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PORTADA:
Posta de sol sobre el Canal d’Urgell prop 

de Preixens. La futura Ruta Verda de la 
Vall del Sió, les obres de la qual comença-
ran aquesta propera tardor, agafarà alguns 
trams de la banqueta d’aquest canal tot 
alternant-ho amb camins rurals o forestals 
i trams de carretera poc transitada. La ruta 
es convertirà en la primera d’aquestes ca-
racterístiques a les terres de Ponent, amb 
la qual es pretén donar un impuls turístic 
a la zona.

(Foto: Josep Rovira)

Ampli reportatge sobre el recorregut de la 
futura Ruta Verda de la Vall del Sió, que serà 
la primera ruta cicloturística de les Terres 
de Ponent.

25 a 29

Entrevista a Sergi Sangrà, un agramuntí 
que de la passió per les motos n’ha fet 
la seva professió treballant de tècnic al 
mundial de motociclisme. 
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CRÈDITS

Ajuntament
d’Agramunt

El canvi climàtic

Fa temps que experts i 
científics ens alerten del 

canvi climàtic que s’està pro-
duint al nostre planeta. Ens 
adverteixen que si no canvi-
em el capteniment, l’escal-
fament de la Terra és pro-
gressiu i accelerat. Si no fem 
res per aturar-lo ens veurem 
abocats a catàstrofes i canvis 
que afectaran una bona part 
dels habitants de tot el món.

Diuen, diuen, diuen... Tot 
això es diu, és clar, però tot 
segueix igual. Els que por-
ten les regnes de les orga-
nitzacions mundials i dels 
països rics continuen fent 
com si sentissin ploure. Que 
cada any fa més calor? Bé, 
instal·lem més aires condici-
onats. Que plou cada vegada 
menys i que, quan ho fa, el 
xàfec s’ho emporta tot? Els 
governs fan un donatiu pels 

damnificats de la catàstrofe 
i queden tranquils. Que la 
calor sufocant d’aquest estiu 
facilita incendis que cremen 
grans extensions de bos-
catge, arbrat i edificis? Els 
bombers treballen per extin-
gir-los i, un cop apagats, ens 
n’oblidem, perquè d’aquí a 
uns anys l’herba i els arbres 
ja tornaran a créixer...

Alguns vam pensar que 
la pandèmia de la Covid-19 
ens havia fet descobrir la 
necessitat de canviar molts 
dels nostres hàbits de la vida 
actual. Perquè dins la tragè-
dia vam descobrir que sense 
tants cotxes, la contaminació 
de les ciutats baixava; que 
no ens cal viatjar tant per 
anar al treball, perquè algu-
nes feines es poden fer des 
de casa; que tenim al nostre 
entorn molts productes de 

proximitat que no cal que 
ens els portin de l’altra punta 
de món...

Però un cop ens hem vist 
les orelles, sembla que tot 
torna a l’abans, al consumis-
me desmesurat, a la compe-
titivitat ferotge... Coses que 
suposen que l’escalfament 
del planeta no s’aturi. I se-
gons ens expliquen els ex-
perts, si no s’hi posa remei 
ara, d’aquí a un temps prò-
xim serà massa tard i la si-
tuació no es podrà redreçar.

Els padrins amb la seva sa-
viesa popular sempre ens ad-
vertien d’actuar tard en algu-
nes situacions amb l’expres-
sió “Déu mos en guard d’un 
ja està fet!”. Doncs això!

Un cop ens hem 
vist les orelles, 
sembla que tot 
torna a l’abans, 
al consumisme 
desmesurat, a 
la competitivitat 
ferotge... Coses 
que suposen que 
l’escalfament 
del planeta no 
s’aturi. I segons 
ens expliquen els 
experts, si no s’hi 
posa remei ara, 
d’aquí a un temps 
pròxim serà massa 
tard i la situació no 
es podrà redreçar.
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ACTUALITAT FETS DEL MES JOAN PIJUAN 

Sent Almenara

Dins els actes de promoció del territori de la 
Serra de Bellmunt-Almenara, el divendres 
16 de juliol es va celebrar una nova edició 

de Sent Almenara organitzada pels Espais Naturals 
de Ponent i l’Ajuntament d’Agramunt. En el marc 
de la Masia Isidori es va realitzar el concert del 
cantautor Jordi Montañez, durant el qual va oferir 
el repertori del seu darrer disc Minsk-Praga-Buda-
pest.

Minsk-Praga-Budapest és el quart disc de Mon-
tañez. A través d’una trilogia que té tres ciutats 
com a escenari, viatgem per tres perspectives de 
l’amor: Budapest i la passió, Minsk i la nostàlgia 
i Praga i la complicitat. Aquest disc és el resultat 
d’un viatge i les ciutats són l’escenari on s’esdevé 
la vida i la mort, l’amor i la passió, la majestuosi-
tat i la decadència. Montañez ens convida a viatjar 
amb ell en una recerca constant d’allò més essen-
cial: la bellesa.

A causa de la situació epidemiològica per la pan-
dèmia es va suspendre la degustació de productes 
locals que s’havia de fer després del concert.

El públic assistent a la Masia Isidori escolta atent l’actuació del cantautor Jordi Montañez.

JO
A

N
 P

IJ
U

A
N

JO
A

N
 P

IJ
U

A
N



6 [AGOST 2021]sió 690

VIC13020_00 10/2/14 16:47 P�gina 1 
C M Y CM MY CY CMY K



7sió 690[AGOST 2021]

ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

Gastrosarau 
Benvinguts a l’Urgell

Amb l’objectiu de promoure 
i activar el turisme a l’Urgell 
i donar a conèixer els racons 
més emblemàtics de la co-
marca, els seus productors de 
locals i fomentar el vincle de 
pertinença al territori, l’Àrea 
de Turisme del Consell Co-
marcal de l’Urgell juntament 
amb l’empresa Red Flavors 
han organitzat el Gastrosarau 

Benvinguts a l’Urgell, una 
gimcana familiar nocturna 
que es durà a terme durant 
sis nits entre els mesos de ju-
liol, agost i setembre.

Durant el recorregut, els 
participants, en grups d’un 
màxim de cinc persones, han 
de passar per diferents punts 
d’interès on troben un codi 
QR que els dóna una paraula 
amb les que han de comple-
tar una frase. Un cop resolt 

l’enigma, els participants 
guanyen un Urgellbox. L’Ur-
gellbox està valorat en més de 
150 euros, amb descomptes 
i gratuïtats oferts pels més 
de 65 establiments turístics, 
espais visitables i productors 
agroalimentaris de la comarca 
que hi han col·laborat.

Els Gastrosaraus s’han rea-
litzat a Agramunt (16 de juli-
ol), la Fuliola (17 de juliol), 
Tàrrega (6 d’agost), Verdú 
(7 d’agost), i properament a 
Maldà (3 de setembre) i Na-
lec (4 de setembre).

El model agroalimentari 
a debat

El Col·lectiu Eixarcolant va 
oferir el dijous 15 de juliol, a 
l’Espai Cívic, la conferència 
“El model agroalimentari a 
debat. A què estem contribu-
int amb el nostre consum?” 
a càrrec de Marc Talavera, 
president del Col·lectiu Eixar-
colant i doctor en biologia. La 
conferència s’emmarcava en 
una gira de xerrades que feia 
l’entitat per tot el territori per 
posar en debat el model agro-
alimentari i de desenvolupa-
ment socioeconòmic. Talavera 
va parlar del model agroali-
mentari actual, dels proble-
mes que aquest representa, 
d’anècdotes, curiositats i va 
mostrar dades importants per 
tal d’explicar a tothom que 
el canvi és necessari i possi-
ble. Finalment va presentar la 
proposta de l’entitat: la línia 
d’alimentació d’Eixarcolant i 
la campanya de micromece-
natge per fer-ho possible a 
través de la plataforma Goteo.

L’objectiu del projecte és 
demostrar que és possible de-
senvolupar un nou model de 
producció, distribució i con-
sum d’aliments, i de desen-
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Una vintena de participants a 
la primera gimcana familiar 
nocturna de l’Urgell.

Marc Talavera durant la confe-
rència a l’Espai Cívic.
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volupament socioeconòmic, 
més sostenible, ètic i just, 
emprant com a eina la recu-
peració de les espècies silves-
tres comestibles i les varietats 
agrícoles tradicionals.

Per fer realitat aquest pro-
jecte han iniciat una cam-
panya de micromecenatge 
per aconseguir els recursos 
necessaris –a l’entorn de 
100.000 euros– per posar en 
pràctica el nou model agroali-
mentari a partir de la reforma 

del Forn de Jorba que gesti-
onen, com a actuació local a 
partir de la qual fer arribar el 
canvi a tot el país. 

Talavera va explicar que 
“en aquesta campanya no so-
lament es vol demostrar tots 
els productes que es poden 
arribar a fer amb aquestes 
espècies silvestres comesti-
bles i varietats agrícoles tra-
dicionals, sinó també fer que 
tothom pugui saber què hi ha 
darrere de cada producte que 
compra”, i això ho volem fer 
“desenvolupant un sistema 
informàtic que informarà als 
consumidors a través d’un 
codi QR associat al producte i 
al tiquet de compra a què es-
tem contribuint amb el nostre 
consum”.

Talavera també va destacar 
que “fa cinc anys que expli-
quem que cal transformar el 
model agroalimentari, i ara ha 
arribat el moment de fer-ho 
realitat, de demostrar que tot 
allò que sempre hem explicat 
és possible i alhora necessari. 
És l’única opció per generar 
una economia sòlida lligada 
al territori i per afrontar amb 

garanties la crisi climàtica, la 
crisi econòmica, la pèrdua de 
la biodiversitat i el despobla-
ment rural”.

Cicle (Inter) Brots: 
Espectacle de circ i jazz

Continuant amb la progra-
mació del tercer cicle d’Arts 
Escèniques i Musicals (Inter) 
Brots, el dimecres 21 de ju-
liol va tenir lloc al Parc del 
Convent l’espectacle Absurd 
de la companyia Circ Vermut, 
un espectacle de circ i humor 
per a tots els públics.

La bicicleta acrobàtica, la 
roda cyr amb patins i el rul-
lo d’equilibris van ser algunes 
de les tècniques del show que 
van fer les delícies de petits 
i grans.

El dimecres 4 d’agost es va 
realitzar a la plaça del Mercat 
el novè espectacle programat 
del cicle. Va ser un concert de 
jazz a càrrec d’Ignasi González 
Quartet. Formació integrada 
per quatre músics amb una 
llarga trajectòria i reconeixe-
ment en l’àmbit de la música 
Jazz: Ignasi González al con-
trabaix, Jaume Sanchis al saxo 
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Sobre aquestes línies i a la foto 
inferior, espectacle familiar de 
circ al Parc del Convent.

El Parc del 
Convent va ser 
l’escenari d’un 
espectacle de 
circ dins del cicle 
d’Arts Escèniques 
i Musicals (Inter) 
Brots.
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tenor, Xavier Monge al piano i 
David Xirgu a la bateria.

El quartet va presentar el 
seu darrer treball Voyage, un 
repertori d’estàndards de jazz 
amb arranjaments del propi 
grup i amb terreny obert per a 
la improvisació.

L’Espai Carmen Thyissen 
exposa Guinovart

El divendres 30 de juliol es 
va inaugurar a l’Espai Carmen 
Thyssen de Sant Feliu de Guí-
xols l’exposició Univers Gui-
novart, un monogràfic dedicat 

a l’obra de Josep Guinovart.
A la presentació de la mos-

tra hi van assistir Carles Mo-
tas, alcalde de Sant Feliu 
de Guíxols; Miquel Noguer, 
president de la Diputació de 
Girona; Josep Calatayud, de-
legat dels Serveis Territorials 
de Cultura a Girona; Guiller-
mo Cervera, representant de 
la Fundació Carmen Thyssen; 
Maria Guinovart, presidenta 
de la Fundació Espai Guino-
vart; Pilar Giró, comissària 
de l’exposició; i l’alcaldessa 
d’Agramunt i vicepresidenta 

del Patronat de la Fundació 
Guinovart, Sílvia Fernàndez.

La mostra, que es podrà visi-
tar fins al 17 d’octubre, comp-
ta amb una seixantena d’obres 
procedents de diversos mu-
seus i col·leccions del país 
realitzades entre 1948 i 2007 
en diferents disciplines com la 
pintura, l’escultura, el collage 
o gravats. Entre les peces ex-
posades hi ha quatre plafons 
inèdits, anomenats Exvots, 
que ningú no sabia que existi-
en. La família els va descobrir 
per casualitat en una nau in-
dustrial mentre buscaven pe-
ces per a l’exposició.

Amb l’exposició, segons la 
comissària Pilar Giró, es vol 
“retre homenatge al caràcter 
d’obra oberta amb la qual Jo-
sep Guinovart definia la raó 
de la recerca plàstica”.

La mostra és un univers tra-
çat des de dues geografies, la 
física i la humana separades 
per les dues plantes de l’edi-
fici. A la primera planta dedi-
cada a la geografia física, les 
obres de l’artista es mouen per 
la terra, el mar i el camp. A la 
segona planta dedicada a la 
geografia humana, la comis-
sària hi ha volgut mostrar la 
relació entre l’esser humà i el 
territori, que Guinovart va plas-
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Concert de jazz a la plaça del 
Mercat amb Ignasi González 
Quartet.

Les autoritats en la presentació 
de l’exposició Univers Guinovat 
a l’Espai Carmen Thyssen.

A la dreta, contemplant la 
peça inèdita titulada Exvots, 
els quatre plafons recentment 
descoberts per la família, a 
l’Espai Carmen Thyssen.
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mar a través de tota mena de 
suports: a més del paper o la 
tela, també va utilitzar portes, 
marcs i elements de la natura.

Donació de sang
El Banc de Sang i Teixits 

de Lleida va realitzar el diven-
dres 30 de juliol una jornada 
de donació de sang a l’Espai 

Cívic en horari de 6 de la tar-
da a 10 de la nit. Com les 
altres jornades realitzades en 
plena pandèmia, per donar 
sang s’havia de reservar hora 
al web donarsang.gencat.
cat per evitar aglomeracions 
i respectar les distàncies. La 
jornada finalitzà amb 46 do-
nants de sang i 5 de plasma. 

Per altra banda, cinc perso-
nes no van poder donar sang.

Aquest any la campanya 
d’estiu del Banc de Sang i 
Teixits portava el lema “Viu i 
fes viure”, per recordar que, 
tot i les vacances, els paci-
ents continuen necessitant 
donacions de sang per als 
seus tractaments. Es calcula 
que entre juliol i agost caldran 
40.000 donacions de sang 
per poder atendre els malalts 
dels hospitals. Les transfusi-
ons han pujat un 10% i per 
això calen més donacions per 
garantir els tractaments. A 
més, a l’estiu, les donacions 
de sang baixen un 30% pel 
canvi d’hàbits de la població.

Per les persones que van 
acudir a donar sang, el Banc 
de Sang i Teixits va lliurar com 
a obsequi una bossa d’estiu 
amb el lema “Viu i fes viure” i 
un quadern d’activitats relaci-
onades amb la donació.

Tallers creatius 
a l’Espai Guinovart

Els serveis educatius de 
l’Espai Guinovart van organit-
zar durant els mesos de juli-
ol i agost uns tallers creatius 
per a infants i joves amb el 
lema “Pícnic d’estiu a l’Espai 
Guinovart”, amb els quals els 
participants van experimentar 
l’art des de diferents tècni-
ques i vessants. La participa-
ció va ser de 40 inscrits.

El primer dels tallers por-
tava el títol “l’Espai en cons-
trucció” i es va fer els dies 
22 i 23 de juliol. En aquest 
taller els infants van crear la 
seva vila imaginària utilitzant 
petites peces de fusta sense 
punts de fixació i elements 
de fang. La setmana següent, 
29 i 30 de juliol, es va rea-
litzar el segon taller amb el 
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Jornada de donació de sang a 
l’Espai Cívic.

Imatges dels tallers creatius 
per a infants i joves organitzats 
pels serveis educatius de l’Espai 
Guinovart.
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títol “Espai Tape Art”, en el 
qual els participants van crear 
amb cintes adhesives de dife-
rents mides i colors, diferents 
dibuixos geomètrics al terra 
de la plaça del Mercat. Final-
ment els dies 5 i 6 d’agost es 
va realitzar el tercer i últim 
taller del “Pícnic d’estiu” que 
portava el títol “l’Art del colla-
ge i muntatge”, on els nens i 
nenes van descobrir el collage 
analògic, les maneres apa-
rentment il·limitades que els 
artistes moderns i contempo-
ranis combinen materials per 
crear quelcom completament 
nou i sorprenent.

Nova senyalització 
turística

A principis d’aquest mes 
d’agost l’Ajuntament ha co-
mençat a instal·lar a diferents 
espais del municipi la nova 
senyalització turística per tal 
de fomentar el turisme i do-
nar a conèixer el ric patrimo-
ni d’Agramunt, que s’espera 
estigui enllestida aquesta 
tardor. Està previst instal·lar 
plafons explicatius, infografi-
es i elements direccionals per 
tal que els visitants puguin 
orientar-se adequadament 
pel municipi. A més, amb la 
informació d’aquests plafons 
es complementa la visita amb 
l’explicació de diferents con-
tinguts vinculats amb els di-
ferents elements patrimonials 
del municipi.

El projecte ha comptat amb 
la col·laboració d’historiadors 
locals i s’ha dut a terme des-
prés d’un acurat treball de 
camp que ha permès identi-
ficar les millors ubicacions i 
ajustar els elements a les ne-
cessitats. La iniciativa s’em-

marca en el projecte Camins 
de Riella, que inclou tres iti-
neraris en funció de la seva 
temàtica: Camins de pedra, 
que inclou tot el centre his-
tòric; Camins d’aigua, que re-
corre tots els elements vincu-
lats amb la gestió de l’aigua; i 
Camins de terme, que recorre 
l’entorn dels voltants d’Agra-
munt i dels quals ja s’ha se-
nyalitzat la ruta fins al Pilar 
d’Almenara i el Camí Vell de 
Mafet.   ■
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Un altre taller a l’Espai 
Guinovart.

A dalt a la dreta i sota aquestes 
línies, tres mostres de la nova 
senyalització turística de la vila.

La nova senya-
lització turística 
ha de servir 
per fomentar el 
turisme i donar 
a conèixer el ric 
patrimoni d’Agra-
munt.
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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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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 JAN FARRÉ ARIÑO

Una jove promesa del golf

Fa unes setmanes les 
xarxes socials es feien 
ressò que l’agramuntí 

Jan Farré havia aconseguit la 
quarta posició en el Campi-
onat d’Espanya de golf en la 
categoria infantil.

