els infants de les estan-
ces de Llar 2 han començat 
amb les sortides per la vila 
i pels voltants de la Llar. 
L’entorn de l’escola ofereix 
la  possibilitat de poder te-
nir contacte amb  la natura 
i hem fet alguna sortida a 
recollir fl oretes, espigues... 
als camps del costat. Hem 
anat a esmorzar i jugar al 
Parc dels Dipòsits, a la pla-
ça del Mercadal, a la plaça 
del Mercat i al parc Riella. 
Hem  visitat els Gegants 
i els Capgrossos, hem re-
plantat les jardineres de  la 
carretera de Cervera i, so-
bretot, gaudim de la felici-
tat que dona passejar amb 
els companys i companyes.

Però mentre els grups 
de grans  són  a passeig la 

vida de la Llar continua i 
els de Llar 1 i Llar 0 apro-
fi ten per poder jugar als es-
pais del jardí habilitats per 
als grans i que, degut a les 
mesures que s’han hagut 
de prendre pel no contagi 
de Covid, encara no havien 
pogut descobrir.

Les activitats  de desco-
berta han girat al voltant 
de les fl ors i se n’han fet 
de moltes maneres. Des 
de desfullar les roses de 
diferents colors i picar-les 
en un morter i fer aigua de 
roses a posar-les amb aigua 
i congelar-les i tornar-les a 
manipular, a fer quadres 
per decorar la classe, a su-
car-les amb pintura i pintar 
en una cartolina... En fi  que 
l’objectiu és que els infants 
puguin ser conscients que 
amb un mateix element es 
poden  crear  moltes coses.

Ara continuarem amb 
l’estiu que ens portarà el 
poder gaudir de l’aigua.

Educadores
Llar d’Infants l’Era
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Marta Joval Solé
Agent de viatges

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



51sió 688[JUNY 2021]

 
ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

www.cfagramunt.cat

Resultats i classificacions R. Mendoza
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Estem arribant al final d’aquesta atípi-
ca temporada en què s’han disputat 

uns 10 partits, en alguna categoria han 
sigut menys pels ajornaments d’alguns 
partits a causa de la pandèmia.

Els tres alevins han fet una gran tem-
porada, destacant l’aleví-A que ha gua-
nyat el campionat i els altres dos han 
quedat en segona posició. D’altra ban-
da, el prebenjamí també és el campió 
del seu grup d’una manera contundent. 

Tercera Catalana
Agramunt G. Gatell 3 - Vallfogona Balaguer 1
Oliana 0 - Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 0 - Seu d’Urgell 3

Classificació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 25 13 8 1 4 36 23

Les dues victòries ens posaven en se-
gon lloc a l’espera del partit davant el 
líder, la Seu d’Urgell, per poder retallar 
distàncies; però res no va sortir bé en un 
partit que des del primer quart els de la 
Seu van dominar i se’n van emportar la 
victòria i també el campionat. 

Juvenil
Agramunt G. Gatell 5 - Lleida 1
Mollerussa 2 - Agramunt G. Gatell 5
Agramunt G. Gatell 5 - Terraferma 1

Classificació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 22 10 7 1 2 32 19

L’equip ha acabat el campionat amb 
una meritòria tercera posició i amb la 
sensació que li han faltat partits per 
continuar millorant a la classificació.

Cadet
Almacelles 4 - Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 2 - AEM 0
Tremp 5 - Agramunt G. Gatell 2
Pla d’Urgell 8 - Agramunt G. Gatell 5

Classificació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 12 9 4 0 5 30 29

El cadet aquest mes no ha guanyat 
cap partit. Els confinaments els ha pas-
sat factura i baixen a la novena posició.

Infantil
Agramunt G. Gatell 4 - Pardinyes 3
Mig Segrià 11 - Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 0 - Intercomarcal 3

Classificació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 6 10 2 0 8 10 39

A l’infantil la victòria davant el Pardi-
nyes els ajuda a pujar dos llocs i acabar 
la temporada en novena posició.

Aleví A
Agramunt G. Gatell 6 - At. Segre 0
Agramunt G. Gatell 3 - Balaguer 3
Balàfia 2 - Agramunt G. Gatell 12
Agramunt G. Gatell 7 - Mig Segrià 1

Classificació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 28 10 9 1 0 65 18

L’aleví-A ha guanyat el campionat 
amb un final apassionat. La victòria da-
vant l’At. Segre ha estat determinant.

Aleví B
Organyà 5 - Agramunt G. Gatell 10
At. Segre 1 - Agramunt G. Gatell 3
Orgel·lia 2 - Agramunt G. Gatell 5

Classificació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 26 10 8 2 0 52 21

L’aleví-B també ha acabat el campio-

nat amb una excel·lent segona posició.

Aleví C
Agramunt G. Gatell 12 - Pla d’Urgell 2
AEM 5 - Agramunt G. Gatell 5
Agramunt G. Gatell 5 - Intercomarcal 4
Artesa 1 - Agramunt G. Gatell 6

Classificació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 22 9 7 1 1 63 31

L’aleví-C completa la bona actuació 
dels alevins. També ha acabat a la sego-
na posició de la classificació.

Benjamí
Agramunt G. Gatell 4 - Baix Segrià 2
At. Segre 0 - Agramunt G. Gatell 3

Classificació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 10 7 3 1 3 27 19

El benjamí, gràcies al bon partit al Se-
grià els col·loca en la  sisena posició.

Prebenjamí
Intercomarcal 1 - Agramunt G. Gatell 7
Agramunt G. Gatell 5 - Guissona 3
Agramunt G. Gatell 8 - Bordeta 0

Classificació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 24 8 8 0 0 47 8

El prebenjamí s’ha proclamat campió 
sense haver cedit cap punt.   ■

Jugadors: I. Teleanu, A. Pijuan, M. Bullich, G. Pérez, M. Timoneda, M. Brils, Y. Torra, R. Pijuan, K. Rodrigues, A. Ciocan, G. Udvar, 
A. Escanilla, M. Lluch, N. Coll, Y. Nakhil, D. Bagés. Entrenador:  A. Gaset. Delegat:  J. Guixé    
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ESPORTS CHA: SECCIÓ MOTARDS

Max Serra podi a França

El pilot de la secció motards del CHA 
acaba segon en la primera cursa del 
Campionat Francès de SUPERMO-

TARD. La prova es va disputar al circuit 
de Belmont-sur-Rance. Era la seva primera 
experiència fora del nostre territori, i la ve-
ritat que es va adaptar molt bé a un circuit 
nou per a ell. Tot i això, des de les primeres 
sortides a pista ja es va veure que estava a 
l’alçada dels pilots de casa.