La notícia em va sorprendre 
perquè desconeixia que un 
agramuntí jugués a golf, un 
esport molt desconegut per la 
majoria o, si més no, menys 
«popular».

A continuació podeu llegir 
la conversa que vam mantenir 
amb el Jan i els seus pares, 
Roman i Núria.  

– Jan, primer de tot m’agra-
daria que et presentessis.

– Em dic Jan Farré Ariño, 
els meus pares són el Roman 
i la Núria. Tinc 14 anys i el 
curs que ve faré 3r d’ESO a 
l’Institut Ribera del Sió. El 
que més m’agrada de tot és 
jugar a golf i m’agradaria fer-
ho fins que el meu cos digués 
prou.

– Veig que ho tens molt clar. 
D’entrada trobo curiós que un 
jove d’Agramunt, sense pre-
cedents que jo sàpiga, s’hagi 
aficionat  a aquest esport. Com 
t’introdueixes en el món del 
golf?

– El meu pare és el primer 
que va començar a jugar. Bé, 
ell jugava a Pitch and putt a 
Bellpuig.

– Doncs potser que ens ho 
expliqui el mateix pare, Roman.

– A mi m’agraden molt els 
esports i n’he practicat bas-
tants. Un dia vaig descobrir el 

pitch and putt i em començo 
a vincular a l’associació de 
jugadors de Bellpuig on vaig 
ser vicepresident. Aquest fet 
comportava que molts caps 
de setmana ens els passàvem 
al club de Bellpuig ja que or-
ganitzàvem diferents activi-
tats; naturalment hi anàvem 
tota la família i hi passàvem 
molt temps. Allà no només es 
jugava al pitch and putt, tam-
bé hi havia altres espais d’es-
barjo i algun on es podia jugar 
a futbol. Però tant el Pau, el 
seu germà gran, com el Jan, 
agafaven un pal de golf i es 
posaven a tirar boles i així 
eren feliços. En cap moment 
va ser una cosa imposada sinó 
que ells mateixos van triar 
aquest camí.

– Veient això, quin és el pro-
per pas que feu com a pares en 
veure l’afició dels vostre fills?

– El que fem és apuntar-los 
a l’escola de pitch and putt 
que hi ha a Bellpuig i tots dos 
s’hi aficionen molt; en això 
hem tingut molta sort perquè 
tots dos, tant el Pau com el 
Jan han volgut practicar el 
mateix esport. A part d’anar 
a l’escola també s’apuntaven 
als casals d’estiu que s’orga-
nitzava allà mateix. Ens vam 
vincular moltíssim amb el 
club de Bellpuig. I és allà on 
els tècnics comencen a veure 
que el Jan tenia el swing, és a 
dir el cop, molt natural i que 
hi tenia facilitat.

– Jan, formes part d’algun 
club de golf?

– Sí, ara formo part del 

Club de golf Barcelona, en-
cara que continuo anant a 
Bellpuig, tota la família hi 
seguim anant. A Barcelona hi 
vaig tres dies a la setmana a 
l’acadèmia que hi ha al club 
on entreno i també hi jugo. El 
pare m’hi acompanya després 
de les classes de l’institut. A 
part, també vaig als Campus 
i a altres activitats que s’hi 
organitzen. A partir del 2017 
formo part de la Federació Ca-
talana de Golf.

– M’imagino que no ha de ser 
fàcil entrar a la Federació. Com 
hi arribes?

– La Federació organitza 
trobades de joves jugadors 
que volen iniciar-se en el 
golf. Aquestes trobades en 
diferents llocs de Catalunya 
i aquí a Lleida es fa al club 
de golf de Raïmat que és on 
vaig anar jo. Són jornades de 
tecnificació on els tècnics de 
la federació ens observen, ens 
graven i, si els agrada com ho 
fem, ens agafen. A mi em van 
agafar la primera vegada que 
hi vaig anar.

– Roman, què us suposa als 
pares que estigui també a la 
federació?

– El mateix dia que el van 
seleccionar ja ens van convo-
car tots els divendres de 2/4 
de 6 a 2/4 de 9 per entrenar 
i preparar-los tècnicament. 
A partir dels 13 o 14 anys 
també els posen un psicòleg 
perquè en aquest esport és 
molt important estar fort, no 
només físicament, sinó psico-
lògicament.

Campió de Pitch&putt del 
Campionat de Catalunya 2017.

Ara formo part 
del Club de golf 
Barcelona, enca-
ra que continuo 
anant a Bellpuig, 
tota la família hi 
seguim anant. A 
Barcelona hi vaig 
tres dies a la set-
mana a l’acadè-
mia que hi ha al 
club on entreno i 
també hi jugo.

▼
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FUNERÀRIA i SALES DE VETLLA

973 39 08 62  •  620 90 50 20

jtorne1@hotmail.com

SERVEI PERMANENT24h

Jordi Lluch Sarnago
jardiner• Poda d’arbrat agrícola

• Poda d’arbrat urbà i ornamental

• Manteniment de jardins existents

• Aplicació de tractaments fitosanitaris

• Disseny manual i digital

Tel. 658 921 335
jardinsdesecar@gmail.com

• Col·locació sistemes de reg

jardinsdesecà

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

Triangular Benjamí de Catalunya 
2017. – Com et prepares abans de 

les competicions?
– He de preparar-me físi-

cament i també mentalment. 
Vaig al gimnàs a fer peses, 
córrer... Has d’estar fort, mol-

ta gent es pensa que el golf 
es posar la pilota a un forat 
i no és així! Cada partit dura 
cinc hores i tot el recorregut 
el faig caminant, amb més 
pujades que no pas baixades i 
traginant el carro manual dels 
pals. Allò que es veu a les pel-
lícules que van amb un cotxet 
de golf no és així; nosaltres no 
el fem servir.

– M’has dit que també t’has 
de preparar psicològicament.

– Sí, la part mental és molt 
important. Pensa que un mal 
cop et pot fer perdre el partit, 
encara que hagis començat 
molt bé, el partit et pot anar 
d’un sol cop i això comporta 
que has d’estar molt concen-
trat. Ara tinc un entrenador 
a Agramunt, l’Àlex Sorribes, 
que m’ajuda molt i ens por-
tem molt bé. Treballem molt 
la frustració i el saber recupe-
rar-se després d’un mal cop, 
sobretot que aquest no et 
condicioni el partit.

– Potser ens podries explicar 
una mica les regles del golf, 
sobretot per la majoria de nos-
altres que no en sabem gairebé 
res.

– Primer de tot s’ha de sa-
ber que un camp de golf cons-
ta de 18 forats i que aquests 
s’han de fer en 72 cops. La 
finalitat és arribar al green, 
que és l’últim forat on hi ha la 
bandera i has d’anar passant 
pels diferents forats. Tenim el 
par 3 on els forats estan en-
tre 120 i 200 metres, el par 
4 que estan entre 230 i 450 
metres, i finalment el par 5, 
que has de fer amb cinc cops, 
que no baixa de 450 metres i 
arriba fins a 500 o 550 me-
tres. Com menys cops facis 
per arribar-hi millor, així no et 
resta en el resultat.

– Els partits els controlen els 
àrbitres?

– Els jugadors anem amb 
una targeta on anem apun-
tant els nostres cops i, a 
més a més, els dels rivals. 
Abans de fer el proper forat 
moltes vegades repassem 
com ens ha anat per portar un 
control i, una vegada acabat 
el partit, es canta el resultat. 
Els àrbitres ens ajuden, en 
aquest esport no estan per 
sancionar sinó tot al contrari, 
per ajudar.

– Anteriorment has dit que 
els partits duraven cinc hores. 
Podeu descansar, hi ha temps 
morts com en altres esports?

– No, en el moment que 
es comença ja no es pot pa-
rar. Quan tinc partit he d’ar-
ribar una hora abans per fer 
entrenament i després les 
cinc hores de partit. Durant 
tota aquesta estona no tinc 
contacte amb ningú, ni amb 

COMPETICIONS DESTACADES:

• Categoria Prebenjamí any 2015 Subcampió de 
Catalunya de Pitch&Putt.

• Categoria Benjamí any 2017 Campió de Catalu-
nya de Pitch&Putt.

• Categoria Benjamí any 2017 Campió Rànquing 
Catalunya de Pitch&Putt.

• Categoria Aleví any 2019 Subcampió de Catalu-
nya de Pitch&Putt.

• Campió de golf del torneig TORREMIRONA CUP 
l’any 2019 i 2021.

• 3r al Campionat de Catalunya de golf 2018 i 
2020.

• 4t al Campionat de Catalunya de golf 2021.

• 4t al Campionat d’Espanya de golf 2021 i el 1r 
classificat català.

DE TU A TU JAN FARRÉ ARIÑO

▼
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tècnics, ni amb els pares... 
Hi ha una norma que diu que 
el públic ha d’estar a 50 me-
tres dels jugadors. Estic jo sol 
amb el pal i la pilota.

– Quines altres normes hi ha 
al golf?

– Primer en el vestuari, s’ha 
d’anar arreglat amb pantalons 
que no siguin texans, el jersei 
dins dels pantalons i cinturó, 
gorra... No pots anar de qual-
sevol manera. També és molt 
important l’educació, el saber 
estar, una mala paraula o un 
gest poc adequat et poden 
portar a l’expulsió.

– Tornant al camp de golf, 
suposo que us hi trobeu obsta-
cles com els arbres o els llacs, 
no?

– Sí, n’hi ha de diferents ti-
pus: els bunkers que són com 
forats d’arena, el rough que 

és una zona on hi ha l’herba 
més alta, els llacs, les rieres 
i després també hi ha els ar-
bres. Si la pilota va a l’arbre 
i no torna a caure, has de 
tornar a repetir el cop i això 
et penalitza. També he de dir 
que, excepte si hi ha tempes-
ta elèctrica o neva, els partits 
de golf no se suspenen mai; 
sempre es juga.

– Has de seguir algun tipus 
de dieta especial?

– La part de l’alimentació la 
porta la meva mare (riu).

– Núria, quina dieta segueix 
el Jan?

– Sobretot hidrats de carbo-
ni, molta pasta, pollastre... de 
tot. També durant els partits 
s’emporta fruits secs, barre-
tes energètiques, entrepans. 
Sobretot el que cuidem més 
és la hidratació, els entrena-
dors hi insisteixen molt en 

aquest aspecte; es camina 
molt i si, per exemple, un 
múscul no està ben hidratat 
es pot ressentir en algun cop. 
Ho tenim tot controlat.

– Parlem ara del teu últim 
triomf. Has quedat 4t en el 
campionat d’Espanya en la teva 
categoria. Estàs satisfet?

– Primer de tot dir-te que 
estic molt content. Els meus 
pares em diuen que només 
haver arribat al Campionat 
d’Espanya ja és un gran tri-
omf, i és veritat. Però jo soc 
prou competitiu i quan se’m 
posa una cosa al cap he de 
lluitar fins al final. També 
he d’admetre que no tots els 
campionats m’han anat tan 
bé; per això és important tre-
ballar la frustració.

– Com hi has arribat al Cam-
pionat? Ha estat dur?

– Hi ha una sèrie de torne-
jos que són puntuables. Al fi-
nal vam quedar 60 jugadors i 
jo en la posició 38. De Catalu-
nya només érem sis jugadors, 
dels quals vaig quedar el 1r. 
Els campionats són durs; du-
ren tres dies més el dia ante-
rior d’entrenament lliure. És 
dur perquè són moltes hores 
i has d’intentar estar el 100% 
connectat, encara que és 
molt difícil. Hi ha moments 
que pots relaxar-te una mica, 
per exemple quan has acabat 
un forat, però de seguida has 
de pensar amb el següent. Hi 
ha molta pressió fins al final, 
perquè un mal cop et pot tirar 
per terra tota la feina.

– I després del Campionat 
d’Espanya, què ve ara?

– Ara he de canviar de ca-
tegoria i pujar a Cadet de 
primer any. Això vol dir que 

DE TU A TU JAN FARRÉ ARIÑO

Dia d’entrenament amb el 
seu germà Pau.

Campionat d’Espanya 2021.
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Campionat de Catalunya de 
Golf 2021.

hauré de competir per tot Es-
panya i que els tornejos seran 
sempre de tres dies.

– I vosaltres, els pares, com 
us ho combineu tot això de vi-
atjar tant?

– Nosaltres hem renunci-
at a la vida social i ens hem 
bolcat totalment al golf que 
ja forma part de la nostra 
vida. Però ho fem molt a gust 
i sempre diem que el golf ha 

arribat a les nostres vides per 
quedar-s’hi. Amb el tema vi-
atges, hi anem tots sempre 
que podem i intentem agafar 
apartaments perquè ens és 
més còmode per a la logística. 
Si no podem anar-hi, el Club 
de golf de Barcelona posa a 
disposició dels jugadors una 
furgoneta i els acompanyen 
els tècnics i també tenen cura 
d’ells tots els dies.

– Què creus que s’ha de tenir 
per ser un bon jugador de golf, 
Jan?

– Tenir temps i ganes d’en-
trenar, ganes de jugar, tenir el 
cap molt centrat en la tècni-
ca i molta concentració. Però 
per a mi, i també pels meus 
pares, el més important és 
tenir molt esperit de sacrifici. 
Has de deixar moltes coses de 
banda per poder anar a jugar, 
però, si ho tens clar, la resta 
ja no importa.

– Et vas poder entrenar du-
rant el confinament?

– Durant el confinament 
m’entrenava al garatge de 
casa! Treballava molt men-
talment i l’Àlex em va ajudar 
molt en aquesta època.

– Ja sé que encara és aviat 
però, t’hi veus de jugador pro-
fessional?

– Ja de ben petit pensava: 
tu intenta-ho, arribaràs on ar-
ribaràs, entrena’t i fes el que 
puguis. Ara el camí ja està 
començat.

– Us agradaria afegir alguna 
cosa més?

– Només ens agradaria ex-
plicar que, a vegades, el golf 
es considera un esport d’elit, 
però que tampoc és així. És 
un esport que es juga enmig 
de la natura, et dona pau i 
que a nosaltres ens ha apor-
tat molt. A més pots jugar 
en família i no hi ha edat per 
fer-ho. Per a nosaltres és un 
dels esports més complets 
que hi ha.

El Jan vol acabar la conver-
sa amb uns agraïments. Al seu 
pare pel sacrifici que fa en 
acompanyar-lo a tot arreu i per 
haver estat el seu tècnic prin-
cipal; a la seva mare per aju-
dar-lo en la part emocional; al 
seu germà Pau que li ha donat 
consells dels diferents camps 
on ell havia jugat; a l’Àlex, el 
seu entrenador, per ajudar-lo 
psicològicament; a tothom del 
pitch and putt de Bellpuig pels 
seus ànims incondicionals i al 
Golf Barcelona per obrir-li les 
portes.

No saben si el Jan arribarà 
molt lluny en aquest esport, 
ni si serà campió o si final-
ment acabarà dedicant-s’hi 
professio nalment. El que saben 
són els valors que ha anat ad-
quirint tot aquest temps i que 
traspuen en les seves paraules.

Enhorabona, campió!

Anna Bertran

El Jan amb els seus pares al Cam-
pionat d’Espanya de Golf 2021.
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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

Aquest estiu malagradós

per JOAN PUIG i RIBERA

Quan escric aquestes rat-
lles el termòmetre mar-
ca 34 graus a l’ombra i 

encara no som a migdia. Estem 
a l’agost en plena onada de ca-
lor; les màximes han depassat 
en molts indrets de Catalunya 
els 40 graus. Una temperatu-
ra excepcional que augmenta 
el risc d’incendis perquè els 
boscos i camps són una esca 
ideal de tan ressecs. Com ja 
s’ha vist, una petita espurna 
poc provocar un autèntic de-
sastre de flames que ho deixa 
tot calcinat. Un fenomen que 
tristament hem contemplat per 
televisió i que s’ha produït aquí 
i en altres països. Les alertes 
són màximes i en alguns parcs 
naturals s’ha restringit l’accés 
per evitar mals majors.

Els focs en països de la Me-
diterrània i els forts aiguats del 
centre d’Europa són un mal 
averany. Alguns experts vatici-
nen que aniran a més, perquè 
el canvi climàtic de la Terra va 

a un ritme accelerat que con-
tinuarà provocant desastres na-
turals cada cop més freqüents.

En plena onada de calor les 
elèctriques espanyoles van 
batent rècords en el preu de 
la llum. Cada dia es supera el 
cost en referència al dia ante-
rior que, a la vegada, triplica 
el preu que es va pagar ara fa 
un any. Els consumidors ens ho 
contemplem impotents perquè 
no acabem d’entendre que les 
companyies elèctriques puguin 
anar apujant el preu del mega-
watt elèctric, mentre el govern 
de Pedro Sánchez s’ho mira de 
reüll i no fa  res de res, com si 
per a ells no anés la cosa. El 
sistema que apliquen per fixar 
el cost de la llum és un autèn-
tic despropòsit que només afa-
voreix les grans companyies.

La pandèmia ens ha portat 
durant l’estiu una cinquena 
onada que ha situat la sanitat 
al col·lapse. En aquests mo-
ments sembla que la corba 
de contagis i hospitalitzacions 
remet, si bé s’ha d’admetre 
que, tot i haver-hi moltes per-
sones vacunades, aquest estiu 
la situació ha estat pitjor. Tots 
confiem que la vaccinació es 
vagi estenent i mica en mica 
els contagis per Covid-19 min-
vin. Tanmateix, encara queden 
molts països pobres que no 
han tingut accés a les vacunes, 
cosa inacceptable que els paï-
sos rics, per decència, haurien 
de suplir sense dilacions amb 
ajuts directes.

L’independentisme prepara 
la diada de l’11 de setembre, 
però la situació està més enca-
llada que mai perquè els partits 

que advoquen per la llibertat i 
el dret a decidir, definitivament 
no s’entenen. I del “Som el 
52%” que es predicava s’ha 
passat a un trencadís gaudinià 
que descoratja a tots. I la “tau-
la de diàleg” cada vegada és 
més lluny de poder ser una tau-
la de salvació on agafar-se els 
nàufrags independentistes. Els 
exiliats continuen sense poder 
tornar perquè la policia espa-
nyola només espera que posin 
un peu al territori per agafar-los 
i portar-los davant la “Justícia” 
que els posaria a la garjola tal-
ment delinqüents perillosos.

I per si aquestes malvestats 
fossin poques, els que són cu-
lers s’han quedat orfes per la 
marxa de Messi al PSG. Un fut-
bolista que sabia fer meravelles 
i que havia ajudat a guanyar 
partits i copes com ningú ho ha 
fet mai. Però que últimament 
també s’hi repenjava una mica 
i que havia anat perdent pisto-
nada, perquè els anys no per-
donen. La màgia de l’argentí 
havia fet que els diaris nostrats 
i les cadenes de televisió en 
parlessin cada dia: si entrena-
va, perquè entrenava; si no ho 
feia, perquè no ho feia; com si 
el Barça només fos ell: hi havia 
un jugador i els altres. A veu-
re si amb el fitxatge de Messi 
pel club de París, els nostres 
mitjans d’informació s’allibe-
ren d’una vegada per totes de 
la messidependència. Si l’astre 
argentí no hi és, potser també 
serà bo pels jugadors actuals 
que també ells s’alliberaran de 
la messidependència, cosa que 
els permetrà lluir al camp  les 
seves capacitats.   ■

Estem a l’agost 
en plena onada 
de calor; les 
màximes han 
depassat en 
molts indrets de 
Catalunya els 
40 graus. Una 
temperatura 
excepcional 
que augmenta 
el risc d’incen-
dis perquè els 
boscos i camps 
són una esca 
ideal de tan 
ressecs.

L’incendi al Bosc del 
Siscar, el juliol de 2009, va 
ser considerat el més gran 
de Catalunya d’aquell any.
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Els polls

OPINIÓ ESCUDELLA BARREJADA per ANTONI PONSA

Poll és el nom donat a diversos insectes 
de molt petita grandària que pertanyen 
als ordres homòpters i a alguns altres.

El primer dels quals serà el poll blanc, que 
té el color que li dóna el nom i té uns tres 
mil·límetres de longitud, molt prolífic i de des-
envolupament ràpid. Les femelles dels quals 
ponen els ous envoltats d’una coberta sedosa, 
sota la qual té lloc el desenvolupament embri-
onari. Habita a les regions mediterrànies sobre 
plantes ornamentals com baladres, oliveres i 
els garrofers, entre les quals ocasiona autèn-
tics estralls.

El segon és el poll comú d’uns dos mil-
límetres de longitud amb el cos deprimit, de 
color groc fosc i cobert d’una cutícula resis-
tent, aparell bucal picador-xuclador i potes 
amb molts pèls, acabades en una ungla. Són 
animals cosmopolites i viuen paràsits sobre el 
cos de la gent i s’alimenten de la seva sang. 
S’hi distingeixen dues subespècies: la que viu 
al cap de la gent, adherida als pèls i la que viu 
als vestits de la gent i passa a la pell quan vol 
xuclar sang.

Són molt perillosos perquè poden transme-
tre diverses malalties com la febre recurrent, i 
els microbis que hi ha en el poll poden passar 

a través de la pell mitjançant petites escisions 
que es produeix la gent en gratar-se, o bé a tra-
vés dels excrements dels polls. Altrament, el 
poll provoca pruïja i, a vegades, engruiximent 
de la pell. El millor remei és la higiene. Sem-
blant a aquestes espècies n’hi una altra de la 
mateixa família, però de diferent gènere, que 
viu entre els pèls del pubis i al perineu.

El tercer és el poll dels llibres, el qual és 
un insecte de tres o quatre mil·límetres de 
longitud amb antenes molt desenvolupades, 
tòrax petit i sense ales i abdomen gran, que 
viu entre herbaris i es nodreix de la goma amb 
què són enganxats els fulls i dels fongs que hi 
viuen.

El quart és el poll de les gallines, insecte 
d’uns quatre o cinc mil·límetres de longitud, 
antenes curtes, aparell bucal mastegador i ab-
domen el·líptic. Parasita les gallines i es no-
dreix de plomes i descamacions de la pell.

El cinquè és el poll de mar, crustaci marí de 
tres centímetres i de color bru negrenc i un 
paràsit extern dels peixos, té el cos aplanat i 
segmentat, i l’últim parell de potes fan d’apèn-
dix caudal bifurcat.

Cal dir que un cop acabada la Guerra Civil 
Espanyola, la pesta d’aquests insectes s’esten-
gué ràpidament per tot el país i per totes les 
llars, tant li fa si eren pobres o si eren riques, 
tots els humans ens gratàvem nit i dia el cap 
i el cos. En aquells temps encara no s’havi-
en inventat els insecticides i, per tant, no hi 
havia manera de fer-los desaparèixer, ni fent 
bullir la roba, ni sucant-se el cap amb petroli, 
ni res, tot era endebades, perquè n’hi havia en 
tots els racons de les cases. En canvi, recordo 
molt bé que les fustes dels galliners casolans 
semblava que estaven pintades de color blan-
quinós dels milions i milions de polls que hi 
estaven adherits; i quan la gent anava a recollir 
els ous de la posta també en sortia amb les 
mans plenes.

Per cert, al cap de pocs moments, aquests 
insectes havien desaparegut completament 
sense deixar ni rastre. Es veu que no els agra-
dava de cap de les maneres la sang dels hu-
mans.   ■

Cal dir que un cop 
acabada la Guerra 
Civil Espanyola, la 
pesta d’aquests 
insectes s’esten-
gué ràpidament 
per tot el país 
i per totes les 
llars, tant li fa si 
eren pobres o si 
eren riques, tots 
els humans ens 
gratàvem nit i dia 
el cap i el cos.
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REPORTATGE PROJECTE TURÍSTIC

▼

El passat mes de març el 
secretari d’Infraestruc-
tures i Mobilitat de la 

Generalitat de Catalunya pre-
sentava el traçat de la ruta ci-
cloturística de la Vall del Sió 
als alcaldes de les diferents 
poblacions afectades. Un ruta 
que es convertirà en la prime-
ra d’aquestes característiques 
a les terres de Ponent i que 
pretén donar un impuls al tu-
risme verd així com al patri-
moni històric i cultural de tots 
els municipis que en formen 
part. 

L’origen del projecte es re-
munta a l’any 2019 quan, 

La Ruta Verda de la Vall del Sió
La primera ruta cicloturística de les terres de Ponent

per JOSEP BERTRAN MITJAVILA
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Des de Puigverd la ruta continuarà per l’antic “camí vell” que enllaça amb Agramunt.

A baix, aspecte actual del riu Sió a la seva arribada a Agramunt.



26 [AGOST 2021]sió 690

▼

REPORTATGE PROJECTE TURÍSTIC

sota el mandat de Bernat Solé 
a l’alcaldia d’Agramunt, s’ini-
cien les converses entre els 
representants del territori per 
tal de potenciar la Ribera del 
Sió i els seus atractius paisat-
gístics i culturals. Dos anys 
després, ja es compta amb un 
projecte redactat pel Depar-
tament de Territori i Sosteni-
bilitat amb un traçat definit, 
un projecte de senyalització, 
punts de descans i resolució 
de punts de discontinuïtat 
que articulen una ruta de 70 
km de via verda seguint la co-
marca natural que conforma 
el traçat del riu Sió.

La ruta passarà per un total 
de 15 municipis des del seu 
inici a Sant Guim de Freixenet 
fins al punt final a Balaguer. 

Pot sobtar que la ruta s’iniciï 
a Sant Guim, població per on 
no passa el riu Sió, però la raó 
rau en el fet de voler potenci-
ar l’accés a la ruta amb trans-
port públic. I tant Sant Guim 
com Balaguer, extrems del 
circuit, compten amb estació 
de ferrocarrils permetent arri-
bar-hi amb la bicicleta des de 
diferents punts del país. 

Els 15 municipis involu-
crats en el projecte (Sant 
Guim de Freixenet, Estaràs, 
les Oluges, Cervera, Tarroja, 
Torrefeta i Florejacs, els Plans 
de Sió, Ossó de Sió, Puigverd 
d’Agramunt, Agramunt, Prei-
xens, Montgai, Cubells, la 
Sentiu i Balaguer) han signat 
un conveni de col·laboració 
per formalitzar el compromís 

La via verda seguirà el tram urbà del riu Sió a través del Passeig Josep Brufau.

A baix, plànol del recorregut de la via verda i perfil del desnivell de tot el seu recorregut, 
des de Sant Guim de Freixenet fins a Balaguer.
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▼

mutu pel desenvolupament 
de la Ruta Verda de la Vall 
del Riu Sió que ha estat rati-
ficat pels plens dels diferents 
ajuntaments. Amb l’acord 
signat, s’estableix el sistema 
de repartiment de despeses 
i beneficis, la coordinació de 
les actuacions a fer, la creació 
d’un Consell de la Ruta que 
serà l’òrgan en qui els muni-
cipis deleguen la capacitat de 
presa de decisions sobre la 
Ruta i els representants que 
hi seran presents. En aquest 

sentit s’ha de comentar que 
Agramunt es convertirà en 
centre gestor de la nova ruta 
ja que serà el tècnic munici-
pal de turisme de la nostra 
població qui gestionarà la 
nova pàgina web de la via ver-
da. La pàgina web, finançada 
pel Consorci de la Catalunya 
Central, entrarà en funciona-
ment la propera tardor i serà 
gestionada des d’Agramunt. 
Aquest fet, i segons paraules 
de l’actual alcaldessa Sílvia 
Fernàndez, és una mostra de 
la voluntat del nostre ajunta-
ment de liderar i capitalitzar 
la nova via, donada la capita-
litat històrica de la nostra po-
blació dins la Ribera del Sió.

El traçat de la via verda
A l’hora de crear el traçat 

d’aquesta ruta els principals 
criteris han estat l’aprofita-
ment de vies verdes o ca-
mins pedalables ja existents 
i degudament senyalitzats; 
l’aprofitament de camins ru-
rals o forestals en servei, fora 
de les àrees urbanes i de les 
grans vies de comunicació, 
i l’aprofitament de trams de 
carretera, on no s’ha trobat 

alternativa, amb una intensi-
tat de trànsit inferior als 500 
vehicles. Seguint aquests cri-
teris, doncs, s’ha establert un 
itinerari d’uns 70 km articu-
lat en cinc trams. 

Agramunt forma part de 
dos d’aquests trams, el que 
s’inicia a Mont-roig i arriba a 
Agramunt passant per Ossó i 
Puigverd i el que s’inicia a la 
nostra vila i acaba a Montgai 
passant pel municipi de Prei-
xens.

Dins el primer dels dos 
trams esmentats la via trans-
correrà seguint el riu Sió fins 
arribar a Puigverd. S’inicia a 
Mont-Roig i seguirà l’itinerari 
ja existent paral·lel i pròxim 
al riu que creua, passant del 
marge esquerra al dret, al 
Molí del Torres. Un cop arribat 
a Puigverd i fins a Agramunt, 
s’evita la carretera L-303 arri-
bant a Agramunt des del nord 
seguint el tradicional “camí 
vell de Puigverd” ja que el 
camí paral·lel a la carretera 
que surt de Puigverd encara 
no té continuïtat fins a Agra-
munt. Precisament, la conne-
xió amb la nostra vila és una 
de les actuacions que es du-
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L’aspecte actual de l’entorn del 
Pont de Ferro es veurà modificat 
amb la intervenció prevista per a 
aquesta tardor-hivern.

Una de les accions que es duran a 
terme durant els següents mesos 
serà la modificació de l’accés a la 
banqueta del canal des del Pont 
de Ferro.
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▼

REPORTATGE PROJECTE TURÍSTIC

ran a terme pròximament dins 
del conjunt d’actuacions pre-
vistes al llarg de la via verda.

En aquest sentit, i ja cen-
trant-nos el següent tram 
que ens portarà a Montgai, 
ja estan previstes les actua-
cions de millora de l’entorn 
del Pont de Ferro. Aquesta 
tardor s’iniciaran les obres 
per drenar la llera del riu Sió 
a l’entorn del Pont de Ferro. 

Les actuacions consistiran en 
rebaixar un metre el terreny 
per ampliar la llera del riu i 
l’obertura en alçada de l’ull 
del pont de ferro. Es modi-
ficaran els col·lectors de sa-
nejament i de drenatge del 
canal existents; s’executarà 
una escullera en blocs de 
pedra per delimitar l’amplia-
ció de la llera i es retirarà la 
passarel·la de formigó exis-
tent substituint-la per un gual 
de formigó a nivell del riu per 
connectar els dos camins. A 
partir d’aquestes interven-
cions es podrà fer un enllaç 
del camí que segueix paral-
lel al riu Sió dins el municipi 
amb la banqueta del canal. 
D’aquesta manera el tram de 
la via verda continuarà cap a 
Preixens i fins a les Ventoses 
seguint el canal d’Urgell. A 
partir de les Ventoses el camí 
ja seguirà el curs del riu fins 
a Montgai. Des d’aquesta po-
blació i fins a Balaguer, l’iti-
nerari marcat com a principal 
es manté vorejant el riu, pel 
marge dret durant la pràctica 
totalitat del tram. 

Perfil i senyalització 
del recorregut

La ruta comença a Sant 
Guim a la cota 720 m i fi-
nalitza a Balaguer a la cota 
220 m, salvant un desnivell 
de 520 m en els 74 km. Això 
representa un perfil longitudi-
nal mig del 0,7%, com seria 
aproximadament el pendent 
del riu Sió. La ruta, tot i això, 
lògicament té un pendent 
superior acumulat per salvar 
l’orografia dels camins per 
on circula que no sempre es 
poden adaptar resseguint els 
marges del riu. Aproximada-
ment salva uns 200 m de pu-
jades arribant a un pendent 
acumulat de 920 m en el 
conjunt de la ruta.

El recorregut de la Via Ver-
da utilitza diferents trams de 
vies existents, com ja hem 
dit a l’inici del reportatge, i 
això fa imprescindible una 
bona senyalització per tal de 
seguir el recorregut sense 
problemes. Dins el projecte 
realitzat ja s’ha inclòs tota la 
senyalització a fer. Ja s’ha fet 
la licitació de tot el projecte i 
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JOSEP BERTRAN MITJAVILA

Font on neix el riu Sió a Gàver. 
Tot i pertànyer al municipi 
d’Estaràs, la via verda del 
Sió s’iniciarà a Sant Guim de 
Freixenet per facilitar-hi l’accés 
amb transport públic.

A baix, meandres del Canal d’Urgell 
al seu pas pel terme de Preixens. A 
partir d’Agramunt la ruta seguirà la 
banqueta fins arribar a les Ventoses 
i poder continuar el traçat del 
riu Sió.

El Parc de Riella (a la dreta) serà 
una de les atraccions de la ruta 
verda al seu pas per Agramunt.
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està previst que durant la tar-
dor d’aquest any ja s’instal·lin 
tots els elements necessaris 
per poder seguir la ruta sense 
problemes. Tot i això la ruta 
no serà totalment operativa 
fins a la primavera del 2022 
quan finalitzin totes les inter-
vencions que s’han de dur a 
terme.

Promoció del turisme i 
oportunitats de futur

Aquesta nova ruta verda que 
us acabem d’explicar té l’ob-
jectiu principal potenciar el 
cicloturisme i el turisme verd 
a les nostres contrades. El re-
corregut travessarà zones bos-
coses o agrícoles de gran valor 
paisatgístic i també oferirà 

una visió privilegiada de l’en-
torn més llunyà, amb vistes de 
les muntanyes pirinenques i 
de tota la zona agrícola de les 
tres comarques per on passa.

L’Ajuntament d’Agramunt, 
però, diu que també és una 
oportunitat de promoció que 
va més enllà d’allò estricta-
ment natural. També és im-
portant la promoció del patri-
moni històric i cultural de to-
tes les poblacions que formen 
part de la ruta, així com el fet 
de posar al mapa territoris i 
espais sovint oblidats de les 
grans campanyes turístiques 
del nostre país. 

Al mateix temps, la creació 
d’aquesta via verda ha estat el 
resultat del treball conjunt de 

tots els municipis que confor-
men la històrica comarca de 
la Ribera del Sió. Ha estat 
la unió de tots els ens locals 
del territori el que ha propi-
ciat aquesta iniciativa i que 
ha servit de prova per a futurs 
projectes. Segons informa 
l’Ajuntament, actualment ja 
estan treballant els mateixos 
ajuntaments de forma coor-
dinada per accedir a ajudes 
dels fons europeus per a la re-
cuperació econòmica, ja que 
projectes com la Via Verda 
de la Vall del Sió entren dins 
els paràmetres fixats per la 
Unió Europea pel que fa al 
turisme sostenible i a la lluita 
contra la despoblació del món 
rural.   ■
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JOSEP BERTRAN MITJAVILA
L’actual passarel·la que hi ha al 
Pont de Ferro serà substituïda 
durant les obres de millora de 
l’entorn que tindran lloc aquest 
hivern.

Una de les actuacions previstes 
per l’Ajuntament d’Agramunt 
per connectar la via verda amb 
l’actual Passeig del Sió és la 
modificació de l’entorn del pont 
de Cervera (a la dreta).
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Un agramuntí al mundial de motos

ENTREVISTA SERGI  SANGRÀ LLUCH

▼

Parlem amb el Sergi San-
grà, un jove agramuntí 
que es mou amb l’elit 

del mundial de motociclisme. 
Seguint les curses per tele-
visió normalment només ens 
fixem amb els noms dels pi-
lots més coneguts, però al seu 
darrere hi ha un entramat de 
gent que fa possible que tot 
aquest engranatge funcioni a 
la perfecció. El Sergi és un 
d’ells, i en aquesta entrevista 
ens explica com funciona tot 
aquest món tan complex.

– Sergi, quan i on vas néixer?
– Vaig néixer el 4 de ju-

liol de 1992, a Granollers. 
Per tant no puc dir que sigui 
agramuntí de naixement però 
sí d’adopció, perquè sempre 
vaig anar venint tots els caps 
de setmana i en acabar d’es-
tudiar em vaig establir defini-
tivament a la vila donat que 
aquí hi tinc tota la meva fa-
mília.

– Així doncs els estudis tam-
bé els vas cursar a Granollers?

– Així és. Després de l’en-
senyament obligatori vaig fer 
un Grau Mitjà relacionat amb 
l’electromecànica de vehicles 
i un Grau Superior d’Automo-
ció. A continuació em vaig vo-
ler especialitzar amb la rama 
de la competició de motos i 
vaig fer dos cursos a Monlau 
Repsol Technical School de 
Barcelona. Es tracta d’una 
escola dedicada a la mecà-
nica de competició muntada 
per l’Emilio Alzamora, un pi-
lot lleidatà que va arribar a ser 
campió mundial de 125cc.

– Sempre has tingut afició a 
les motos?