Als primers  entrenaments cronometrats 
va fer el segon millor temps. En els defini-
tius va fer quart, sortint des de la primera 
fila de la graella. Des d’aquesta posició va 
fer una remuntada fins arribar a la segona 
posició, que és la que va acabar. Molt con-
tent de l’experiència, i ara a preparar l’últi-
ma cursa del campionat d’Espanya a Albai-
da (València).

Agrair tot el suport rebut dels sponsors, 
mecànics, família, amics, etc.   ■Imatge del podi de Max Serra i d’un moment de la cursa.
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ESPORTS FUTBOL SALA

Recta final
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S’acosta el final de temporada 
amb opcions molt diferents per a 
tots els equips del club. Per una 

banda, l’equip Benjamí A té opcions de 
convertir-se en campió de la seva lliga i 
l’equip Infantil va lluitar pel mateix fins 
la penúltima jornada. Per altra banda, 
el Sènior A consuma el descens a Pri-
mera Divisió després de tres tempora-
des a Divisió d’Honor. 

També us volem anunciar que des 
del 5 fins al 30 de juliol organitzarem 
el campus d’estiu. La tecnificació del 
futbol sala ocuparà el gruix de les ses-
sions del campus, però també hi realit-
zarem diverses activitats com piscina 
i activitats de lleure. Per a més infor-
mació us podeu posar en contacte amb 
qualsevol membre del club. 

A continuació trobareu els últims re-
sultats dels equips que competeixen:

BENJAMÍ B
BENJAMÍ B 5 - 2 FS MAIALS A 
BENJAMÍ B 9 - 0 CFS CORBINS A
BALAGUER VEDRUNA CLUB FUTBOL SALA 

A 2 - 1 BENJAMÍ B
BENJAMÍ B 5 - 0 FUTBOL CLUB SERÒS ES-

PORTIU BENJAMÍ FUTSAL A 
TREMP C.F. SALA A 2 - 8 BENJAMÍ B
BENJAMÍ B 3 - 4 BENJAMÍ A
EFS BALAGUER COMTAT D’URGELL A 0 - 8 

BENJAMÍ B

Posició Punts Partits GF GC

4 18 10 54 26

BENJAMÍ A
BENJAMÍ A 6 - 2 PONENT FUTSAL ALCARRÀS A 
MARISTES MONTSERRAT LLEIDA CE. A 5 - 

5 BENJAMÍ A
BENJAMÍ A 2 - 1 BALAGUER VEDRUNA CLUB 

FUTBOL SALA B 
BENJAMÍ B 3 - 4 BENJAMÍ A 
BENJAMÍ A 8 - 1 CFS CORBINS A

Posició Punts Partits GF GC

2 25 9 50 23

INFANTIL
SANT JULIÀ, C.E. A 0 - 3 INFANTIL
ESCOLA DE FUTBOL SALA COMTAT D’UR-

GELL 0 - 2 INFANTIL
TÀRREGA F.S. A 3 - 4 INFANTIL
INFANTIL 3 - 1 ENCAMP CLUB FUTBOL SALA A 
ALCOLETGE CLUB FUTBOL SALA A 3 - 3 

INFANTIL

Posició Punts Partits GF GC

2 20 9 33 16

SÈNIOR B 
SÈNIOR B 4 - 0 PLA URGELL, C.E. 
SERVISTAR 2000 BELLVÍS A 6 - 3 SÈNIOR B
MAS BLANCH I JOVÉ - FS ALBI A 8 - 6 SÈ-

NIOR B
SÈNIOR B 2 - 3 VILA-SANA, FUTBOL SALA

Posició Punts Partits GF GC

10 12 10 32 31

SÈNIOR A
AES LA SÉNIA-STOCKPLUS A 7 - 3 SÈ NIOR A
SÈNIOR A 4 - 6 HURACANS LA SELVA A 
FUTSAL VALLS A 4 - 3 SÈNIOR A
SÈNIOR A 2 - 5 CFS MEDITERRANI JOSEP 

CASADO ASSESSORS A 
CFS NUTRADRINKS INTER ELS PALLARE-

SOS A 4 - 10 SÈNIOR A

Posició Punts Partits GF GC

13 6 10 28 42

Equip infantil, líder de la seva categoria.
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ESPORTS BÀSQUET AGRAMUNT CLUB

Final de temporada reeixit, 
objectius assolits
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Un cop acabada la competició 
dels diferents equips del BAC 
és el moment de fer balanç de 

la seva trajectòria, tenint present que 
ha estat una temporada atípica i en la 
qual en determinats moments ha cos-
tat molt trobar l’equilibri entre les ga-
nes de passar-ho bé a la pista de joc i 
preservar la salut de les persones, valor 
per a nosaltres superior i innegociable 
en tot moment. Des del mes de març, 
moment en què les autoritats sanitàri-
es van autoritzar les competicions de 
promoció d’àmbit provincial, s’han dis-
putat un total de 34 partits amb un ba-
gatge de 21 triomfs i 13 derrotes; però 
lluny de donar transcendència als re-
sultats, destacar la bona evolució i pro-
grés en fonaments que s’ha pogut apre-
ciar en els diferents equips i sobretot 
que l’esport ha servit als nens i nenes 
per oxigenar-se, esbargir-se de les se-
ves problemàtiques gaudint de l’esport 
que més els agrada, empoderar-se a la 
pista gaudint del seu moment particu-
lar de la setmana, ajudant a superar el 
desànim que la situació de pandèmia 
ha causat en la nostra societat. Una 
temporada en què malgrat no hi hagut 
proclamació oficial per part de la Fede-
ració de Bàsquet de campió territorial 
ni ascensos ni descensos, s’han pogut 
apreciar moments de bon joc, d’inten-
sitat en la defensa, de joc combinatiu 
en atac i, sobretot, de percepció que la 
unió fa la força, que només jugant com 
un autèntic equip fent pinya en tots els 
moments es pot avançar, es pot millo-
rar en els fonaments de l’esport i que 
l’orgull de la feina ben feta i l’esforç 
posat en tot moment no té preu, és la 
major recompensa.

El Mini Mixt ha anat de menys a més 
i ha acabat la temporada amb la sensa-
ció que ha finalitzat quan millor esta-

ven els nens i les nene; que al principi 
els va costar un xic agafar el to físic 
òptim, però que un cop aclimatats a 
la competició s’han desenvolupat amb 
solvència millorant en els registres bà-
sics del bot, passada i tir. Per aquest 
grup ha estat molt positiu poder aca-
bar la temporada jugant i s’han pogut 
apreciar els progressos en l’ocupació 
de l’espai sense pilota, la conducció 
en 1x1 i el balanç defensiu, concep-
tes sobre els quals s’ha treballat molt 
en aquestes setmanes. Bon treball del 
Xavi Fitó, la Laia Vidal i el Jordi Capitan 
que han sabut tenir el grup cohesionat 
i amb la màxima tensió competitiva.