– Sí. El meu pare m’hi va 
fer aficionar des de ben petit. 
Als sis o set anys ja me’n van 
comprar una, i a partir d’aquí 
hi he anat sempre. He anat 
creixent amb l’afició de la 
moto, primer com un diver-
timent i després a nivell de 
competició d’Enduro.

– Vas formar part dels Mo-
tards d’Agramunt, veritat?

– Efectivament. Quan hi 
vaig entrar potser ja no esta-
ven molts actius, però fèiem 
pinya junts amb algunes sor-
tides d’Enduro. No obstant, la 
llicència anual per competir 
me la feia sempre mitjançant 
la secció Motards del Club 
Handbol Agramunt.

– En quines competicions vas 
participar?

– Vaig començar al Campi-
onat de Catalunya categoria 
cadet i juvenil i campionat 
d’endurades categoria júnior. 
Després ja vaig saltar al Cam-
pionat d’Espanya. L’any 2010 
vaig córrer en la categoria 
Trofeu Nacional Júnior en la 
qual vaig quedar subcampió 
d’Espanya. L’any següent 
vam fer una cursa a l’europeu 
d’Enduro. I a partir d’aquest 
nivell havia de triar entre la 
competició o continuar estu-
diant. Em vaig decantar pels 
estudis perquè és molt difícil 
competir professionalment ja 
que comporta haver de dedi-
car molt temps a entrenar i, a 
més, era una despesa econò-
mica considerable.

El Sergi a Austràlia l’any 2019 i, a baix, amb la seva moto actual.
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– I en quines cilindrades?
– Doncs pràcticament en to-

tes. Vaig començar amb 50cc 
i a continuació 65cc, 85cc, 
i l’any que vaig quedar sub-
campió d’Espanya va ser amb 
125cc. També vaig portar les 
de dos mitjos temps i ara tinc 
una quatre i mig 450cc, qua-
tre temps, de motocròs. Ara 
la faig anar com a hobby, per 

no perdre una mica el feeling 
i les aptituds adquirides du-
rant els anys anteriors. A més, 
m’agrada molt i espero po-
der continuar fent-ho durant 
molts anys.

– Després dels estudis vas 
començar a treballar de segui-
da?

– Sí. Vaig tenir la sort de 
ser el primer de la meva pro-
moció a la Monlau i se’m van 
quedar al seu propi equip de 
competició. És una escola de 
referència on cada any surten 
mecànics i enginyers un bon 
percentatge dels quals aca-
ben al mundial de Moto GP. 
Amb ells hi vaig treballar un 
any.

– Sabem que estàs a l’equip 
de l’Àlex Màrquez.

– Bé, sí. Primer hi vaig en-
trar l’any 2016 quan l’Àlex 
era a la categoria de Moto2. 
Hi vaig estar un parell d’any 
d’encarregat de pneumàtics, 

que és per on comença tot-
hom quan va al mundial de 
motos. O sigui, vaig seguir els 
passos naturals. Al cap d’un 
any els nostres camins es van 
separar, fins que enguany 
s’han tornat a ajuntar i n’estic 
encantat.

– Quina trajectòria has seguit 
durant aquest temps?

– Com he dit, l’any 2016 
entro al mundial per treballar 
a l’equip Team MarcVDS Es-
trella Galicia 0.0 d’Àlex Màr-
quez a Moto2, com a encar-
regat de pneumàtics, i hi sóc 
fins al 2017. L’any següent, 
el 2018, continuo a l’equip 
Team MarcVDS Estrella Ga-
licia 0.0 però amb Franco 
Morbidelli, ara a Moto GP, i 
de mecànic. El 2019 encara 
amb l’equip Team MarcVDS 
Estrella Galicia 0.0, amb Xavi 
Vierge a Moto2, també de 
mecànic. L’any 2020 canvio 
d’equip i passo a LCR Hon-
da Castrol amb el pilot Cal 
Crutchlow, a Moto GP, d’en-
carregat de pneumàtics i de 
mecànic secundari. I aquest 
2021 continuo amb LCR 
Honda Castrol, però ja una al-
tra vegada amb Àlex Màrquez, 
a Moto GP, i també d’encarre-
gat de pneumàtics i mecànic 
secundari. O sigui que aquest 
és el meu setè any al mundial 
de motos.

– Què comporta estar en 
equips d’aquestes característi-
ques?

– Molt d’enrenou! Tot i que 
som un equip “satèl·lit”, te-
nim el mateix tracte que un 
d’oficial i ens podem equi-
parar a qualsevol altre dels 
punters del campionat. Parti-
cipem a totes les curses del 
mundial, unes 18 o 20 durant 
la temporada. Hem de viatjar 

Tres imatges damunt d’una moto 
des de ben petit: tot sol, amb la seva 
mare donant-li de menjar i amb la 
moto del seu pare.

Aquí el podem veure en una cursa 
l’any 2003.
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per Europa i tot el món. He 
estat a Malàisia, Tailàndia, 
Austràlia... tots els circuits 
del mundial.

 
– Com funcionen els despla-

çaments i la mobilitat en els 
diferents circuits?

– Tota l’organització de vi-
atges és molt complexa. Des 

del lloc d’origen viatgem amb 
avió fins on hi ha el camió, 
que normalment es queda al 
lloc de l’última cursa. Llavors 
per Europa ens desplacem 
amb aquest camió on por-
tem tot el material: motos, 
recanvis, caixes d’eines, ve-
hicles de mobilitat per dins 
el circuit per no haver d’anar 
caminant... Enguany sóc jo 
qui el condueix. Mira, aquest 
proper diumenge (1 d’agost) 
me’n vaig a Holanda perquè 
la darrera cursa va ser allà i 
després ens haurem de des-
plaçar cap a Àustria. Quan 
hem d’anar a un altre conti-
nent tot el material del camió 
s’encabeix en una mena de 
caixes anomenades fly boxes 
que una companyia aèria del 
mateix circuit s’encarrega de 
traslladar. Quan nosaltres hi 
arribem ja les trobem al nos-
tre box corresponent.

– Sembla un món molt com-
plex. Et mous amb els altres 
mecànics i pilots del circuit?

– Després de tant de temps, 
és evident que ens coneixem 
tots i ens relacionem amb 
tothom. Diria que és com la 

meva segona família. Estem 
fora més de dos-cents dies 
a l’any, això vol dir que estic 
més temps amb el meu com-
pany d’habitació que amb la 
meva parella.

– Concretament en què con-
sisteix la teva feina a l’equip?

– Com he dit, sóc el respon-
sable dels pneumàtics de la 
moto de l’Àlex Màrquez. Tèc-
nicament se’n diu Tyre Mana-
ger o Tyre Technician. És una 
tasca que comporta molt de 
temps, gairebé el vuitanta per 
cent del d’una jornada. Els 
pneumàtics han de tenir una 
temperatura molt concreta i 
una pressió molt exacta... hi 
ha molts i diferents compo-
nents i diverses formes. Per 
aquest motiu hi ha d’haver 
una persona encarregada no-
més per a això. D’altra banda, 
quan acabo aquesta feina, 
ajudo amb la mecànica de 
la moto. Podríem dir que sóc 
mecànic ajudant o secundari.

– Quanta gent sou al vostre 
equip?

– Som nou persones que 
treballem per tal que la moto 
de l’Àlex Màrquez es comporti 
a la pista amb les millors con-
dicions possibles. Cinc mecà-
nics, dos electrònics, un su-
pervisor que posa Honda –la 
marca de la moto– i el “capo” 
tècnic. Cadascú té la seva fei-
na especialitzada de la part 
de la moto que més es coneix. 
I el “capo” o cap tècnic de 
l’equip s’encarrega de mou-
re tots els fils de la gent que 
treballa al voltant de la moto. 
Per exemple, a mi m’indica 
quins pneumàtics cal posar 
en cada cursa o si cal canvi-
ar-los pels motius que siguin, 
com per exemple la meteo-
rologia. Ell ho decideix tot i 

El Sergi, el primer per la dreta, 
amb l’equip de la Monlau Repsol 
Technical School on va començar 
a treballar.

Fent un doble podi l’any 2017.



34 [AGOST 2021]sió 690

ENTREVISTA SERGI  SANGRÀ LLUCH

▼

nosaltres hem de fer la nostra 
feina. La setmana de la cur-
sa comencem a treballar des 
del dimarts, quan s’aparca el 
camió dins del circuit, fins el 
diumenge, quan s’acaba la 
cursa i que és quan ho reco-
llim tot i ho deixem preparat 
per al següent circuit.

– Els tècnics sou de diferents 
països?

– Sí. Ara mateix l’equip on 
sóc és italià i la meitat de 
la gent són italians. N’hi ha 
d’anglesos i un escocès. Això 
implica haver de dominar 
l’anglès a la perfecció perquè 
és l’idioma amb què ens co-
muniquem.

– Us heu d’anar reciclant?
– Bé, cada any s’intenta 

que la moto vagi evolucionant 
per a millorar-la. En el nostre 
cas, en ser una moto japone-
sa, hem de tractar amb gent 
d’aquell país que són molt 
estrictes. Sempre que hi ha 
un canvi convoquen una reu-
nió per explicar-la. Tot és molt 
confidencial. També cada 
any abans de començar la 

competició es va una set-
mana a la fàbrica del Japó. 
Allà t’expliquen les innovaci-
ons que hi ha i et fan muntar 
tota la moto per aprendre-te-
la de memòria. La gent de 
l’equip ens ho anem alter-
nant. Jo també hi he estat 
una vegada.

– Veiem que molts dels pilots 
que corren són catalans?

– Hi ha molts pilots cata-
lans punters, és veritat. Però 
els equips on corren no ho 
són. Penseu que hi ha cinc 
marques principals de motos: 
Honda, Yamaha, Suzuki, Apri-
lia i Ducati. Si hi ha gent em-
prenedora que vol muntar un 
equip  s’ha de posar en con-
tacte amb aquestes marques 
per signar-hi un contracte. Ha 
d’estar tot molt ben estruc-
turat amb els permisos per-
tinents de l’organització. Al 
mundial hi ha un número li-
mitat de places que tenen un 
valor econòmic molt impor-
tant i qui en vulgui una l’ha 
de pagar. Aquí no hi ha una 
federació, com al món del fut-
bol, sinó un director executiu 

de Dorna Sports, SL que s’en-
carrega de tot: supervisar els 
canvis dels equips, vendre els 
drets televisius, controlar els 
problemes que puguin sorgir 
al paddock o amb els pilots... 
Tot això comporta un pressu-
post molt elevat. Al final els 
equips volen tenir un bon pi-
lot que estigui al davant per 
aconseguir diners dels patro-
cinadors. És un peix que es 
mossega la cua.

– Suposem que t’agrada 
aquesta feina, veritat?

– Molt! Em serveix per no 
perdre el fil amb el món de 
les motos, la meva gran pas-
sió. És gairebé com si no es 
tractés d’una feina sinó una 
extensió d’aquesta afició que 
hi tinc.

– Entre una cursa i l’altra què 
feu?

– Nosaltres quedem lliures, 
podem anar cap a casa. Un 
cap de setmana sense cursa 
vinc aquí a Agramunt i surto 
en bici a entrenar. A vegades 
quedem amb el Marc i l’Àlex 
Màrquez a Cervera i sortim 
junts.

– O sigui que fora de la com-
petició tens contacte amb els 
germans Màrquez?

– Sí, sí... en tenim i ens 
portem molt bé. Crec que tre-
ballar amb un pilot i després 
estar-hi en contacte fora pis-
tes i tenir-hi bona relació és 
positiu ja que m’ajuda molt 
amb la meva feina. A vegades 
han vingut ells aquí a casa 
nostra. Tot i que a Cervera ho 
tenen molt ben organitzat, al-
guna vegada els he convençut 
que siguin ells qui es despla-
cin a Agramunt per fer algun 
tomb amb bici pels nostres 
voltants.

Vaig tenir la sort 
de ser el primer de 
la meva promoció 
a la Monlau i se’m 
van quedar al seu 
propi equip de 
competició. És una 
escola de referèn-
cia on cada any 
surten mecànics i 
enginyers un bon 
percentatge dels 
quals acaben al 
mundial de Moto 
GP. Amb ells hi vaig 
treballar un any.

Aquest any a Qatar inspeccionant 
la moto amb l’Àlex Màrquez.
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– Com us ha afectat el tema 
de la Covid?

– L’any passat, quan va sor-
tir aquesta pandèmia, vam 
haver de parar en sec. Érem a 
Qatar i ens van fer parar d’un 
dia per l’altre. Ens van enviar 
a casa i després ja van fer anar 
a recollir tot el material. De 
març a juliol de 2020 no va 
haver-hi cap cursa. Quan vam 
tornar a començar només va 
ser per Europa. Llavors es fe-
ien dues curses a cada lloc on 
anàvem. També ha comportat 
inconvenients a l’hora de tre-
ballar, donat que sempre s’ha 
d’anar amb la mascareta en-
cara que s’estigui a una tem-
peratura molt elevada.

– Suposem que sempre amb 
proves PCR?

– Per descomptat. Per en-
trar al paddock hi ha moltes 
restriccions i només s’hi pot 
accedir amb una PCR negati-
va. I ara també n’hem de fer 
per tornar a l’Estat espanyol. 
De proves PCR, des que va 
començar la pandèmia, en 
porto fetes pel cap baix una 
cinquantena. Fora d’Europa 
ens fan controls cada tres 
dies. Això m’ha comportat 
moltes restriccions de vida 
social. He de vigilar, perquè 

en cas de donar positiu no 
podria treballar.

– I ara s’està normalitzant?
– Bé, van deixant entrar 

espectadors al circuit i con-
vidats especials. Seria la 
“nova normalitat” d’aquests 
moments. La programació 
està feta fins a final d’any i, 
si tot va bé, haurem d’anar a 
Amèrica i Malàisia. Per cert, a 
aquest darrer país és on hem 
hagut de suportar les tempe-
ratures més extremes. La ca-
lor i la humitat et deixen com-
pletament fos i esgotat.

– Com veus el teu futur dins 
d’aquest món?

– El dia a dia va determi-
nant la teva manera de ser i de 
treballar i la gent va coneixent 
el teu tarannà. En un futur 
vull deixar el tema de pneu-
màtics i arribar a ser mecànic 
principal. Tot això arribarà si 
vaig millorant, intentant no 
fer errades i ser seriós i res-
ponsable amb la meva feina. 
Quan algú canvia d’equip o es 
retira queden places vacants 
i llavors, si t’ho has guanyat, 
pots assolir una d’aquestes 
places. És així com funciona. 
No hi ha cap mena de prova, 
és el boca-orella.

– Amb la formació o experi-
ència que tens ara et veuries 
capacitat per fer el salt?

– Home, és molta respon-
sabilitat. Amb els set anys 
que hi porto podria ser me-
cànic de Moto2. Per arribar 
a MotoGP crec que necessito 
més experiència per domi-
nar-ho amb més tranquil·litat. 
Per fer el salt vull estar més 
preparat. Ara mateix sóc el 
més jove de l’equip i estic 
aprenent molt de la gent que 
m’envolta. Són companys que 
porten vint anys d’ofici i això 
es nota molt.

– Què aconsellaries als que 
s’hi volguessin dedicar?

– En primer lloc que ho tin-
guin molt clar i que se centrin 
realment amb el que volen 
fer. El mundial de motos és 
un món molt tancat que cos-
ta entrar-hi. S’ha de tenir una 
mica de sort i algun tipus de 
connexió. No voldria fer publi-
citat, però estudiar mecànica 
a la Monlau, com vaig fer jo, 
és una bona opció. Es fan 
pràctiques als campionats de 
Catalunya i d’Espanya i això 
és un bon aparador per conèi-
xer gent que et pugui donar 
alguna oportunitat.

Ara ja sabem que al mundial 
de motociclisme hi tenim repre-
sentació agramuntina. Un noi 
de 29 anys que gaudeix moltís-
sim de la tasca que du a terme 
i que, a més, és la seva gran 
passió. Tot i ser el més jove de 
l’equip, se’l nota molt madur i 
amb el cap ben centrat atenent 
la conversa que hem tingut. 
Com ens ha dit, té ganes de 
prosperar i segur que farà tot 
el possible per aconseguir-ho. 
Des d’aquí li desitgem tota la 
sort del món.

Josep Rovira

M’agrada molt la 
meva feina. Em 
serveix per no 
perdre el fil amb el 
món de les mo-
tos, la meva gran 
passió.

Amb tot l’equip Team LCR Honda 
Castrol a Qatar aquest any 2021. 
El Sergi és el primer de la dreta.

A baix, amb l’Àlex Màrquex a 
primers de mes al circuit Red Bull 
Ring d’Àustria als entrenaments 
lliures (FP1).
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DIMECRES 1

16.00 h PISCINES MUNICIPALS

CLOENDA DEL PROGRAMA NEREU
 Activitats aquàtiques per a tothom.

21.30 h PLAÇA DEL POU

Concert de celebració del
40è aniversari de la Llibreria L’Espiga

 Actuació de Jaume Sanchis Trio. 

Entrada lliure amb inscripció prèvia a la Llibreria 
L’Espiga. 

DIJOUS 2

09.00 h CARRER ENSENYAMENT

XXXII PINTADA DE MURALS
 Obsequi per a tots els participants.
 1r torn: 9 a 11 h
 2n torn: 11:30 a 13:30 h

*Per a aquest acte cal fer una reserva prèvia per Entrapolis 
o a l’Ofi cina de Turisme.

16.00 h PAVELLÓ ESPORTIU

CAMPIONAT DE BÀDMINTON
CATEGORIA INFANTIL. Fins a 10 anys i d’11 a 14 
anys.

 CATEGORIA ADULT. De 15 a 17 anys i a partir de 
18 anys.

 TROFEUS: Copa per als tres primers classifi cats de 
cada categoria i obsequi per a tots els participants.

 Es deixarà raqueta i volants a qui no en disposi. 
Cal portar calçat de recanvi per a la pista esportiva.

Més informació 973 39 16 47

19.30 h AJUNTAMENT  D’AGRAMUNT

PREGÓ a càrrec del CAP D’AGRAMUNT
*Per a aquest acte cal fer una reserva prèvia per Entrapolis 
o a l’Ofi cina de Turisme.

21.30 h PASSEIG DEL SIÓ

HAVANERES a càrrec dels grups
MARINADA d’AGRAMUNT  i
ELS PESCADORS DE L’ESCALA
*Per a aquest acte cal fer una reserva prèvia per Entrapolis 
o a l’Ofi cina de Turisme.

DIVENDRES 3

12:00 h ESPAI CÍVIC

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ DE PINTURA
A L’OLI NISSAGA de Jaumina Díaz
Horari de 12 a 14h i de 18 a 20h.
A partir d’avui i fi ns els 6 de setembre inclòs.