L’Infantil Femení i el Cadet Femení, 
paradoxes de l’esport, han acabat en 
primera posició de les seves respecti-
ves lligues, el primer dels equips invic-
tes i el segon amb només dues derrotes 
per un punt de diferència, assolint de 
manera virtual el campionat territorial 
en les seves respectives lligues. Un re-

coneixement que fa justícia al fet que 
la temporada anterior només la maleï-
da pandèmia va evitar que l’equip In-
fantil Femení jugués la final a quatre 
de la categoria al pavelló d’Agramunt 
i pogués optar pel campionat territori-
al nivell A. Així doncs sigui per orgull, 
sigui per treure’s l’espina clavada, en-
horabona a tot el grup pel fantàstic tre-
ball i que serveixi com a motivació per 
a futures temporades en què de nou tot 
està fet però tot està per fer! Excel·lent 
el treball del Miquel Àngel Palou, de-
mostrant un cop més que el rebre el 
trofeu de millor entrenador de promo-
ció 2018-19 no va ser una casualitat.

També felicitar les cadets que tot i 
no ser massa nombroses han fet palès 
que amb col·laboració, treball coordi-
nat i esperit competitiu es pot arribar a 
les cotes més altes, enhorabona també 
a elles pel seu treball i constància!

 El Cadet Masculí tot i que segura-
ment ha obtingut pitjors resultats dels 

Campiones simbòliques de les seves lligues, Infantils i Cadets On Fire!
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desitjats, ha mantin-
gut el tipus en una ca-
tegoria davant equips 
més rodats, amb una 
major preparació fí-
sica i en la qual s’ha 
notat que la majoria 
dels seus components 
eren de primer any. 
Tot i així mai no han 
perdut la cara a la 
categoria, han lluitat 
cada encontre per in-
tentar oferir bona imatge i sensació i 
han acabat la temporada amb millors 
registres individuals i col·lectius, de-
mostrant que l’equip i el grup es creix 
davant de qualsevol de les adversitats. 
Enhorabona també nois perquè no ha 
estat una temporada fàcil, però amb 
el vostre treball i esforç l’heu feta pos-
sible. També un reconeixement per la 

tasca realitzada pel Javi Salat, home 
de club a tots els efectes i que sempre 
està a punt per donar un cop de mà en 
aquella tasca o funció que convingui. 
Bravo Javi, un exemple a seguir en el si 
de la nostra entitat.

I, per últim, fer balanç de com va 
anar la participació de l’Ester Ros Go-
dia, jugadora cadet femení en el tor-

neig de seleccions 
provincials a Blanes 
els mesos de maig i 
juny. Una experiència 
molt positiva, enriqui-
dora per a ella i la seva 
família i que posa de 
manifest de nou que 
el club està treballant 
la base de manera sa-
tisfactòria. Que per 
molts anys puguem 
gaudir de l’Ester, sen-

zillesa, perseverança, qualitat i talent! 
Moltes felicitats, Ester; s’ha fet justícia 
a tants i tants anys d’esforç i estimació 
al bàsquet!

Ens veiem de nou a les pistes de joc 
i en especial a la IV Edició del Summer 
Basketball, Jornades de Tecnificació i 
Competició del 5 al 10 i del 12 al 17 
de juliol. No us ho perdreu pas, oi?   ■

Tens terres que vols arrendar?

Som una empresa familiar, agrícola i ramadera
amb disponibilitat per arrendar terres

Molt bones condicions

A dalt, el Cadet Femení que va obtenir una victòria de prestigi a Artesa de Segre, tot i jugar molts minuts amb 
només cinc jugadores. A la dreta, l’Ester Ros a Blanes amb la selecció provincial de Lleida: gran orgull del BAC!
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ESPORTS ESCATXICS

Crònica de les darreres competicions

Continua l’activitat del Club Atlè-
tic Escatxics d’Agramunt. Aquest 
mes de maig destaquem les se-

güents proves i titulars:

Jornada de tecnificació a les pistes de 
Mollerussa

El dissabte 1 de maig el Club Atlètic 
Escatxics d’Agramunt va participar en 
una jornada de tecnificació amb entre-
nadors titulats a les pistes municipals 
d’Atletisme de Mollerussa.

Els atletes assistents, de categories 
Sub10, Sub12 i Sub14, varen tenir 
l’oportunitat d’entrenar vàries discipli-
nes d’atletisme com el salt de llargada, 
salt d’alçada, llançament de pilota, en-
tre altres.

La valoració fou molt positiva. Els 
atletes varen poder millorar tècni-
cament, i alhora varen poder gaudir 
d’unes instal·lacions adequades per 
la seva pràctica esportiva. Cal recor-
dar que Agramunt no disposa d’unes 
instal·lacions que permetin practicar 
les diferents modalitats que engloba 
l’atletisme. 

En aquest sentit, el Club Atlètic Es-
catxics d’Agramunt és un dels pocs 
clubs de Catalunya que participem en 

competicions sense tenir pista on po-
der entrenar.

Control de pista a les Basses d’Alpicat 
El següent dissabte dia 8 una vinte-

na d’Escatxics vam participar al control 
de pista a les Basses d’Alpicat. Alguns 
atletes van descobrir que l’atletisme 
no és només córrer sinó que van po-
der provar altres modalitats com salts 
de llargada i alçada, tanques, llança-
ments, salts d’obstacles i diferents 
distàncies. Dels resultats d’aquestes 
proves n’obtenim marques oficials que 
ens permeten veure l’evolució de cada 
atleta i, si s’escau, poder participar al 
Campionat de Catalunya.

Molt contents amb la participació ja 
que va haver-n’hi de totes les categori-
es, SUB8, SUB10, SUB12 i SUB14.

Controls a Castellar del Vallès i Pala-
frugell

El dissabte 15, l’Estadi Municipal de 
Castellar del Vallès va acollir un control 
Sub16, Sub18 i Sub20. Arnau Jou va 
participar en la prova de 2.000 metres 
obstacles, en la seva categoria Sub-18, 
assolint un temps de 7’03.32”.

Pol Carrera (Sub-16) va participar 

en la prova de 1.500 metres obstacles 
amb un temps de 5’28.16”.

El mateix dissabte, a l’Estadi muni-
cipal de Palafrugell, Quim Pellicer va 
participar en el control de proves com-
binades Sub-14 assolint una meritòria 
quarta posició final amb un total de 
1.166 punts.

Control de pista a les Basses d’Alpicat 
El 29 de maig va tenir lloc un control 

de pista a l’Estadi Municipal Les Bas-
ses de Lleida. 

En l’expedició dels Escatxics hi van 
participar un total de set atletes: Quim 
Pellicer, Pol i Ona Carrera, Guifré i Isol-
da Porta, Marina Balagueró i Martina 
Ibarz. La participació va ser en dife-
rents disciplines esportives, entre les 
quals es trobaven curses llises en dife-
rents distàncies (60, 80, 600, 1.000 
i 3.000 metres), 80 metres tanques, 
salt de longitud i llançaments de pes 
i de disc. 

Posició Categoria Atleta Marca

60 metres llisos

3a (Final B) Femenina Marina Balagueró 10.0’’

4a (Final B) Femenina Isolda Porta 10.2’’

7a (Final B) Femenina Ona Carrera 11.2’’

80 metres llisos

3a Masculina Quim Pellicer 11.6’’

600 metres llisos

2a Femenina Martina Ibarz 2’05.9’’

7a Femenina Marina Balagueró 2’14.7’’

1.000 metres llisos

2a Femenina Martina Ibarz 3’49.9’’

3.000 metres llisos

- Masculina Pol Carrera SM

80 metres tanques (0,84)

1a Masculina Quim Pellicer 16.2’’

Salt longitud

2a Masculina Quim Pellicer 4.18m

4a Femenina Isolda Porta 3.30m

5a Femenina Marina Balagueró 3.14m

9a Femenina Ona Carrera 2.24mAtletes del Club Atlètic Escatxics d’Agramunt a la Jornada de tecnificació a les pistes de Mollerussa.
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Llançament de pes (3kg)

2a Masculina Quim Pellicer 6.76 m

3a Masculina Guifré Porta 6.53 m

Llançament de disc (800g)

4a Masculina Guifré Porta 16.70 m

Una excel·lent representació del 
club, que va anar acompanyada de 
molt bons resultats en totes i cadascu-
na de les disciplines.

Arnau Jou al Campionat de Catalunya 
de Trail Sub18

L’atleta Arnau Jou va participar, el 
diumenge 30 de maig, al Campionat 
de Catalunya de Trail que es va cele-
brar a Moja (Olèrdola).

Jou, que va competir en la categoria 
masculina Sub18, va aconseguir una 
11a posició completant el recorregut 
trail de 4 km de la prova en 17’55’’. 
Un molt bon temps que li va suposar 

córrer a un ritme mitjà de 4’28’’ el 
quilòmetre, recordem-ho, en un circuit 
amb desnivell.

Participació de Pol Jou i dels veterans 
a la cursa de muntanya “Passos de 
gegant”

L’atleta Pol Jou i els veterans del Club 
varen participar, també el diumenge 
30 de maig, a la cursa de muntanya 
“Passos de gegant” que es va celebrar 
a Solsona.

Pol Jou va córrer el “Kilòmetre Ver-
tical” que culminava al Castellvell. 
El recorregut, tot i el seu nom, era 
d’1,4 km amb 140 metres de desnivell 
positiu acumulat. Pol Jou va aconse-
guir la primera posició amb un temps 
de 9’01’’.

Per altra banda, els veterans Jaume 
Fernández, Jaume Puig i Joan Carrera 
varen competir en la prova de 10 km, 
mentre que Elena Gardenyes, Valentí 
Pérez, David Serra i Albert Martín ho 
feien en la mitja marató (23 km).

En la prova dels 10 km calia superar 
un desnivell positiu acumulat de 346 
metres, mentre que en la llarga, de 
23 km, el desnivell positiu acumulat 
era de 1.235 metres. 

El sol, la calor i els pocs punts d’avi-
tuallament on hidratar-se va fer que la 
prova, especialment la Mitja Marató, 
fos especialment dura per als atletes. 
Tot i així, tots ells varen aconseguir ser 
“finishers”.

L’atleta agramuntina Núria Argelich, 
medalla d’or al Campionat de Catalunya 

de Clubs Sub16 a les files del CA Terres 
de Ponent

L’atleta agramuntina Núria Argelich 
va participar, el diumenge 23 de maig, 
al Campionat de Catalunya de Clubs 
Sub16 que es va celebrar a l’Estadi 
Moisès Llopart del Prat de Llobregat.

Argelich, membre dels Escatxics 
d’Agramunt, va competir a les files 
del Club d’Atletisme Terres de Ponent, 
i va aconseguir la medalla d’or en la 
modalitat femenina de 4x100 metres 
relleus.

La marca del club on participava l’at-
leta va ser de 52.22’’, gairebé un segon 
menys que el segon classificat, el CE 
Penedès (53.19’’).

Roger Súria bat el seu millor temps en 
3.000 metres obstacles, i se situa 15è 
del rànquing europeu

Per altra banda, l’atleta dels Escat-
xics, Roger Súria, també va aconseguir 
una meritòria fita el dimecres 19 de 
maig a l’estadi Joan Serrahima de Bar-
celona. En aquest cas el Roger compe-
tia amb la samarreta del Club Atlètic 
Igualada, en la modalitat masculina de 
3.000 metres obstacles.

Súria va aconseguir un segon lloc en 
el Control absolut, amb un temps de 
9’29.42’’, batent la seva millor marca 
personal fins al moment, i que actual-
ment el situa 15è del rànquing europeu.

Dos excel·lents resultats per a dos 
atletes agramuntins que també formen 
part del Club Atlètic Escatxics d’Agra-
munt.   ■

Els atletes veterans del Club que varen participar a la cursa de muntanya: 
“Passos de gegant”.

Roger Súria al Control absolut de l’estadi Joan Serrahima de Barcelona, aconseguint la seva millor 
marca personal.

Núria Argelich al Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 que 
es va celebrar a l’Estadi Moisès Llopart del Prat de Llobregat.
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS JUNTS X AGRAMUNT

Nou govern, nova etapa de mobilitat, 
gresca, dinamisme i música al carrer

El que els 
envolta no 
llueix prou. 
Hem de po-
sar-hi remei 
condicio-
nant l’espai 
de manera 
que el boca 
a boca de la 
gent sigui el 
reclam per 
atreure més 
persones.

Per a subscripcions
i anuncis de la revista,
us podeu adreçar a

Vítor M. Cabral
Tel. 672 684 719
secretaria@revistasio.cat

Estem contents que fi nalment a Catalunya te-
nim un nou govern i un nou President. Això 
ha estat possible gràcies a l’esforç dels tres 

partits amb caire independentista. Unes agrupa-
cions amb uns ideals comuns molt clars respec-
te al futur del país i de la seva gent. De moment 
sembla que comencen amb empenta i els desitgem 
tota la sort del món prioritzant els anhels de la gent 
i el benestar de la ciutadania. Entendre’s no serà 
fàcil, però per aconseguir grans reptes calen grans 
difi cultats. Endavant i força.