12.30 h PLAÇA DEL MERCADAL

AUDICIÓ DE SARDANES amb la COBLA 
VENTS DE RIELLA

17.00 h PLAÇA DEL POU

CAMPIONAT DE TENNIS TAULA INFANTIL
 Una activitat esportiva més per la Festa Major.

18.00 h Inici del campionat d’adults
Col·labora: Club Tennis Taula Xavier Sangrà 
Agramunt

 CATEGORIA INTANTIL: Fins a 10 anys i d’11 a 14 
anys

 CATEGORIA ADULT: De 15 a 17 anys i a partir de 
18 anys

 TROFEUS: Hi haurà trofeu per als primers 
classifi cats de cada categoria i obsequi per a tots 
els participants.

Més informació 973 39 16 47

18.00 h PLAÇA DEL MERCAT

CIRC amb l’espectacle SHAKE SHAKE...
de la companyia PAKI PAYA
*Per a aquest acte cal fer una reserva prèvia per Entrapolis 
o a l’Ofi cina de Turisme.

20.30 h PLAÇA DEL MERCADAL

ORQUESTRA amb MEDITERRÀNIA

20.30 h CAMP DE FUTBOL

CONCERT amb DOCTOR PRATS
*Per a aquest acte cal fer una reserva prèvia per Entrapolis 
o a l’Ofi cina de Turisme.

programació
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DISSABTE 4

11:00 h CARRER SIÓ

TITELLES amb l’espectacle ADÉU PETER PAN
de la companyia FESTUC TEATRE
*Per a aquest acte cal fer una reserva prèvia per Entrapolis 
o a l’Ofi cina de Turisme.

17.00 h PAVELLÓ ESPORTIU

TORNEIG 3X3 I CONCURS DE TIR
 Col·labora: BAC Agramunt

Categoria Minibàsquet: Dels 7 fi ns als 11 anys
 Categoria Promoció: Dels 12 fi ns al 16 anys
 Categoria Adult-Sènior: Dels 17 en endavant
 En el moment de la inscripció s’ha de fer constar 

un nom distintiu a l’equip i s’ha de registrar el 
número de participants. Un mínim de 3 i un 
màxim de 5 per equip amb opcions de canvis dins 
el mateix mini-partit. Pel que fa al concurs de tir, 
hi haurà una categoria única i hi podrà participar 
tothom a partir dels 12 anys.
Inscripcions: 3: https://www.inscripcions.cat/
basquet3x3fmagramunt2021/

18.00 h PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

EXHIBICIÓ CASTELLERA
amb els CASTELLERS DE LLEIDA
*Per a aquest acte cal fer una reserva prèvia per Entrapolis 
o a l’Ofi cina de Turisme.

20.00 h PLAÇA DEL MERCADAL

AUDICIÓ DE SARDANES
amb la BELLPUIG COBLA
Organitza: Agrupació Sardanista Barretina

20.30 h PAVELLÓ FIRAL

ORQUESTRA amb COSTA BRAVA
*Per a aquest acte cal fer una reserva prèvia per Entrapolis 
o a l’Ofi cina de Turisme.

20.30 h CAMP DE FUTBOL

CONCERT amb BUHOS
*Per a aquest acte cal fer una reserva prèvia per Entrapolis 
o a l’Ofi cina de Turisme.

23.30 h PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

GAUDEIX DE LA MÚSICA, EL FOC I LA 
MÀGIA DELS DIABLES L’ESPETEC. Amb 
els més petits i els grans de la colla amb molta 
il·lusió volem que gaudiu d’un espectacle màgic.

MAGICPUM
*Per a aquest acte cal fer una reserva prèvia per Entrapolis 
o a l’Ofi cina de Turisme.

DIUMENGE 5

11.00 h PLAÇA DEL MERCAT

ESPECTACLE FAMILIAR MUSIC BOX
de la companyia FADUNITO
*Per a aquest acte cal fer una reserva prèvia per Entrapolis 
o a l’Ofi cina de Turisme.

13.00 h PLAÇA DEL MERCADAL

AUDICIÓ DE SARDANES amb la cobla 
JOVENÍVOLA D’AGRAMUNT

18.00 h PLAÇA ESGLÉSIA

PLANTADA I BALLS DELS ELEMENTS 
FESTIUS DEL SEGUICI D’AGRAMUNT
Amb la presència de la patrona de la vila, la Mare 
de Déu del Socors i autoritats de la vila.
- Dansa dels Caparrons: Familiars dels personatges - 
Els Taverners, grallers de Ponent
- Ball dels Capgrossos: Colla dels Capgrossos - 
Grallers els Carreter
- Lo senyor Pau de les cantimplanyes (ball pla):  Colla 
Estol-Espígol - Grallers Els Carreter
- Lo Ball de Bastons: Colla Estelats - Mitja cobla la 
Patuleia
- Ball Xurripampi: Colla Estol-Espígol - Els Taverners, 
grallers de Ponent
- Ball dels Gegants: Joan Pintó i Sergi Catalan - 
Grallers Els Carreter
- Ball Sionenc: Colla Estelats - Mitja cobla la 
Patuleia
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- Ball de cascavells: Colla Estol-Espígol - Els 
Taverners, grallers de Ponent
- Ball de l’àliga d’Agramunt: Sergi Catalan - Grallers 
Els Carreter i Taverners
- Ball del drac Agremont: Timbalers del Drac de 
l’Espetec

*Per a aquest acte cal fer una reserva prèvia per Entrapolis 
o a l’Ofi cina de Turisme.

18.00 h CAMP D’ESPORTS

FUTBOL. Partit de pretemporada del primer 
equip contra el C.E. Artesa de Segre. 

20.30 h PAVELLÓ FIRAL

ORQUESTRA amb SATURNO
*Per a aquest acte cal fer una reserva prèvia per Entrapolis 
o a l’Ofi cina de Turisme.

20.30 h PASSEIG DEL SIÓ

CONCERT amb MUNTBAND
*Per a aquest acte cal fer una reserva prèvia per Entrapolis 
o a l’Ofi cina de Turisme.

22.30 h PLAÇA FONDANDANA

NIT DE LLUM I DESIGS
*Per a aquest acte cal fer una reserva prèvia per Entrapolis 
o a l’Ofi cina de Turisme.

DILLUNS 6

21.00 h PLAÇA DEL MERCADAL

CINEMA A LA FRESCA amb
EL BEBÉ JEFAZO
Apta per a tots els públics i amb versió català.

*Per a aquest acte cal fer una reserva prèvia per Entrapolis 
o a l’Ofi cina de Turisme.

Des de l’Ajuntament us informem que totes les activitats i els actes 
programats i organitzats per la Comissió de Festes de la Festa Major 
d’enguany han estat adaptats i tenen en compte els protocols indicats 
per a cada tipus d’activitat. Es garantiran totes les mesures de 
seguretat i sanitàries establertes pel Departament de Salut i aquestes 
podran ser modifi cades segons l’estat de la pandèmia del moment.

programació

DISSABTE 4

11.00 h Missa a l’Ermita del Sió

20.00 h Missa Vespertina

DIUMENGE 5

09.00 h Missa matinal

11.30 h Repic de Campanes a Festa Major

12.00 h Missa Solemne cantada pel Cor Parroquial.
En acabar, visita al Cambril de la Mare de Déu 
i Cant dels Goigs.

PROGRAMACIÓ RELIGIOSA

18.30 h Plaça de l’Església
 Plantada i balls dels elements festius del seguici 

d’Agramunt. Amb representació de l’Ajuntament 
i la imatge de la Verge del Socors.

*Per a aquest acte cal fer una reserva prèvia per Entrapolis o 
a l’Ofi cina de Turisme.

DILLUNS 6

11.00 h Missa per als difunts del darrer any, amb un 
record especial per les víctimes de la pandèmia 
d’arreu.

DIMECRES 8

12.00 h Missa Solemne en honor a la Mare del Déu dels 
Socors i en agraïment a les Cambreres de 
la Verge del Roser i de la Verge dels Socors. 
Cantada pel Cor Parroquial.
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Accedeix a l’agenda d’activitats, 
a les retransmissions en streaming, 
als ajuts, exposicions, publicacions, 

fons, serveis...

I personalitza els avisos 
i informacions que vols rebre.

l’IEI 
a la butxaca 

Ara sí, amb tu a tot arreu!

Descarrega’t l’App
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Dos fets cabdals de la història 
d’Agramunt

per JOAN PAPELL TARDIU

1. Possible presència de Carlemany i l’exèrcit franc a Agramunt l’any 778

Hom pot llegir en el Diccionario geográfi-
co, estadístico, etimológico, histórico, artísti-
co, biográfico, industrial y mercantil, etc. de 
la provincia de Lérida, de José M. Pleyan de 
Porta, en la veu Agramunt, p. 39, el següent 
paràgraf:

«Cuando Carlo Magno entró en Cataluña 
(777) se dio bajo los muros de esta villa 
una célebre batalla –tal vez sea la llamada 
de Urgel, dada en esa época y cuyo pun-
to no fija ningún cronista– que por lo que 
en ella sucedió, cábele a Agramunt eterna 
gloria. Don Jorge de Agramunt (personatge 
llegendari, no hi ha cap dubte) comenzó 
personalmente la batalla invocando a su 
patrón, grito que también contestaron sus 
parciales, apoderándose de la villa y del 
campamento árabe. Desde aquel día, San 
Jorge, ha sido el grito de guerra con que los 
catalanes han vencido siempre a los ene-
migos de su nacionalidad.

Los continuados sufrimientos que duran-
te la reconquista experimentó la villa, ter-
minaron en 1070 (data que tractarem més 
endavant, objecte del nostre treball), cuan-
do el conde de Urgel, Ermengol IV, después 
de apoderarse de Sanahuja y de Guisona, 
entró en Agramunt y Balaguer, quedando 
des de entonces libre de la Media Luna.

Según hemos visto la reconquista de la 
población se hizo en 1070 (ens diu Pleyan) 
por el conde Ermengol IV, época en que se 
emprendió una brillante campaña que dio 
por resultado la toma de Sanahuja y Guiso-
na, y las numerosas poblaciones que hay 
enclavadas en la Cuenca del Sió, entre las 
cuales ha de contarse Agramunt.»

Hom ha pretès, seguint la narrativa d’alguns 
historiadors de temps passats, que Carlemany 
feu entrar pels Pirineus orientals un exèrcit 
franc a Catalunya l’any 778, per conquerir-la, i 
crear un espai defensiu del seu regne, la Mar-
ca Hispànica, que venia a ésser una frontera 
militar governada per comtes per ell designats, 
que defensava el seu imperi. L’historiador An-
toni Rovira i Virgili, en la seva Història de Ca-
talunya ens diu que aquesta intenció no fou 
possible degut al fet que els saxons, pobladors 
de la frontera oriental del seu regne, vora el 
Rin, s’havien sollevat en armes. Per aquesta 
raó, segons Rovira i Virgili, l’exèrcit que havia 
posat els peus a Catalunya  es va haver de re-
tirar a la Septimània, al vessant nord dels Piri-
neus, enduent-se molts habitants de les terres 
catalanes que s’establiren en terres de la que 
actualment anomenem Catalunya Nord.

Segons els fets narrats per l’historiador tarra-
goní, hom pot considerar que la versió de Ple-
yan sobre l’entrada de Carlemany a Agramunt 
i la batalla que tingué lloc en el seu terme o 
en l’entorn de la població no són verídics. Però 
tanmateix hom intentarà esbrinar el que pot 

Vista més antiga d’Agramunt de finals 
del segle XIX. A la dreta s’aprecia per-
fectament el convent dels franciscans.

Hom ha pretès, 
seguint la nar-
rativa d’alguns 
historiadors de 
temps passats, 
que Carlemany 
feu entrar pels 
Pirineus orientals 
un exèrcit franc 
a Catalunya l’any 
778, per conque-
rir-la, i crear un 
espai defensiu 
del seu regne, la 
Marca Hispànica.
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haver de veritat o llegendari en la narració. 
L’episodi el podríem lligar o podem lligar-lo 
amb l’estat d’agitació de l’Andalus i els pac-
tes del valí andalusí de Saragossa, aixecat en 
armes contra l’emir cordovès Abd al-Rahman, 

que s’havia independitzat del poder califal de 
Bagdad, amb Carlemany a Paderborn, el 777. 
Un exèrcit franc entrà a Hispània pels Pirineus 

1 EGINHARDO, Vita Karoli.

navarresos direcció Saragossa i ocupà Pamplo-
na. Aquesta expedició i campanya franca que 
va entrar pels Pirineus occidentals va acabar 
en retirada i retorn a terres aquitanes, car els 
islamites saragossans no van obrir-los les por-
tes de l’assetjada ciutat. En la retirada tingué 
lloc l’episodi de Roncesvalles, la mort de Rol-
dan, del senescal Egihardo i del comte de pa-
lau Anselm del seguici de Carlemany.1 No és 
un mer relat llegendari, és un fet real i històric; 
això sí, adornat de visos llegendaris.

No em vull desviar de la narració de Pleyan, 
encara que aquest preàmbul de la fracassada 
ocupació franca de Saragossa i els fets de Ron-
cesvalles, han de servir per esclarir l’entrada 
de Carlemany a Agramunt, què hi pot haver 
d’històric i llegendari. La història d’Espanya, 
vista de la vessant castellana, sempre ens par-
len del episodi saragossà. Historiadors cata-
lans, com Rovira i Virgili, parlen d’una entrada 
posterior al 777 o 778, amb la intenció d’ocu-
par Barcelona i la conseqüent retirada franca 
per la traïció del valí barcelonès.

Gràcies a l’insigne historiador Ramon d’Aba-
dal podem donar com a certa o molt probable 
l’entrada de les tropes o pas per Agramunt, 
sinó l’any 777, l’any 778. Abadal l’any 1956 
va presentar una comunicació a Saragossa en 
la celebració dels Coloquios de Roncesvalles. 
Aquesta comunicació, l’hem llegit amb dete-
niment i no té malbaratament per l’assumpte 
que ara tractem. Aquest historiador, bevent 
dels Anales Mettenses priores, que relaten la 
campanya de l’any 778, ens assabenta que 
Carlemany va enviar per sotmetre Saragos-
sa dos exèrcits. L’un que entrà, com hem dit 
suara, pels Pirineus occidentals, i l’altre que 
procedent d’Austràsia, de Borgonya, de Bavie-
ra, de Provença i Llombardia, avançant per 
Septimània tot travessant els Pirineus (pel 
Pertús?) va arribar a Barcelona. Ambdós exèr-
cits es varen reunir a Saragossa. L’itinerari que 
seguiria l’exèrcit provinent de Septimània des 
de Barcelona per anar a Saragossa passaria per 
Agramunt? Ho suposem. Per afermar aquesta 
suposició hem pres com a base demostrativa 
els treballs publicats en Paisatge i història en 
època medieval a la Catalunya Nova: Organit-
zació del territori i societat a la vila d’Agramunt 
i a la vall del Sió (segles V-XIX), edició a cura 
de Jordi Bolòs, i d’aquest autor  “Les vies, el 

▼

Agramunt segons un gravat del 
segle XVII.

Plànol d’Agramunt emmurallat 
de l’any 1708.
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parcel·lari i els llocs de poblament a la vall 
del Sió al llarg dels darrers dos mil anys”. En 

2 Sió, 642, agost 2017, p. 42.
3 URTX, Revista cultural de l’Urgell, núm. 11, p. 7-40

aquesta lloable investigació sobre les vies exis-
tents a la Ribera del Sió, podem deduir que 
l’exèrcit des de Barcelona arribaria a Cervera, 
Guissona i d’aquesta població a Agramunt. 
Podia seguir per via d’Agramunt passant, per 
Preixens, Pradell, Ventoses, Butsènit, Mont-
gai, arribar a Balaguer i seguir fins a Lleida. 
Partint d’aquesta ciutat es presentaria davant 
Saragossa i s’uniria a les tropes provinents de 
Pamplona. Quedaria demostrat així el pas per 
Agramunt de les tropes franques. No podem 
dir el mateix de la presència de Carlemany a 
la vila, i si la milícia va estacionar-se i pernoc-
tar entorn del terme agramuntès. Acceptem la 
versió de Pleyan.

2. Ocupació del territori islamitzat d’Agramunt pels cristians procedents de 
les muntanyes urgellenques anterior a l’any 1070

Ramon Bernaus i Santacreu, en el seu en-
comiable treball Quan els camins portaren a 
Agramunt,2 una correcta síntesi dels treballs 
d’investigació del grup de recerca de la Univer-
sitat de Lleida, dirigit pel catedràtic d’Història 
Medieval, Dr. Jordi Bolòs Masclans, ens diu:

El 1051 el comte d’Urgell, Ermengol III 
pren als musulmans Agramunt i manté per 

ell alta senyoria sobre la vila i la seva gent 
posant com a carlà Pere Miró de Pons (...)

Sobre aquesta notícia i aspecte de la recon-
questa d’Agramunt pels cristians en parlarem 
més endavant al comentar un document de 
l’any 1051, publicat pel Dr. Agustí Altisent 
(e.p.d)., monjo de Poblet, en Diplomatari de 
Santa Maria de Poblet. Volum I, Anys 960-
1177. Però abans de comentar-lo cal fer refe-
rència a l’excel·lent treball d’investigació del 
Dr. Flocel Sabaté i Curull, catedràtic d’Història 
Medieval de la Universitat de Lleida: La castra-
lització de l’espai en l’estructuració d’un terri-
tori conquerit (Urgell, Pla d’Urgell, Garrigues i 
Segrià) 3. El professor Sabaté ens diu que van 
ésser les famílies vescomtals i vicarials, junta-
ment amb els bisbes i els monestirs, els que 
ocuparen la terra desorganitzada i buida de la 
frontera islamitzada de les terres lleidatanes. 
Aquest fet provat donarà fermesa al contin-
gut del document de 1051, sobre l’ocupació 
d’Agramunt i el seu terme al segle XI, puntua-
litzant qui la va ocupar, quan i com es va fer, 
això sí, abans ja de l’any 1051.

Al començar el segle XI les terres veïnes 
situades sota la línia fronterera ocupada per 
castells termenats (castrum) era un espai is-
lamitzat, com ho era les terres agramunteses 
i tota la vall del riu Sió. En alguns d’aquests 

HISTÒRIA AGRAMUNT MEDIEVAL 
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Llinda de la finestra de la sagristia 
que dóna al carrer dels Absis, amb 
la data de 1694.