Les altes temperatures d’aquests dies propers al 
nou solstici que albirem i el descens dels estralls 
ocasionats pel virus fan preveure que la gent tingui 
ganes de sortir a les places, carrers i natura. Gaudir 
de la companyia és propi de la naturalesa humana. 
Siguem prudents en tot el que fem, el dimoni viral 
encara el tenim donant tombs. A part caldria res-
pectar el descans nocturn merescut de molta gent 
que ha de continuar amb les seves responsabilitats 
durant les hores diürnes. Per passar-ho bé no cal, 
al nostre entendre, fer una disbauxa sense mesura 
negant el dret que tenen molts ciutadans al des-
cans. Siguem prudents, respectem els altres. Fem 
de l’empatia el nostre emblema i de segur que tots 
hi guanyarem. Respecte a aquest tema ens comen-
ten que costa respectar els espais assignats a les 
terrasses. Ens pregunten com es controla el des-
control. Com es controla la manca de responsabili-
tat, en aquests casos. Evidentment el responsable 

és l’Ajuntament que dona els permisos i estableix 
les normes. Malauradament alguns veïns ens co-
menten que aquest control és suau, elàstic i fi ns 
i tot inexistent. Cal posar-se les piles i demanem 
que, en la mesura del possible, es facin respectar 
les regles. Sense normes i control la responsabilitat 
d’alguns és equivalent a zero.

L’arribada del bon temps comporta l’increment 
de persones de fora vila. Nosaltres podem estar or-
gullosos del patrimoni que tenim i de ben segur 
serem capaços de fer gaudir d’una bona estada a 
aquelles persones que busquen observar les excel-
lències del nostre valor cultural. Per això alguns 
d’aquests valors, com els que es troben al parc del 
convent, necessiten una millora i un rentat de cara. 
El que els envolta no llueix prou. Hem de posar-hi 
remei condicionant l’espai de manera que el boca 
a boca de la gent sigui el reclam per atreure més 
persones. Els espais culturals públics han de lluir 
tant com els privats. Si volem aconseguir que en la 
nova via verda del riu Sió Agramunt sigui de parada 
obligatòria, caldrà tenir cura del nostre patrimoni 
i espais.

Música de gent de casa
Amb les noves temperatures i l’amplada diària de 

llum natural sembla que també torna la música a 
les places. Una música de gent de casa, que ger-
mina a casa nostra. Estem contents que així sigui. 
Nosaltres també vam proposar aquesta iniciativa i 
sembla que amb encert es tirarà endavant. Que la 
música surti als espais oberts i al ser de casa mi-
llorarem l’assistència de públic i el grau d’aprenen-
tatge dels nostres joves. Ara caldrà més que mai 
moments de dinamització dels pobles del munici-
pi. Busquem solucions, ajudem els pobles petits i 
evitem que dins d’un temps només hi quedin les 
quatre parets. Hi ha pobles del nostre entorn terri-
torial amb un gran valor cultural on només hi habi-
ten dues o tres persones. Que això no passi depèn 
de molts factors i un és no deixar de morir d’avor-
riment aquells ciutadans que encara confi guren el 
paisatge rural.

Per acabar, gaudiu de la nostra festa i que les fl a-
mes esborrin els mals records i que la nova albada 
us porti molta felicitat.   ■
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ferreteria@molinet.cat
Ctra. d’Artesa, 1
A G R A M U N T

Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662

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

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)
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS ACORD D’ESQUERRA

Aigua de boca de qualitat

Aquest mes els agramuntins i les 
agramuntines hem pogut visitar 
i conèixer de prop les instal-

lacions de la nova potabilitzadora d’ai-
gua d’Agramunt. Un gran projecte en 
el qual han treballat a fons diferents 
equips de govern per fer-lo realitat. Un 
dels objectius principals era resoldre 
els problemes de terbolesa que afec-
taven la seva qualitat.

Cal recordar que abans de la cons-
trucció de la nova potabilitzadora, els 
pobles del municipi s’abastien de l’ai-
gua del Canal d’Urgell, potabilitzada 
mitjançant filtres i cloratge revisats i 
dosificats manualment. Ara, amb la 
nova instal·lació es potabilitza l’aigua 
en una sola estació, amb doble siste-
ma de filtres més un tercer de carboni 
que elimina les partícules que donen 
gust i olor, a més d’un cloratge auto-
matitzat, de manera que es garanteix 
un resultat de màxima qualitat. 

La rellevància del Canal d’Urgell a 
l’hora d’entendre tot el que envolta la 
vida dels pobles que en formen part és 
indiscutible. Si el canal no s’hagués 
construït, ara, molts anys després, 
el nostre entorn seria completament 
diferent. El canal forma part insepa-
rable de les nostres vides, ja que ha 
estat eina clau en el desenvolupament 
econòmic i ha contribuït a crear i po-
tenciar la riquesa de les comarques 
que rega. Un valor incalculable, del 
qual ens n’hem retroalimentat i del 
qual n’hem extret el màxim rèdit i 
profit agafant l’aigua del canal per 
convertir-la amb aigua de boca. Una 
aigua de boca que actualment ha 
aconseguit una gran qualitat gràcies 
a un projecte plantejat en tres fases.

Concretament, a la primera fase es 
va construir la nova potabilitzadora 
amb un sistema de tractament i fil-
tratge d’alta qualitat des de la qual se 
subministra l’aigua a Agramunt i a les 

Puelles. La segona fase, va permetre 
fer arribar l’aigua tractada als pobles 
del municipi com Mafet i la Donzell a 
través de dipòsits soterrats evitant així 
la presència de matèria orgànica que 
es produïa als dipòsits oberts exis-
tents. Finalment, la tercera fase, pre-
vista per als pròxims dos anys, preveu 
substituir la canonada des de Mafet 
fins a la Donzell i construir-ne una de 
nova des de la Donzell fins a Montclar. 
Cal tenir en compte que en aquests 
moments Montclar se subministra des 
d’una captació al terme de Foradada 
a través d’una conducció l’estat de la 
qual requereix certa inversió. Amb el 
canvi previst, se centralitzarà tot el 
subministrament des d’Agramunt.

Amb aquesta obra, tan important 
com necessària, ja que és un servei 
bàsic per a la ciutadania, i tan cos-
tosa com poc visible, es garantirà la 
qualitat de l’aigua de boca i el submi-
nistrament a tot el terme i es compli-
ran els objectius fixats per l’equip de 
govern de l’Ajuntament d’Agramunt: 
Donar solució per fi als problemes 
de terbolesa de l’aigua dels pobles 
del municipi, garantir una aigua de 
qualitat i aconseguir tenir una única 
xarxa de distribució. Unes accions els 
efectes positius dels quals no acaben 
aquí, ja que des del punt de vista me-
diambiental es genera una acció molt 
positiva, la reducció de l’ús d’envasos 
de plàstic fent possible beure l’aigua 
directament de l’aixeta. 