Absis de l’església que delimitaven 
amb les antigues muralles.
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espais poblacionals estaven guarits per un 
castell musulmà, com passava a Preixens, 
Butsènit i altres. Les tensions i freqüents en-
frontaments entre els senyors andalusins de 
Saragossa i Lleida –aquesta una ciutat que 
gaudia d’un esplendor considerable– feia que 
la zona fronterera fos un espai afeblit, situació 
que era aprofitada pels cristians per franque-
jar-la i ocupar les terres de l’Islam, mitjançant 
l’aprisió (acapte), ja sigui d’una manera volun-
tària, o bé fomentada pels senyors castrals o 
bé per la cúpula eclesiàstica –com ho va fer el 
bisbe d’Urgell, sobre Guissona el 1024– o per 
l’establiment de monestirs. Aquesta ocupació 
del territori, a partir de 1050, serà ordenat pel 
comte d’Urgell en benefici seu, essent ell qui 
fomentés l’ocupació i repoblació com ho feu 
amb Agramunt amb la carta de població de 
1113.

Amb el que hem dit suara i tenint en compte 
les referències documentals i els treballs es-
mentats, és hora que exposem part del docu-
ment de l’any 1051, publicat per Altisent:

1051, febrer 17. Ponts, “in ipsa cam-
bra”.

Aquesta és la donació que feu el senyor 
Ermengol, comte, a Pere Miró. Va donar el 
senyor Ermengol al esmentat Pere el castro 
d’Agramunt amb el seu terme, el mandat i 
el destret i poder de dirimir els plets i la ca-

pellania amb les primícies i  la meitat dels 
delmes que pertanyen al castro d’Agra-
munt i de les quadres que hi son en dit 
terme d’Agramunt (...).

Hem volgut fer esment d’un sol i petit redac-
tat del document, car d’ell sols ens interessa 
el paràgraf “de les quadres” (ipsas quadres qui 
sunt infra terminos de Agromonte), perquè el 
significat literal del paràgraf ens informa que 
abans de 1051, en el terme d’Agramunt hi 
havia quadres i demés pobladors, és a dir, ter-
res ocupades per aloers i per cavallers que no 
pertanyien a jurisdicció senyorial superior, que 
havien estat ocupades per aprisió. Per tant, 
hem dit anteriorment que fou a partir de 1050, 
les terres ocupades foren ordenades pel com-
te d’Urgell en benefici del comtat. L’ocupació 
mitjançant acapte havia estat anterior a aques-
ta ordenació, i per tant el comte Ermengol III 
no havia ocupat Agramunt car l’ocupació havia 
estat anterior pels acaptadors i cavallers que 
crearen quadres. Ara bé, serà a partir de 1051, 
per aquesta donació que va fer, des de la seva 
cambra del castell de Pons a Pere Miró que el 
comte d’Urgell actuava com a senyor jurisdic-
cional de la vila i terme d’Agramunt, delegant 
part de la seva jurisdicció a Pere Miró com a 
feudatari seu. Per tant, l’ocupació cristiana 
d’Agramunt i el seu terme, mitjançat acapte, 
és anterior a 1050, possiblement en època de 
l’ocupació de Guissona l’any 1024.   ■

A la dreta pica a l’interior de 
l’església que porta gravada la 
data de 1687.

Restes de l’antiga muralla agra-
muntina amb el carrer que al seu 
moment era el pas de ronda.

Al començar 
el segle XI les 
terres veïnes 
situades sota la 
línia fronterera 
ocupada per cas-
tells termenats 
(castrum) era un 
espai islamitzat, 
com ho era les 
terres agramun-
teses i tota la vall 
del riu Sió.
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HISTÒRIA PERSONATGES AGRAMUNTINS

Ramon Viladot i Benet (Agramunt 1854-
1935), era farmacèutic i lletraferit. 
Formava part d’una llarga nissaga de 

farmacèutics i lletraferits agramuntins que 
ha arribat fins als nostres dies, ja que era fill 
de l’apotecari Antoni Viladot i Sanuy, pare de 
Joan Viladot i Puig i padrí de Guillem Viladot. 
S’interessà molt pel món de la farmàcia i for-
mà part de diverses entitats que hi estaven 
relacionades: soci de l’Acadèmia de Ciències 
Mèdiques de Catalunya, formà part del Labo-
ratori de Ciències Mèdiques de Catalunya i del 
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. L’Aca-
dèmia d’Higiene de Catalunya el va fer soci de-
legat. El Col·legi de Farmacèutics de Lleida el 
nomenà vocal de la Comissió Científica i vocal 
primer de Junta de Govern. Va rebre diverses 
medalles i mencions pels seus treballs relacio-
nats amb la farmàcia. A la nostra vila va formar 
part de diferents entitats ja que va ser presi-
dent de l’Associació Catalanista d’Agramunt i 
sa comarca. Va ser alcalde durant un temps i 
també jutge municipal. A més dels articles i 
escrits relacionats amb la farmàcia en va fer 
de temes diversos i traduí textos llatins al cas-
tellà. Durant un temps es dedicà a escriure i 
llegir història, fruit de la qual són les “Efemè-
rides catalanes” que va publicar al Diario de 
Sabadell durant tot l’any 1905.

Les “Efemèrides” són textos divulgatius de 
la història de Catalunya que sortien cada dia 
explicant de forma breu i entenedora un fet 
històric que havia tingut lloc en la mateixa 
data (però no any) en què apareixia el rota-
tiu. Els fets explicats aparegueren publicats al 
diari correlativament però mesclats cronològi-
cament. Entre les 365 efemèrides històriques 
publicades (una per cada dia de l’any) n’hi ha 
unes quantes relacionades directament o indi-
rectament amb Agramunt.

Totes les efemèrides, com hem dit, suposem 
que van aparèixer al Diario de Sabadell i des-
prés van ser mecanografiades (probablement 
per Joan Viladot, fill de l’autor) i recollides en 

uns fulls de quartilla. El company Joan Puig 
les va localitzar fa uns anys a l’arxiu de Gui-
llem Viladot i en va fer una còpia, que és la 
que hem consultat. Tal volta, temps a venir, 
seria interessant editar aquestes efemèrides 
en forma de llibre. Al final de tots els textos 
hi ha un apèndix de 60 pàgines que és un re-
sum de la Història de Catalunya “pera la millor 
comprensió d’aquestes Efemèrides”. Ramon 
Viladot hi divideix la història de Catalunya en 
cinc períodes que van des de l’època de les 
invasions musulmanes (s. VIII), la formació de 
la nacionalitat catalana (s. VIII-XII), la Confe-
deració catalano-aragonesa (s. XII-XV), la unió 
de Catalunya amb Castella (s. XVII-XVIII) fins 
l’opressió de Catalunya (s. XVIII-XIX).

Els textos foren escrits en un català anterior 
a les normes lingüístiques de Pompeu Fabra 
(que encara no les havia publicades) i resulta 
molt amè i fàcil de llegir. La recuperació i di-
vulgació de la història de Catalunya oblidada, 
però sobretot amagada per l’Espanya castella-
na oficial, està molt en la línia de les idees 
romàntiques de la segona meitat del segle XIX, 
però especialment lligades a la Renaixença de 
Catalunya, moment en què es tornava a recu-
perar i sovint a mitificar la llengua, la cultura i 
la història de la nostra terra, pas previ a l’apari-
ció del catalanisme polític de caire autonomis-
ta de gran part del segle XX i que ha donat lloc 
a l’actual independentisme al segle XXI.

A continuació reproduïm tres textos corres-
ponents al juliol perquè el lector pugui fer-se 
una idea de la seva intenció divulgativa. Hi 
mantenim la grafia original i els possibles er-
rors històrics:

1 de juliol, 986. 
Siti de Barcelona per Almanzor

Almanzor, ministre del califa de Córdo-
ba Mixem II, realisá diferentes expedici-
ons ab lo proposit d’exterminar als cris-
tians d’Espanya. Catalunya sufre al 896 
l’invasió d’Almanzor, qui arriba al pla de 

Efemèrides catalanes, 
de Ramon Viladot i Benet

Ramon Viladot i 
Benet (Agramunt 
1854-1935), era 
farmacèutic i lle-
traferit. Formava 
part d’una llarga 
nissaga de farma-
cèutics i lletrafe-
rits agramuntins 
que ha arribat 
fins als nostres 
dies, ja que era 
fill de l’apotecari 
Antoni Viladot i 
Sanuy, pare de 
Joan Viladot i Puig 
i padrí de Guillem 
Viladot.

A més dels ar-
ticles i escrits 
relacionats amb 
la farmàcia en 
va fer de temes 
diversos i traduí 
textos llatins al 
castellà. Durant 
un temps es 
dedicà a escriure 
i llegir història, 
fruit de la qual 
són les “Efemèri-
des catalanes”.
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Barcelona. Al peu del castells de Moncada 
l’esperava lo comte Borrell I y allí es dona 
la batalla de Matabous en la que foren der-
rotats los catalans, havent Borrell de refu-
giarse en Manresa. Almazor se presentà tot 
seguit devant de Barcelona, a la que posa 
siti lo dia 1 de juliol de dit 986 y de la que 
s’apoderá als sis dies. Poch temps tingue-
ren los alarbs dita ciutat, puig Borrell I la 
recuperà abans de acabar lo mateix any.

2 de juliol, 1715.
Capitulació de Palma

Ab l’entrada de les tropes de Felip V a 
Barcelona al setembre de 1714, no quedà 
del tot acabada la Guerra de Successió. 
L’illa de Mallorca tenia encara les armes 
a la ma en defensa de l’archiduch Carles 
d’Austria. Davant de Palma ’s presentà 
una escuadra franch-castellana y d’Asfeld 
desembarcà un exércit per atacar dita ciu-
tat. Aquesta pogué resistir poc temps, y ’l 

marqués de Rubí capitulà lo dia 2 de juliol 
de 1715. Ab tal fet acaba dita Guerra de 
Successió.     

4 de juliol, 1172.
Alfons lo Cast adquireix lo Rosselló
Lo comte del Rosselló, Guinart II, no 

tenia successió: y trobantse vell i malalt, 
cridá una reunió de sindichs del poble, per 
a que determinessin a qui volien per com-
te després de sa mort. L’assamblea designá 
per unanimitat a Alfons lo Cast, fi ll de Be-
renguer IV de Barcelona, y de Petronella 
d’Aragó: y Guinart II, acatant la voluntat 
del poble, feu testament legant son comtat 
a dit Alfons y morí als pocs dies. Aquest 
testament fou otorgat lo 4 de juliol de 1173.

Bibliografi a: Puig i Ribera, Joan. Agramunt. Cossetània 
edicions. Col·lecció La creu de terme. Valls, 2004.

Ramon Bernaus i Santacreu

Les “Efemèri-
des” són textos 
divulgatius de la 
història de Cata-
lunya que sortien 
cada dia explicant 
de forma breu i 
entenedora un fet 
històric que havia 
tingut lloc en 
la mateixa data 
(però no any) en 
què apareixia el 
rotatiu.

Marta Joval Solé
Agent de viatges

Carrer Sió, 23 baixos
25310 AGRAMUNT
973044150 - 675052415
vintivintours@gmail.com
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Distribuïdors - Partners

i ara visita la nova botiga virtual:

www.onainformatica.cat
La web tecnològica Online per la compra de proximitat

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

Restaurant 687 861 219
973 391 086

pintura i decoració

Roman Serra
695 558 383
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CULTURA DE LLIBRES

Imatges que són història

Virgínia Costafreda Puig-
pinós i Joan Puig Ribera 
van preparar i redac-

tar els fascicles que Sió va 
publicar mensualment des 
de l’octubre de 2019 fi ns al 
novembre de 2020. El volum 
tot relligat va aparèixer al cap 
d’un mes amb la pretensió 
de fer-ne la presentació du-
rant els dies del Nadal pas-
sat. Però la pandèmia també 
l’esguerrà. Finalment es va 
poder presentar aquest juny, 

tal i com ja es va informar als 
lectors.

Des d’uns anys ençà s’ha 
posat de moda que viles, 
pobles i ciutats facin llibres 
a partir de postals antigues. 
Fins i tot hi ha editorials que 
s’ofereixen a fer-los a can-
vi de certes condicions. Les 
postals d’abans, que per a 
molta gent eren desconegu-
des, suposen un atractiu pel 
que tenen d’històriques, de 
testimonis d’uns temps que 
havien restat ocults a una 
gran majoria. De fet, les pos-
tals antigues són fotografi es 
d’un Agramunt pretèrit. A 
partir de les imatges de les 
postals podem veure la gent 
que ara ja no hi és però que 
havien format part de la 
nostra comunitat; observem 
la manera com anaven ves-
tits; què feien, com rentar 
la roba als safarejos, anar 
al mercat a comprar o a 
vendre...; també com eren 
els carrers, les places, els 
edifi cis més notables com 
l’església, l’ajuntament, 
les escoles, els dipòsits, 

el Passeig, el Pont de Fer-
ro... En defi nitiva, el llibre 

Postals d’Agramunt és un 
document gràfi c que ha per-
mès reunir una gran quantitat 
de fotografi es a partir de les 
quals es recuperen retalls de 
la història de la vila.

El present exemplar, des-
prés d’una introducció dels 
autors, analitza i exposa en 
vint-i-un capítols qui foren 
els fotògrafs de les postals, 
com i on es van editar i qui 
les va posar a la venda. Se 

segueix un ordre cronològic, 
del temps més llunyà al més 
proper; és a dir, des de l’any 
1900 fi ns al 2019 (el mateix 
any en què s’inicià l’edició 
del col·leccionable). Una de 
les tasques dels autors ha 
estat la classifi cació i datació 
(aproximada en alguns casos) 
de les imatges. Una nove-
tat del present llibre és que 
s’hi recullen totes les postals 
d’Agramunt des dels primers 
temps que s’editaren postals, 
fi ns al present. Les imatges 
que s’hi reprodueixen han es-
tat aportades pels dos autors 
o per arxius diversos o, fi ns i 
tot, per col·leccionistes pri-
vats.

Amb l’edició en format lli-
bre de Postals d’Agramunt, 
que ha estat possible gràcies 
a ajuts de l’Ajuntament, la 
Diputació de Lleida i l’IEI, la 
nostra revista ofereix al públic 
el 16è col·leccionable de Sió
i demostra, una vegada més, 
que no només els redactors hi 
treballen per donar notícies, 
reportatges i articles d’opinió 
als lectors, sinó que també ho 
fan per recuperar la història i 
el passat gràfi c de la vila.

J. i A.

Postals d’Agramunt
Editat per Sió
Edició: desembre de 2020
224 pàgines
De venda a les llibreries d’Agramunt
Preu: 25 euros

s’ofereixen a fer-los a can-
vi de certes condicions. Les 
postals d’abans, que per a 
molta gent eren desconegu-
des, suposen un atractiu pel 
que tenen d’històriques, de 
testimonis d’uns temps que 
havien restat ocults a una 
gran majoria. De fet, les pos-
tals antigues són fotografi es 
d’un Agramunt pretèrit. A 
partir de les imatges de les 
postals podem veure la gent 
que ara ja no hi és però que 
havien format part de la 
nostra comunitat; observem 
la manera com anaven ves-
tits; què feien, com rentar 
la roba als safarejos, anar 
al mercat a comprar o a 

el Passeig, el Pont de Fer-

Des d’uns anys 
ençà s’ha posat 
de moda que 
viles, pobles i ciu-
tats facin llibres a 
partir de postals 
antigues.

Una novetat del present 
llibre és que s’hi recu-
llen totes les postals 
d’Agramunt des dels 
primers temps que 
s’editaren postals, fi ns 
al present.



50 [AGOST 2021]sió 690

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

El repòs d’en Vicenç Xic

En Vicenç Xic va morir 
fa cinquanta-cinc anys, 
abans de complir els ca-

torze, quan el cotxe de línia 
que el duia de l’internat de 
Barcelona cap al seu poble de 
la Noguera, a l’inici de les va-
cances, va bolcar baixant el coll 
dels Brucs. En Vicenç i jo érem 
companys de classe i veïns de 
pupitre.

Fa poc més d’un any, una 
dona jove que no coneixia em va 
demanar de trobar-nos en una 
cafeteria del Passeig de Gràcia 
de Barcelona, per un tema que 
no va voler explicar-me per telè-
fon però que era de vital impor-
tància, va dir. 

–M’envia en Vicenç Xic, el teu 
antic company d’internat –em 
va etzibar ella només seure a la 
cafeteria–; des de la seva mort 
no ha trobat el repòs definitiu, i 
no el trobarà fins que les seves 
memòries, una sèrie de vivèn-
cies de l’internat, no siguin re-
copilades i posades en coneixe-
ment de tothom que ho vulgui. 
En Vicenç me les ha dictat de 
manera inconnexa i sense valor 

literari –va prosseguir la dona–, 
perquè ell no posseïa el do de 
l’escriptura, però recorda que tu 
ja vas demostrar que el tenies 
quan estudiàveu plegats al col-
legi. M’ha donat l’encàrrec de 
cercar-te i de demanar-te el fa-
vor de corregir amb sentit crític 
les notes preses per mi, fer-ne 
un llibre i publicar-lo. 

Així que la dona parlava, la 
meva estupefacció augmentava 
i vaig estar a punt d’engegar-la 
a dida. Em devia llegir el pen-
sament perquè va afanyar-se a 
donar-me detalls precisos i per-
sonals de la vida d’en Vicenç a 
l’internat que només ell i jo po-
díem conèixer.

–Ets una mèdium –li vaig ven-
tar.

–Si us plau, no facis conjec-
tures –va demanar-me ella–; 
amb el que t’acabo de dir saps 
prou bé que no sóc cap impos-
tora i que el teu antic company 
et necessita.

La dona es va aixecar, va re-
collir la bossa i va agafar el 
camí de la porta sense dir res 
més. Em van caldre uns quants 

segons per refer-me abans de 
sortir darrere d’ella cap al car-
rer, però ja no la vaig veure en-
lloc. No m’havia dit el seu nom 
ni cap adreça de contacte. Vaig 
entrar novament a la cafeteria, 
vaig recollir les quartilles que 
ella havia deixat sobre la tau-
la i me les vaig endur a casa. 
Vaig llegir-les, vaig endreçar-les 
i, potser endut per la melangia 
d’uns fets mig oblidats d’alguns 
dels quals em sentia també 
protagonista, les vaig reescriu-
re en format de novel·la. Tot i 
que no em convencia gens, vaig 
mostrar el producte final al meu 
editor, pensant que em faria 
mala cara. La sorpresa va ser 
que la novel·la el va meravellar 
i va córrer a fer-ne la tirada més 
llarga de totes les meves obres. 
El llibre es va vendre com si 
el regalessin, la crítica va ser 
insospitadament elogiosa, se’n 
va parlar als diaris, a la televi-
sió, i es va traduir a qui sap els 
idiomes.