Represa activitats
Sembla que a poc a poc la pandè-

mia està controlada, pel que fa a Ca-
talunya i també al nostre municipi. 
Els casos positius per Covid-19 han 
disminuït gradualment i en l’actuali-
tat hi ha molt pocs casos registrats. A 
més, cada dia són més els agramun-
tins i agramuntines que ja s’han pogut 

vacunar. I en aquest sentit, cal felici-
tar el treball que ha fet el CAP d’Agra-
munt per aconseguir que Agramunt 
també sigui un punt de vacunació 
evitant així el desplaçament dels agra-
muntins a altres localitats. En aquests 
moments, som una de les àrees de 
salut amb el percentatge de vacunats 
més elevat.

La suma d’aquests factors ha per-
mès relaxar cada vegada més les res-
triccions i per això des de l’equip de 
govern s’ha decidit reprendre les ac-
tivitats. Entre aquestes s’ha apostat 
per una programació cultural atractiva 
i per a tots els públics, amb el cicle 
(Inter)Brots que ha permès agafar una 
mica d’aire després de mesos difícils. 
També està previst tornar a celebrar 
festivitats com la festa de Sant Joan, 
les activitats esportives dirigides a les 
piscines municipals i ja s’està pensant 
com es podrà fer la Festa Major de se-
tembre o la Fira del Torró a l’octubre, 
sempre tenint present la màxima pre-
caució i analitzant la situació que hi 
hagi en el moment de dur-les a terme. 

Èxit d’implementació 
del porta a porta

Aquest mes de juny s’ha donat a co-
nèixer els resultats del primer trimes-
tre del sistema de recollida de dues 
fraccions Porta a Porta. Després de 
tres mesos de funcionament del nou 
sistema, les dades són molt bones, ja 
que s’ha passat del 34% al 91% de 
reciclatge, xifres que demostren que 
el sistema porta a porta és una eina 
eficaç per aconseguir un bon reciclat-
ge de residus. Amb tot, però, aquest 
èxit és gràcies a la implicació i a la 
ràpida adaptació dels agramuntins i 
agramuntines al nou sistema. Cal fe-
licitar-nos-en tots, ja que un cop més 
s’ha demostrat que com a poble sa-
bem fer les coses bé.   ■
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L'AJUNTAMENT
INFORMA

 OBRES A L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Finalitzades les obres a l’Escola Municipal de Música que 
han millorat l’aïllament tèrmic de l’edifi ci, la façana i els 
tancaments exteriors. Concretament, s’han dut a terme tre-
balls a la coberta que han permès resoldre el problema de 
goteres que tenia la teulada, i s’han substituït les teules que 
es trobaven en mal estat de conservació. A més, s’ha col-
locat una làmina impermeable i transpirable i un aïllament 
de fi bra de fusta, que permetrà aïllar tèrmicament i imper-
meabilitzar la coberta.

D’altra banda, també s’ha fet un arranjament a la façana 
que s’ha repicat en els punts on hi havia despreniments d’ar-

rebossat i s’ha tornat a cobrir. Finalment s’ha pintat amb una 
nova capa de pintura. Per fi nalitzar les obres, també s’han 
canviat tots els tancaments exteriors. Per això s’han substi-
tuït totes les fi nestres actuals de vidre simple i metàl·liques 
per unes de fusteria de PVC amb persianes d’alumini. Les 
obres s’han fi nançat amb un ajut de l’IDAE de 92.376,39 €, 
una ajuda de la Diputació Lleida de 46.188,19 € i la resta 
ho ha pagat l’Ajuntament d’Agramunt.

PLANTADA D’ARBRES

El dimarts 1 de juny, els nens i nenes de la Llar d’Infants 
Municipal l’Era van plantar diferents plantes a les jardineres 
ubicades a la carretera de Cervera amb l’ajuda dels jardiners 
dels serveis municipals.

Aquesta acció se suma a la plantada d’arbres que els 
alumnes de tercer de primària de l’Escola Macià-Companys 
i del Col·legi Mare de Déu del Socors van fer el dimecres 19 
de maig al carrer Ronda Molinal.

VOLS FORMAR PART DE LA COMISSIÓ DE FESTES?

La regidoria de Festes de l’Ajuntament d’Agramunt fa una 
crida a persones joves que es vulguin comprometre i vul-
guin formar part de la comissió de Festes. La comissió és un 
òrgan que depèn de la regidoria de festes de l’Ajuntament 
que està format per persones voluntàries que volen partici-
par activament en la gestió, planifi cació i organització de les 
principals festes d’Agramunt. 

Totes les persones interessades, poden 
enviar un correu electrònic a cfestes@
agramunt.cat o trucar a les ofi cines de 
l’Ajuntament al 973 390 057 i deixar les seves dades. Tam-
bé es poden posar en contacte amb l’Espai Joves Agramunt 
través del telèfon 666 363 542 o al correu joventut@agra-
munt.cat.

NOU HORARI DEIXALLERIA MUNICIPAL

Des del dimecres 3 de juny s’ha ampliat l’horari de la 
deixalleria municipal obrint dues tardes. Concretament, les
tardes del dimecres i del divendres de les 15.30h a les 
17.30h. 

Aquesta ampliació d’horari s’ha dut a terme per la petició 
que han fet usuaris i empreses que servirà per facilitar i mi-
llorar el servei. A més, s’espera reduir el volum de deixalles 
que encara es deixen a la porta fora d’horari.

CAMPANYA PER PROMOURE EL RECICLATGE D’ENVASOS 
DE VIDRE

Agramunt forma part del la campanya informativa que ha 
engegat el Consell Comarcal de l’Urgell i Ecovidrio adreçada 
a establiments d’hostaleria i restauració. Conjuntament amb 
altres establiments de Bellpuig i Tàrrega, els locals agramun-
tins rebran un equip d’informadors ambientals que els infor-
maran sobre la correcta separació dels residus d’envasos de 
vidre i els recordaran les obligacions que tenen els establi-
ments comercials en matèria de gestió de residus. 

L’objectiu de la iniciativa és millorar el reciclatge del vidre 
d’aquest sector a la comarca ja que és un dels que genera 
més volum d’envasos de vidre d’un sol ús. 

INFORME DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS - MAIG 2021

Aquest és el tercer mes que s’aplica el nou sistema a Agra-
munt, i el primer que s’aplica a tot el municipi, amb l’excep-
ció d’Almenara on, de moment, es treballa amb el sistema 
anterior.
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El canvi de sistema a la resta de pobles del municipi ha 
impulsat encara més la millora dels resultats, ja que les da-
des confirmen l’estabilització de les xifres lleugerament per 
damunt de les anteriors en orgànica i especialment en resta, 
on la reducció encara ha estat més important.