Dies enrere, quan tornava de 
Barcelona al poble, vaig deixar 
l’autovia a l’indret dels Brucs 
per trencar per la carretera an-
tiga, sense pensar-m’ho, com si 
el cotxe hagués girat sol. Feia 
anys que no m’hi desviava. 
Quan ja baixava el coll, des-
prés d’un revolt tancat, em va 
cridar l’atenció una clariana no 
gaire lluny de la carretera: sobre 
l’herba, uns grans troncs de pi 
tallats es disposaven de mane-
ra estranya. Vaig aturar el cotxe 
i m’hi vaig acostar. Semblava 
que els troncs dibuixaven una 
frase. En ser-hi més a prop vaig 
poder llegir: “GRÀCIES, AMIC”.

Lo navegant del Sió

Dies enrere, 
quan tornava 
de Barcelona 
al poble, vaig 
deixar l’auto-
via a l’indret 
dels Brucs per 
trencar per 
la carretera 
antiga, sense 
pensar-m’ho, 
com si el 
cotxe hagués 
girat sol. Feia 
anys que no 
m’hi desviava.
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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

www.cfagramunt.cat

Campus d’estiu i entrevista R. Mendoza

CAMPUS D’ESTIU 2021 
Un any més s’ha fet el campus d’es-

tiu, condicionat per les mesures sani-
tàries a causa de la pandèmia, amb 
l’assistència de 65 participants i sis 
monitors amb l’objectiu de mantenir la 
forma física i millorar l’estil de joc amb 
pràctiques d’entrenament, perfeccio-
nament... acompanyat de jocs d’aigua 
relacionats amb el futbol. 

ENTREVISTA AL VILLA 

Aquest estiu la primera entrevista és 
per al nostre estimat capità, Jose Mª 
Villanueva (Villa) que, després de 27 
anys, penja les botes.

– Explica’ns quan vas començar a ju-
gar a futbol a l’escola de futbol.

– Primer vaig jugar a handbol. El 
professor del “cole”, el Joaquim Peco, 
em va animar i ho vaig provar. Era l’any 
1992. Després, donat que tenia els 
amics al futbol, vaig començar d’infan-

til amb l’Antonio Donaire com a entre-
nador. Vaig començar a jugar de lateral. 
Al tercer any de juvenil em va venir a 
buscar el Jaume Caballer (Brito), que 
entrenava al Tàrrega. Allí vaig jugar al 
juvenil preferent i també hi havia par-
tits que jugava amb el primer equip 

que llavors estava a tercera divisió. 
Allà vaig coincidir amb el Jose Marín la 
temporada 2000/2001.

En acabar, l’entrenador Julio Carba-
llo i el seu president, Armengol Anti-
llach, que en aquella època era com-
pany meu de feina, em van oferir jugar 
amb el Castellserà a primera regional. 
Però el que em va fer acceptar la seva 
oferta va ser el fet que jo ja festejava 
amb la meva dona que és d’aquella po-
blació. Hi vaig jugar tres temporades, 
fins que el club va desaparèixer. Van 
ser tres anys molt intensos i l’entrena-
dor em va canviar de posició: de cen-
tral vaig passar a davanter i aquí vaig 
explotar fent un munt de gols.

Al 2005 vaig fitxar pel Cervera en-
trenat pel Pere Raich i que jugava a 
primera regional. Vam jugar cinc tem-
porades a primera i una a regional pre-
ferent.

Al 2010 ja tenia previst viure amb 
parella i vaig venir a jugar a Agramunt 
i aquí he jugat deu temporades. Vaig 
començar aquí i em retiro jugant a 
l’Agramunt.

– Tens algun record especial?

Campus d’estiu 2021.   

Primera foto d’equip infantil, la temporada 1994/95. D’esquerra a dreta, drets: Antonio Donaire, Jose M. Villanueva, Ismael 
Mulet, Gerard Cases, David Cercós, Sergi Trepat i Joan Pérez. Ajupits: Víctor Areny, Angel Luis García, Orestes Martínez, 
Héctor Martínez i Fèlix Mendoza.
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– Doncs sí, amb el Castellserà. Vam 
estar jugant bona part de la temporada 
lluitant per la permanència i en l’últim 
partit contra el Torrefarrera vaig marcar 
el gol de la salvació. Va ser un moment 
inoblidable, només de recordar-ho 
se’m posen els pèls de punta.

– Quins han estat els teus èxits com a 
jugador.

– El primer que em ve al cap és que 
de juvenil a l’Agramunt vam ser cam-
pions de la lliga, i a la mateixa tempo-
rada també vam guanyar el torneig de 

primavera que es jugava llavors.
Quan jugava al Cervera, recordo l’as-

cens de primera regional a preferent.
I l’últim va ser quan vam pujar de 

categoria amb l’Agramunt de tercera a 
segona.

He de dir també que com jugador 
he tingut “fracassos esportius” com 
els descensos de categoria amb l’Agra-
munt.

 – Amb la teva experiència quin con-
sells vols donar.

– El primer és que es diverteixin ju-

gant i que es comprometin amb esforç 
i treball que els èxits arribaran. Des-
prés el respecte als rivals i aprendre a 
guanyar i sobretot a perdre.

– Acabes la teva etapa com a jugador, 
continuaràs lligat al futbol?

– No, de moment desconnecto. Ara 
passo a ser aficionat i vindré a animar. 
No obstant tinc al meu fill, i... allò que 
diuen de “mai es pot dir mai”. El futur 
ja es veurà.

– I per acabar, vols afegir alguna cosa 
més?

 – Sí. Desitjo tots els èxits espor-
tius tant per al primer equip com per 
a l’escola. I vull donar les gràcies als 
aficionats pel seu suport durant tots 
aquests anys. També aprofito per donar 
les gràcies a tots els entrenadors que 
he tingut: Donaire, Miguelet, Xenxu, 
More, Brito, Carballo, Raich, Franque, 
Prieto, Sánchez, Txema, Pedrol, Ca-
mats i Miró. A les juntes: al Torres, Far-
ré, la Karina, Nogales, Chicho, Magí, 
Pol, Marco, Escolà, Tarruella, Ibáñez, 
Vilanova, Bullich, A. Farré i S. Ibáñez. 
A la meva família, que sempre m’ha 
ajudat, i sobretot a la meva dona per la 
seva paciència i per animar-me en tot 
moment viscut en el futbol.   ■

Foto familiar el dia del seu comiat.

Última foto d’equip amateur, aquesta temporada 2020/21.

Amb la seva dona i el seu fill.
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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!
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ESPORTS FUTBOL SALA

Renovació esportiva i institucional
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Des del Club Futbol Sala Agramunt afrontem la nova 
temporada amb molts canvis i una forta regeneració 
tant esportiva com institucional. 

Pel que fa a l’àmbit esportiu, la gran majoria dels mem-
bres més veterans del Sènior A han fet un pas al costat per 
deixar pas als jugadors més joves que conformaven el Sènior 
B, així doncs, s’inicia una regeneració necessària després 
d’una dècada amb el mateix bloc al primer equip. Durant 
aquests anys, l’evolució del Sènior A ha estat meteòrica amb 

l’assoliment de tres ascensos que van per-
metre l’equip passar de competir a la se-
gona divisió provincial a fer-ho a la tercera 
nacional; tot passant per primera divisió i 
divisió d’honor. És per això que des del club 
volem aprofitar aquestes línies per a fer un 
agraïment a tots els jugadors que han acon-
seguit aquests èxits, i fer una especial men-
ció als jugadors: Eduard Balagueró, Roger 
Creus, Gerard Fontanet, Josep Rovira, Joan 
Ramon Huguet i Sergi Bertran, que dei-
xen l’activitat esportiva al club després de 
molts anys defensant la camiseta de l’Agra-
munt. La trajectòria d’aquests jugadors és 
un exemple de fidelitat i compromís difícil 
de trobar en aquests moments que viu l’es-
port, en què veure jugadors amb la mateixa 
samarreta durant molts anys resulta molt 
complicat però, a la vegada, un exemple 
per als més petits.

Quant a l’àmbit institucional del club, 
s’han realitzat canvis molt importants tant 
a la Junta Directiva com al capdavant de la 

Coordinació Esportiva. El canvi més significatiu és el de la 
presidència del club. Josep Mª Coll passa el relleu a Eduard 
Eroles, que serà el nou president de l’entitat. Volem agrair 
tota la feina realitzada al president sortint tant en la seva 
etapa com a president com en tota la implicació que ha 
tingut essent un dels fundadors del club, entrenador durant 
molts anys i jugador en actiu. També deixa la Junta Directiva 
un altre dels fundadors del club, Eduard Balagueró, al qual li 
fem arribar un gran agraïment per tots aquests anys al servei 
de l’entitat. L’últim canvi significatiu és en la direcció espor-
tiva, la qual passa de mans d’Héctor Martínez a Marc Serra. 
Com no pot ser d’altra manera, estem molt agraïts a l’Héctor 
per la feina realitzada durant tots aquests anys i desitgem 
molta sort i encerts al nou coordinador. 

Per suplir les baixes a la Junta Directiva de Josep Mª Coll, 
Eduard Balagueró i Héctor Martínez, la Junta s’ha renovat 
amb diferents actius del club. Així doncs, les persones en-
carregades de dirigir l’entitat en aquesta nova etapa seran: 
Eduard Eroles, Gerard Fontanet, Roger Creus, Robert Robre-
do, Lourdes Barragán, Marc Serra, Pol Pedrós, Bernat Mar-
quilles i Sergi Bertran. Esperem que l’entitat pugui seguir 
amb els èxits esportius i de formació aconseguits durant els 
últims anys i que els nens i nenes d’Agramunt puguin seguir 
gaudint del Futbol Sala a la vila. 

Visca el Futbol Sala.   ■

C/ Sant Pol, 13 - 25210 GUISSONA
Tel. 973 55 16 98

D’esquerra a dreta: Josep Rovira, Ramon Huguet, Roger Creus, Eduard Balagueró, Sergi Bertran i Gerard Fontanet.
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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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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS JUNTS X AGRAMUNT

Suport al pla urbanístic i crítics
amb la gestió econòmica

En ple estiu, quan la nos-
tra vila s’activa després 
del gruix de la pandèmia 

i podem veure als nostres con-
vilatans gaudir del respir del 
passeig i d’estones a la fresca, 
l’Ajuntament ha estat atrafegat 
en tancar assumptes i en deu 
dies de diferència ens hem re-
unit en dos plens, que el nos-
tre equip creu molt importants.

Per una banda, s’ha fet un 
pas molt important per en-
llestir el POUM en els mesos 
vinents, que  permetrà actua-
litzar la normativa urbanística 
que actualment ens regeix i 
que és de l’any 82; alhora que 
també ens possibilitarà de fer 
un creixement endreçat, soste-
nible i adaptat a les necessi-
tats reals de casa nostra. Una 
acció que ha tingut l’aval de tot 
el Consistori i malgrat que po-
dem no estar d’acord en altres 
temes, pensem que s’ha de fer 
pinya quan els assumptes són 
importants i imprescindibles.

I per altra banda, i amb molta 
tristesa per part nostra, també 
ens hem vist obligats a canviar 
el nostre criteri de vot en els te-
mes econòmics que afecten el 
funcionament de la casa gran.
Fins ara, la nostra postura 
sempre ha estat un vot d’abs-
tenció, amb el qual s’inter-
pretava que deixàvem fer als 
responsables de govern, per 
passar, a partir del dia d’avui, 
a votar en contra de totes les 
propostes econòmiques que 
ens presentin, fi ns que ens 
demostrin que tenen una lí-
nia de treball i criteri econò-

mic coherent i ben plantejat.
En el tancament dels comptes 
anuals de 2020, vàrem tenir 
unes pèrdues de 300.000€ i 
vam volatilitzar el romanent de 
crèdit en 800.000€, una acció 
molt imprudent, i més després 
de vantar-se  als quatre vents i 
fent publicacions múltiples del 
gran sanejament de les arques 
i dels 1.100.000€  que dispo-
sàvem a principis de l’any per 
poder maniobrar amb tranquil-
litat.

Abans de prendre aquesta 
decisió, però, nosaltres hem 
fet els deures. Ens hem asse-
gut al despatx i hem demanat 
els comptes per saber com i on 
s’havien perdut els diners. Una 
anàlisi que, per part nostra, 
creiem que era obligat fer, com 
també creiem que era obligat 
de fer per l’equip de govern i 
que ens han demostrat que no 
han fet ni de manera individu-
al per regidories ni col·lectiva.
La resposta que vàrem acon-
seguir per part de l’alcaldia 
a quines serien les mesures 
que adoptarien perquè no ens 
obliguin a fer un pla de sane-
jament econòmic, va ser: “Ho 
decidirem sobre la marxa”.
Unes paraules del tot de-
sencertades per qui gestiona 
5.500.000€ anuals que són de 
tots i de totes, i que si en lloc 
d’estar en un ens públic esti-
gués en un ens privat, tardaria 
cinc minuts a sortir per la porta 
i amb la cua entre les cames.
No podem ser còmplices d’una 
mala gestió o, en aquest cas, 
nul·la. Les majories serveixen 

per facilitar les tasques, però 
no poden servir per relaxar-nos 
i pensar que estem per sobre 
del bé i del mal.

Ser regidor de qualsevol 
ajuntament no és fàcil, estar 
a primera línia tampoc, pren-
dre decisions menys, però ser 
alcalde és sinònim de gestió, 
encara que no sigui una tasca 
agraïda i que comporti molt 
temps. A pesar que sabem que 
en l’era de la comunicació, en 
la qual estem immersos, es 
prioritzen les notícies boniques 
a les xarxes i les “fotitos” dient 
el bé que ho fem tot, la cara B 
i la més feixuga de tot ajunta-
ment també s’ha de prioritzar.

En les regles del joc muni-
cipal, nosaltres som qui hem 
de fi scalitzar les accions de 
l’equip de govern, nosaltres 
tenim la tasca de vetllar per-
què Agramunt no es quedi 
sense els serveis que ens ha 
costat anys tenir i nosaltres 
som els que ens toca contro-
lar i intentar que no excedei-
xin la velocitat de la pobresa 
de les arques municipals.
El nostre compromís ferm és 
vetllar perquè Agramunt no 
perdi comoditat i el plaer de 
viure-hi.

De moment, avui continu-
em amb el vot en contra d’una 
possible puja d’impostos als 
ciutadans en pandèmia, d’un 
possible endeutament de la 
casa gran mitjançant crèdits i 
votem a favor de gaudir i desit-
jar una molt bona Festa Major 
a tots i totes!

Fins molt aviat.   ■

S’ha fet un pas 
molt important 
per enllestir el 
POUM en els 
mesos vinents, 
que  permetrà 
actualitzar 
la normativa 
urbanística que 
actualment ens 
regeix i que és 
de l’any 82.

Per altra banda, 
i amb molta 
tristesa per part 
nostra, també 
ens hem vist 
obligats a can-
viar el nostre 
criteri de vot 
en els temes 
econòmics que 
afecten el fun-
cionament de la 
casa gran.
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS ACORD D’ESQUERRA

Llum verda a projectes importants 
per a Agramunt

Com hem explicat en altres 
escrits, la situació pan-
dèmica que arrosseguem 

des de l’any passat ens ha fet 
replantejar molts projectes, mol-
tes inversions i sobretot ens ha 
fet mirar amb lupa a què des-
tinem els diners, fent diverses 
modificacions del pressupost. 
Haver-nos de sentir en un ple 
que estem treballant sense cap 
previsió, ni un objectiu clar, 
demostra no ser conscients del 
moment que com a societat ens 

està tocant viure. També consi-
derem que aquestes acusacions 
són una burla a tots els esforços 
que els diferents professionals i 
departaments que formen part 
de l’Ajuntament han fet, estan 
fent i faran el temps que faci fal-
ta fins a recuperar la normalitat. 

Que es qüestioni per què s’ha 
tirat endavant en aquest any 
convuls el servei de la llar d’in-
fants, el de l’escola de música, 
les activitats d’estiu... o posar 
en dubte els números de la re-

sidència, demostra que no s’és 
conscient de la importància que 
aquests serveis signifiquen per a 
Agramunt i el que significa po-
der-los tenir a l’abast de tothom.

En aquest sentit, volem fe-
licitar una vegada més tots els 
professionals de tots els sectors 
que han vist alterada la seva 
feina pel virus, per la seva im-
plicació, el seu treball i el seu 
compromís per garantir entre 
tots el benestar dels agramun-
tins i agramuntines. Mai no us 

Sempre 
defensarem 
que l’educa-
ció, sigui en 
el format que 
sigui, mai no 
és deficità-
ria sinó que 
sempre és 
un aposta de 
futur.

Tens terres que vols arrendar?

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

Molt bones condicions
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podrem retornar l’esforç realit-
zat durant tots aquests mesos.

Hem defensat i continua-
rem defensant l’aposta per tots 
aquests serveis de qualitat, que 
tants cops s’han posat en dubte 
sense ni tan sols conèixer ben 
bé el que ofereixen, i mirant 
només si són rendibles... Sem-
pre defensarem que l’educació, 
sigui en el format que sigui, 
mai  no és  deficitària sinó que 
sempre és un aposta de futur.

Segurament, com a grup al 
capdavant d’un ajuntament, 
tenim més que mai els peus a 
terra. Sabem on, a què i en quin 
moment cal destinar els diners. 
Treballem amb una planificació 
i sent capaços de transformar 
qualsevol pla ben planificat per 
donar resposta als problemes 
que van sorgint.

Transparència: deixar passar, 
sense dificultat

Des de fa un temps els ajun-
taments estan obligats a tenir 
un portal de transparència. Una 
transformació de la gestió mu-
nicipal que va canviar la forma 
amb què l’Ajuntament es rela-
ciona amb els veïns i veïnes, i 
a la vegada va permetre posar 
tota la informació a l’abast de 
tothom. Així es va passar d’un 
model a vegades opac, com-

plex i sovint poc comprensible, 
a una nova inèrcia basada en 
una altra manera de fer on  el 
passar  comptes i la participa-
ció han agafat protagonisme. 
A més, des de l’Ajuntament, els 
últims anys s’ha consolidat i fo-
mentat aquesta gestió de partici-
pació, de relació i de proximitat 
amb la ciutadania, i un exemple 
són el processos participatius i 
les consultes amb els veïns que 
s’han fet per casos concrets. 
Des del nostre grup continu-
arem fomentant i potenciant 
aquesta manera de fer, ja que és 
una eina molt important per a la 
convivència i per crear aquesta 
proximitat que tanta falta fa. 
Per això, volem explicar que 
quan diem que aquesta infor-
mació està a l’abast de tots els 
veïns i veïnes, vol dir també que 
ho està per als tretze regidors 
que formen el consistori.