Essent el tercer mes d’implantació, s’ha fet un balanç de 
la participació de la població durant el mes de maig: els re-
sultats assenyalen la participació del 75,49% dels cubells, 
cosa que és prou significativa.

El percentatge de participació és amb tota seguretat més 
alt, ja que no s’han retirat els pisos i cases buits amb cubell 

disponible, pisos que poden participar en el sistema, però 
que no tenen cubell per altres raons; habitatges de cap de 
setmana que encara no tenen cubell; empreses que treba-
llen directament amb la deixalleria, i casos aïllats de comer-
ços que gestionen el residu via domicili de residència i/o a 
l’inrevés. I per acabar, famílies que disposant d’hort o corral, 
o que ja han manifestat que la seva participació en el siste-
ma seria poc visible.

Així doncs, cal que ens felicitem tots, ja que estem arri-
bant a les posicions dels municipis que millor reciclen del 
nostre país, i probablement som els que ho hem fet amb 
menys inversió i recursos, però està clar que ho estem fent 
amb la millor i més implicada ciutadania.

DADES RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES I TRIATGE 2021 EXPRESSADES EN QUILOS

SISTEMA ILLES ILLES 75% MIXT 75% MIXT

AGRAMUNT Gener Febrer Març Abril Maig
Acumulat

any
%

Paper 16.010 15.038 23.571 20.865 18.259 93.743 13%

Envasos 9.700 10.908 23.666 24.708 26.661 95.643 13%

Vidre 15.201 5.697 11.839 13.864 14.266 60.867 8%

Rebuig 111.353 104.652 32.350 15.540 10.900 274.795 38%

Matèria orgànica 20.560 22.432 53.830 49.640 52.500 198.962 27%

TOTAL 172.824 158.727 145.256 124.617 122.586 724.010 100%

% Recollida Selectiva 35,57% 34,07% 77,73% 87,53% 91,11% 62,05%
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MONTSE CORRALES GOMÀ (núm. COL.: 2612)
JORDI FREIXES GIL (núm. COL.: 2792)
TEL. 973 391 749
AV. AGUSTÍ ROS, 2 BX. 25310 AGRAMUNT (LLEIDA)

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

DIMARTS
9,30 a 14,30

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

 Roig JARDINS

Marc Roig 
Pl. La Muralla, 5 I 25316 PREIXENS (Lleida) I Mòbil 616 03 42 91 

www.jardinsroig.com
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PLUJA CAIGUDA DURANT EL MAIG

Dia   9 ......................................... 0,9 l./m2

Dia 10 ......................................... 1,0 l./m2

Dia 22 ......................................... 0,2 l./m2

TOTAL ......................................... 2,1 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DE MAIG

Màxima del mes .........................  31,1°, dia 30
Mínima del mes ................................. 5°, dia 3
Oscil·lació extrema mensual .................... 26,1°
Mitjana de les màximes .......................... 24,4°
Mitjana de les mínimes ..............................  10°
Mitjana de les mitjanes ............................17,2°

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

ALMANAC

Demografi a

(Mes de maig de 2021)

NAIXEMENTS
Maria Porta Balasch dia   4
Aren Sera Cots dia 10
Aurèlia Castells Solé dia 13
Mohammed Dahou dia 15
David Gallardo Batalla dia 16
Adrià Bernaus Clavera dia 19
Noa Martín Gili dia 19
Mohamed-Jibril Hriz dia 29

DEFUNCIONS
Antònia Galceran Cahelles  94 anys, dia   9
Glòria Pujol Serra  85 anys, dia 14
Feliciano Esteban Rodríguez  94 anys, dia 18
Mateu Escolà Pascual  76 anys, dia 19
Teresa Balagueró Bernaus 78 anys, dia 22
Miquel Torra Huguet  93 anys, dia 22
Miquel Oriola Montada  94 anys, dia 27
Eusebi Sala Pla  91 anys, dia 29
Emilio Hernández Gómez  81 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 MAIG

JULIOL 2021

Mes de 31 dies, setè del nostre calendari (Ca-
lendari Gregorià). Era el cinquè mes de l’antic 
calendari romà i el Senat de Roma li va canviar 
el nom en honor a Juli Cèsar que havia promogut 
una gran reforma del calendari, deixant-lo en el 
format actual.

El dia 1 el sol surt a les 6h 21m, i es pon a les 
21h 29m. El dia 31 el sol surt a les 6h 43m, i es 
pon a les 21h 12m.

El dia 22 el sol entra a la constel·lació del 
LLEÓ.

DATES ASSENYALADES
El juliol és un mes no gaire ric en costums i 

tradicions festives ja que era l’època del batre i 
arreplegar la collita dels cereals i aquesta era la 
principal ocupació de tothom.

Dia 2: Sant Procés, màrtir. Segons explica el 
santoral, Sant Procés va viure durant el segle I i 
va ser un escarceller encarregat de custodiar la 
presó Mamertina de Roma en temps de Neró, du-
rant l’empresonament dels apòstols Pere i Pau. 
Segons aquests dos sants, l’escarceller s’hauria 
convertit al cristianisme veient els miracles que 
feien els sants i hauria estat batejat a la mateixa 
presó. Un 2 de juliol, precisament dia consagrat a 
Sant Procés, al sant i màrtir se li va tallar el cap a 
la Via Aurèlia i van deixar el seu cos als gossos, tot 
i que explica la llegenda que una matrona romana 
va rescatar el cadàver i li va donar sepultura. Pos-
teriorment les seves restes van ser traslladades a 
la Basílica de Sant Pere.

25 de juliol de 1936: apareix el primer número 
de la revista JULIOL. Fou un setmanari publicat a 
Agramunt durant la segona meitat de l’any 1936 i 
els primers mesos de 1937. Sortia cada dissabte i 
constava de quatre fulls: els dos de fora, dedicats 
a anuncis locals; els dos de dins, amb notícies de 
la vila i articles d’opinió. Costava 15 cèntims. De-
via tenir força difusió, ja que hi escrivien els més 
destacats líders locals d’ERC, CNT-FAI i POUM. 
Publicava també notícies del comitè, de l’ajunta-
ment i els principals partits i sindicats de la vila. 
La revista arribava fi ns i tot als agramuntins que 
lluitaven al front. El primer número que sembla 
que va aparèixer tal dia com avui, era la publicació 
ofi cial del Comitè del Front Popular d’Agramunt 
i la seva redacció i administració es trobava a la 
Caserna de les Milícies Antifeixistes (Col·legi de 
les Monges). Tenia un tiratge de 600 exemplars i 
es parlava d’un gran èxit de venda. 

Dia 25: Sant Jaume, apòstol. 
Dia 31: Sant Ignasi de Loiola, fundador dels 

jesuïtes.
Ramon Bernaus i Santacreu

Temperatura màxima: Temperatura mínima: Precipitacions:Temperatura mitjana:

Les fases de la lluna:

Quart minvant

Lluna nova

Quart creixent

Lluna plena

Quart minvant

el dia 1, a les 23:10 h

el dia 10, a les 3:16 h

el dia 17, a les 12:11 h

el dia 24, a les 4:37 h

el dia 31, a les 15:10 h
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C/ del Clos, 23 A baixos
Tel. 973 392 704
info@podologosagramunt.com
www.podologosagramunt.com
A G R A M U N T

Podòloga col. 1170

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

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

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

Estudi de la marxa
exploracions biomecàniques

Plan lles personalitzades, espor ves i infan ls

Atenció del peu diabè c

Servei a domicili

Xavier Infante Màrquez
P A L E T A

CONSTRUCCIONS
i REFORMES

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

Josep Anton Muixí

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

e-mail  electromecanicamuixi@gmail.com

Josep Anton Muixí

MUI   IMUI I
Electromecànica

MUI   IMUI I   
Electromecànica

MUI         
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AMENITATS

per Ricard Bertran

Una imatge d’un camp 
d’ordi en plena recol·lecció 
del cereal a prop de la nostra 
vila. Contrasta en gran 
manera l’aigua del Canal 
d’Urgell a tocar mateix dels 
camps de secà. I és que, com 
ja sabem, d’aquest canal 
només es rega la banda 
dreta donat que es fa per 
decantació. 

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

A veure si les tro beu!

Les 7 diferències

SUDOKU

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

5 4 1 7 9

1 3 4 5

2

1 4

7 5 3 6

3 2

1

8 3 7 4

7 1 4 2 5

❚ Coordina Rosa Maria Sera

Solució a les
7 diferències:

Solució al 
SUDOKU:

546172983

139458762

872369541

321746859

758291436

694835217

463527198

215983674

987614325

Solució a la 
Sopa de Lletres:

SOPA DE LLETRES

Busqueu les següents onze paraules:
CORIACI, CORRETJOS, CORREU, ESPECIAL,

ESTAFETA, FUET, GROPERA, MALA,
MISSATGER, POSTA, SERVEI

M Q S G S W B B G F R N Q S D

I A U L R M R B N E J F O B W

S Q R E A O X M S R F J A Ç V

S I P L G Z P P J F T Q X E O

A A A F Z B E E G E W S I H V

T T K K Ç C O R R E U I X I R

G S I M I O E R T A M T E U M

E O W A B U O E V L J V G D E

R P L L J C U D D Z R Y J U Q

D I A T E F A T S E M Z Z E R

I C A I R O C D S O Z W Y L T

N J I O D I I D I U P O Q Q X

MQSGSWBBGFRNQSD

IAULRMRBNEJFOBW

SQREAOXMSRFJAÇV

SIPLGZPPJFTQXEO

AAAFZBEEGEWSIHV

TTKKÇCORREUIXIR

GSIMIOERTAMTEUM

EOWABUOEVLJVGDE

RPLLJCUDDZRYJUQ

DIATEFATSEMZZER

ICAIROCDSOZWYLT

NJIODIIDIUPOQQX
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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’OBJECTIU
DEL ROBERT

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH PUIG

Llangardaix ocel·lat
(Lacerta lepida)

Imatge d’un llangardaix 
ocel·lat amb la cua en 
procés de regeneració. 
Quan se senten en perill 
per la presència d’un 
depredador, poden deixar 
anar la cua (autotomitzar) 
que queda en moviment 
per distreure aquest 
depredador mentre el 
llangardaix fuig. La cua 
pot créixer entre 2 i 5 mm 
diaris, però serà més curta 
que la de naixement.

Serra d’Almenara,
juny 2021

R
O

B
E

R
T 

P
E

N
E

LL
A



70 [JUNY 2021]sió 688

Sisè aniversari

Josep Bertran Puigpinós

La terra que crema,
la terra que brolla,
la terra coberta
de blats i conreus,

la terra que aguanta
el pes dels teus peus,
no és pas del diable,
ni és terra de Déu.

La terra que canta,
la terra calenta,
la terra regada,
la terra trencada,

la terra que s’obre
i aguanta les boires
i serva florides...,
és terra de l’home.

Guillem Viladot
Cançó de la terra (Cançons de l’era)
1960

Agramunt, juny de 2021
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Entre els anys 1956 i 1959 el mestre de les Escoles Nacionals, Emili Curià Cortés, organitzà amb els seus alumnes 
una tuna que actuava habitualment per Sant Tomàs d’Aquino, patró dels estudiants. Sovint els acompanyaven 

alguns components de l’Orquestra Agramuntina que hi posaven la part musical. La foto que publiquem, feta l’any 
1958, correspon a alguns dels participants a aquesta tuna.

D’esquerra a dreta:

  1) Ignasi Gros Arisa

  2) Jaume Bonet Guàrdia

  3) Sebastià Vilalta Bertran

  4) Joan Ribes Freixes

  5) Ramon Amigó Reus

  6) Josep M. Gené Roset

  7) Ricard Puig Figuera

  8) Mateu Escolà Pascual

���� ����L’àlbumL’àlbum

1
2

3
4

76
5 8
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IMATGES  D ’AH IR  i  D ’AVU I

Segons una postal dels anys 1930, Correus havia estat situat a l’edifi ci de cal Galceran al carrer Estudis Nous. Més endavant, i fi ns la Guerra Civil, 
va ser als baixos de cal Falser al Mercadal. En aquell temps l’estafeta estava regentada per José San Agustín, pare de l’Angelina comadrona. 
Després sembla ser que va passar a cal Pansa, lloc on més endavant i durant molts anys hi hagué la barberia Jubete. D’aquí va passar a cal Bonet 
al carrer Sabateria de Dalt administrada per Remigio Barrera. I d’allí, a fi nals dels anys 1950 o primers de 1960, ja va passar a l’avinguda Àngel 
Guimerà, lloc on mostra la imatge d’ahir feta l’any 1994. Al Remigio el va substituir el seu fi ll Jaume, amb qui es va fer el trasllat a l’actual ubicació 
de Jaume Mestres. A la imatge d’ahir hi podem veure la Vespa de color groc amb què sovint es desplaçaven els carters de l’època. A la d’avui hi 
apreciem que tots els edifi cis han estat arranjats i sobta encara veurehi la cabina de telèfons en un temps en què tothom porta el mòbil a mà.
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