Si des de l’administració de-
manen a la població que faci 
ús d’aquesta eina digital, nosal-
tres, com a polítics, hem de ser 
els primers també de fer-ne ús, 
de conèixer el seu funcionament 
i de preparar-nos digitalment si 
no ho estem per fer tots aquests 
processos. No podem exigir al 
ciutadà que faci ús d’un siste-
ma, i els grups municipals no 
fer-ne ús.

Aprovació inicial del nou pla 
urbanístic: 

Finalment el dia 6 d’agost va 
ser aprovat inicialment per una-
nimitat el nou Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) 
que definirà el creixement urba-
nístic del municipi els propers 
anys. Amb l’objectiu que aquest 
document aprovat pugui ser 
consultat i, si es considera, s’hi 
puguin presentar les diferents 
al·legacions, podreu trobar tots 
els documents que acompanyen 
el POUM tant a la pàgina web 
de l’Ajuntament o bé a les de-
pendències municipals, i rebre 
una atenció personalitzada amb 
cita prèvia a partir del 7 de se-
tembre. Perquè desitgem que 
un cop fetes totes les aportaci-
ons i al·legacions, aquest cop 
sí el document sigui informat 
favorablement per tots els de-
partaments pertinents, i pugui 
ser aprovat definitivament, cosa 
que de ben segur serà de bon 
grat per l’Agramunt d’avui i del 
futur.

I finalment, des d’aquestes lí-
nies i en nom d’Acord d’Esquer-
ra volem desitjar-vos una molt 
bona Festa Major, adaptada a la 
normativa i situació epidemio-
lògica del moment; i també un 
molt bon inici de curs!   ■

Haver-nos de 
sentir en un 
ple que estem 
treballant 
sense cap 
previsió, ni un 
objectiu clar, 
demostra no 
ser conscients 
del moment 
que com a 
societat ens 
està tocant 
viure.

Quan diem 
que la infor-
mació està 
a l’abast de 
tots els veïns 
i veïnes, vol 
dir també 
que ho està 
per als tretze 
regidors que 
formen el 
consistori.
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NOU SERVEI DE JOVENTUT

El servei de joventut de l’Ajuntament d’Agramunt disposa 
en aquests moments d’un servei d’atenció presencial a càr-
rec d’una tècnica de joventut. Concretament, l’atenció es 
fa els dimarts de les 9h a les 14h a les ofi cines de l’Ajun-
tament. 

Tots els joves que ho necessitin poden posar-se en con-
tacte amb aquest servei per poder fer consultes concretes 
adreçades a ells sobre orientació acadèmica i formativa, ha-
bitatge, ocupació, mobilitat, oci o qualsevol altra consulta o 
proposta que puguin tenir.

A més, en paral·lel la tècnica també treballa en l’elabora-
ció del nou Pla Local de Joventut per als pròxims anys.

Recordem que també es pot contactar amb aquest servei 
per aquests altres canals de comunicació: per Whatsapp i 
Telegram al 666.363.542; per correu electrònic al joven-
tut@agramunt.cat o per les xarxes socials @jovesagramunt 
(Instagram)

Està previst que a partir del mes de setembre aquest servei 
s’ofereixi a l’Espai Cívic.

OBRES AL RAVAL DE PUIGVERD

Aquest mes de juliol han començat les obres al carrer Ra-
val de Puigverd que donaran continuïtat a les reformes que 
s’han fet a tot el nucli antic. La zona del raval és un enllaç 
natural del nucli antic d’Agramunt i és una part on calia 
dur a terme un gran arranjament, ja que el ferm ha quedat 
bastant malmès i el sistema de les instal·lacions soterrades 
obsolet.

Concretament, està previst renovar les canonades d’aigua 
que enllacen els dipòsits amb els domicilis i renovar i mo-
dernitzar totes les instal·lacions soterrades. A més també es 
renovarà el ferm actual i desapareixeran els trams de vorera 
actuals deixant el carrer al mateix nivell i eliminant així tota 
barrera arquitectònica.

Les obres tenen un pressupost previst de 240.000 euros i 
un període d’execució d’uns sis mesos. Cal tenir en compte 
que, a causa de la proximitat amb el nucli antic, quan s’ai-
xequi el ferm poden aparèixer trulls o altres restes arqueo-

lògiques, fet que pot allargar el període 
d’execució.

SISTEMA DE RECOLLIDA PORTA A PORTA

Després d’uns mesos des de la implantació del sistema 
de recollida porta a porta, s’ha detectat algunes incidències. 
Per aquest motiu, s’estan fent comprovacions a la base de 
dades del sistema, i s’està comprovant que tots els habi-
tatges tinguin un cubell assignat i que aquests tinguin una 
activitat registrada. 

Per aquest motiu s’han enviat cartes personalitzades a tots 
aquests habitatges o comerços on s’ha detectat algun error. 
Si rebeu aquesta carta informativa, us heu de posar en con-
tacte amb l’Ofi cina del Porta a Porta per poder resoldre la 
incidència. Recordem que podeu contactar-hi per telèfon al 
674214436, per correu electrònic a pap@agramunt.cat o 
de forma presencial a la 4a planta de l’Ajuntament en horari 
de 9h a 14h.

5è CAMP DE TREBALL A AGRAMUNT

Les dues primeres setmanes de juliol 11 joves d’arreu de 
Catalunya han participat al cinquè camp de Treball d’Agra-
munt organitzat per la Direcció General de Joventut amb la 
col·laboració de l’Ajuntament i gestionat per l’Associació 
Alba.

Aquest any el camp de treball s’ha lligat amb el patri-
moni gastronòmic i ha estat vinculat al món del torró. Con-
cretament, aquesta vinculació s’ha plasmat en unes fi gures 
de fusta relacionades amb aquest món que les joves han 
creat de forma conjunta amb els usuaris de la fusteria de 
Cal Carreter. Unes fi gures que s’han instal·lat en diferents 
punts d’Agramunt. Durant la seva estada també han pintat 
un mural relacionat amb el projecte a la paret exterior de les 
piscines.

Des de la regidoria de Joventut es fa una valoració molt ▼
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positiva de l’activitat, tant per tot el que han après els joves 
participants sobre la nostra població com per tot el que hi 
han aportat. 

NOU SERVEI TELEASSISTÈNCIA

El Consell Comarcal de l’Urgell ha signat contracte amb 
Suport24, Centre Especial de Treball de l’Associació ASPID 
de Lleida, per tal de gestionar el servei de Teleassistència 
Domiciliària a la comarca. El Servei de Teleassistència (TAD) 
és un servei per via telefònica pensat per a totes aquelles 
persones que vulguin disposar, les 24 hores del dia i els 365 
dies de l’any, d’una resposta immediata en qualsevol situació 
d’emergència o de necessitat que en derivi. El servei de TAD 
permet a la persona usuària, amb un sistema fàcil d’operar, 
estar connectada permanentment a una central d’alarmes i 
entrar en contacte verbal amb un centre d’atenció atès per 
professionals amb capacitació per donar una resposta ade-
quada a qualsevol tipus d’emergència, personalment o mo-
bilitzant altres recursos humans i materials, propis de la 
persona usuària o existents en la comunitat. S’adreça a per-
sones amb un nivell d’autonomia limitat i amb dependència, 
a causa de l’edat o del seu estat físic, amb capacitat per a la 
utilització correcta del servei, que viuen soles o amb persones 
que no poden atendre-les de manera continuada i suficient. 
Es poden beneficiar d’aquest servei totes les persones majors 
de 70 anys, i el preu que ha establert el Consell Comarcal de 
l’Urgell és de 6,38 euros el servei bàsic.

NOU SERVEI TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA

Preus públics:
 Teleassistència fixa: 6,38 €
 Teleassistència mòbil: 11,25 €

Podeu sol·licitar el servei a les oficines de l’Ajunta-
ment d’Agramunt i demanar hora pels Serveis Socials 
trucant al 973.390.057.

APROVACIÓ DEL POUM

El dia 6 d’agost es va aprovar provisionalment per unani-
mitat de tots els grups municipals el nou Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) que definirà el creixement 
urbanístic del municipi per als pròxims anys. El document 
queda ara pendent de l’aprovació definitiva per part de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme. 

El POUM d’Agramunt es va aprovar inicialment per una-
nimitat de tots els grups municipals al ple del 31 de juliol 
de 2014. El document va estar en exposició pública fins al 
novembre del mateix any. Un cop finalitzat el termini d’ex-
posició pública, i presentades totes les al·legacions, el 18 de 
desembre de 2015 es va rebre l’informe de la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre que informava desfavorablement les 

previsions de creixement previstes del POUM aprovat inici-
alment al ple del juliol del 2014. A partir d’aquest moment, 
es va començar a treballar en un nou projecte que tingués 
en compte els informes dels diferents departaments, especi-
alment el de la CHE.

El document aprovat per ple, proposa creixements mode-
rats i reals; ja no contempla tot el que no està edificat a 
la zona inundable, consolida la zona verda alliberada i es 
disminueixen els equipaments respecte a la proposta ante-
rior. El nou POUM preveu un creixement de la ciutat amb 
una proposta d’un sostre residencial de 707.000 m2 que 
comportarà que Agramunt pugui créixer amb 1.567 nous 
habitatges. Una proposta d’un creixement moderat, perquè 
les recomanacions d’Urbanisme és que es treballi per evitar 
el despoblament del nucli antic i també el dels pobles del 
municipi. També es preveuen noves hectàrees per a equipa-
ments públics, zones verdes o sòl industrial. 

El pla urbanístic s’ha redactat buscant el màxim consens, 
treballant-lo de manera transversal i amb molt diàleg amb 
totes les administracions i departaments implicats, perquè 
la proposta finalment presentada sigui el màxim d’acurada i 
tenint en compte les possibles al·legacions. El document, a 
més, recull totes les al·legacions presentades en l’aprovació 
inicial del 2014. 

A més acompanyen el POUM altres documents: les nor-
mes urbanístiques, un catàleg de béns protegits, l’agenda 
i una avaluació econòmica i financera, una memòria social, 
un informe de sostenibilitat ambiental, un estudi de mobili-
tat i un altre d’inundabilitat. 

PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
(POUM)

Horari d’atenció per resoldre dubtes:
- A partir del 7 de setembre de 2021
- Dimarts i dijous de 9:00h a 14:00h

- Cal sol·licitar cita prèvia a l’Ajuntament d’Agramunt 
trucant al telèfon 973.390.057 o per correu electrònic: 
ajuntament@agramunt.cat
- El període d’al·legacions serà fins al 17 de novembre

PROJECTE SENYALITZACIÓ TURÍSTICA

Aquest mes d’agost s’han començat a instal·lar els primers 
senyals i plafons informatius del projecte de senyalització 
turística. Es tracta d’un projecte que permetrà senyalitzar 
turísticament tot el nucli urbà. Concretament, està previst 
instal·lar plafons explicatius, infografies i elements direcci-
onals per tal que els visitants puguin orientar-se adequada-
ment per Agramunt. A més, amb la informació d’aquests 
plafons es complementa la visita amb l’explicació de dife-
rents continguts vinculats amb els diferents elements patri-

▼
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DADES RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES I TRIATGE 2021 EXPRESSADES EN QUILOS

AGRAMUNT Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol
Acumulat

any
%

2021 vs
2020

Paper 16.010 15.038 23.571 20.865 18.259 21.422 24.467 139.632 14% 3%

Envasos 9.700 10.908 23.666 24.708 26.661 29.551 26.880 151.074 15% 55%

Vidre 15.201 5.697 11.839 13.864 14.266 11.483 13.328 85.678 9% 1%

Rebuig 111.353 104.652 32.350 15.540 10.900 12.160 10.840 297.795 30% -69%

Matèria orgànica 20.560 22.432 53.830 49.640 52.500 53.680 52.980 305.622 31% 60%

TOTAL 172.824 158.727 145.256 124.617 122.586 128.296 128.495 979.801 100% -34%

% Recollida Selectiva 35,57% 34,07% 77,73% 87,53% 91,11% 90,52% 91,56% 69,61%

ANY 2020

AGRAMUNT Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol
Acumulat

any
%

Paper 20.251 15.038 18.808 17.103 14.684 14.745 17.693 135.234 9,1%

Envasos 13.129 9.544 13.016 11.729 12.304 12.950 12.964 97.243 6,6%

Vidre 11.882 8.741 8.402 11.954 7.668 8.746 18.434 84.669 5,7%

Rebuig 118.980 117.958 121.720 115.820 119.800 124.400 132.600 976.198 65%

Matèria orgànica 19.156 22.240 24.356 23.010 26.270 24.152 25.960 190.794 12,9%

TOTAL 183.398 173.611 186.302 179.616 180.726 184.993 207.651 1.484.138 100%

% Recollida Selectiva 35,12% 32,06% 34,67% 35,52% 33,71% 32,75% 36,14% 34,22%

monials del municipi.
El projecte ha comptat amb la col·laboració d’historiadors 

locals i s’ha dut a terme després d’un acurat treball de camp 
que ha permès identificar les millors ubicacions i ajustar els 
elements a les necessitats. Tot el projecte s’emmarca dins la 
iniciativa “Camins de Riella”.

CAMP DE TREBALL LOCAL
La regidoria de Joventut ha organitzat un camp de treball 

local per la segona setmana de setembre. Els camps de tre-
ball local són experiències de voluntariat que es realitzen 
durant un període determinat. Estan pensades per a joves 
de 12 a 17 anys que destinen part del seu temps per donar 
suport en una comunitat local en concret.

Concretament, a Agramunt es farà del 7 al 10 de setem-
bre durant els matins, de 9 a 13h a l’Espai Cívic. L’objectiu 
del projecte és promoure la participació i el compromís dels 
joves i, a més, crear vincles amb el poble. Els joves faran 
hores de voluntariat realitzant diferents tasques tècniques 
en diferents àmbits que consistiran en la millora de l’entorn 
del municipi. Les inscripcions són gratuïtes i es poden fer 
fins al 31 d’agost a les oficines de l’Ajuntament. 

La recompensa per participar al camp de treball local serà 
poder participar a la festa que es farà a les piscines amb dj 
l’últim dia del camp a la tarda. 

Si tens dubtes o vols més informació pots posar-te en con-
tacte amb el servei de joventut d’Agramunt al telèfon 666 
363 542 (Eva) o al correu electrònic joventut@agramunt.cat

ARRANJAMENTS 
APARCAMENTS

Aquest mes de juliol 
s’han dut a terme uns tre-
balls de millora i arranja-
ment del ferm de diferents 
zones d’aparcament muni-
cipals. Concretament s’ha 
fet una aportació de tot-u, 
s’ha compactat el ferm i 
s’ha anivellat tot el terreny. 

Les actuacions s’han fet 
als aparcaments del carrer 
del Camí Vell de Tàrrega, a 
l’aparcament del costat del 
pont romànic, i els de les 
avingudes Agustí Ros i Jau-
me Mestres. 

INFORME DE LA RECOLLI-
DA DE RESIDUS DEL MES 
DE JULIOL DE 2021

Aquest cinquè mes de 
funcionament del nou sis-

tema de recollida al municipi d’Agramunt es mantenen uns 
resultats excel·lents, per damunt del 90%. Respecte l’any 
anterior, el 2020, s’estan doblant els resultats del triatge. Si 
l’any passat l’acumulat de gener a juliol era del 34,22%, ara 
el tenim al 69,61%.

Les fraccions que més han incrementat el volum són l’or-
gànica (60%) i els envasos (55%). Però el millor resultat de 
tots segueix sent la fracció resta, que ha baixat un 60%. Cal 
tenir present que poblacions veïnes estan veient afectats els 
seus resultats a causa de fugues de residu del nostre muni-
cipi. Unes fugues que s’intentarà evitar amb les següents 
mesures:

1.- Aquest mes s’han activat els punts d’aportació per a 
la ciutadania que només fa estada al municipi el cap de 
setmana o a l’inrevés, per a qui marxi el cap de setmana de 
manera sistemàtica. Qui necessiti el servei ho pot comunicar 
a l’oficina del PaP i se li explicarà el funcionament.

2.- S’han enviat cartes als veïns que consten inactius a la 
base de dades. Cal revisar les dades i si són correctes s’han 
d’aclarir les causes per evitar sancions errònies. I per altra 
part, cal corregir els errors que hi pugui haver en la informa-
ció que se’ns va donar en el lliurament de cubells i/o actu-
alitzar les dades dels titulars cas que hi hagi hagut canvis.

Actualitzada la informació, es podrà fer un seguiment més 
estricte de la utilització que es fa del servei.

Finalment, des de l’equip de Govern volem agrair una ve-
gada més a tota la ciutadania l’esforç i implicació en el nou 
sistema, amb què fan possible els resultats assolits.   ■
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Agramunt (Lleida)

L’Estoneta

Menjars casolans per emportar
Cafeteria - Bar - Restaurant

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

973.390.468
C/ Pau Casals, 20

Queviures

Bar - Restaurant

Calçats Mary
des de l’any 2000

i moltes més

C/ Àngel Guimerà, 5
Agramunt

973 39 20 55 - 686 27 29 27

PINTORS GERMANS CAPITAN

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

Mòb. Josep M. 605 851 798

SERVEI I LLOGUER DE PLATAFORMES
Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo

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

T. 973 39 27 24
LLUNANOVAAGRAMUNT

AV. JAUME MESTRES, 27 - 25310 AGRAMUNT (LLEIDA)
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PLUJA CAIGUDA DURANT EL JULIOL

Dia   6 ......................................... 0,5 l./m2

Dia 11 ......................................... 4,0 l./m2

Dia 20 ......................................... 1,0 l./m2

Dia 25 ......................................... 22,0 l./m2

Dia 31 ......................................... 9,0 l./m2

TOTAL ......................................... 36,5 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DE JULIOL

Màxima del mes .........................  38,9°, dia 22
Mínima del mes ..... 13,5°, dies 12, 13, 14 i 31
Oscil·lació extrema mensual .................... 25,4°
Mitjana de les màximes .......................... 32,1°
Mitjana de les mínimes ........................... 17,1°
Mitjana de les mitjanes ............................24,6°

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

ALMANAC

Demografi a

(Mes de juliol de 2021)

NAIXEMENTS
Ramon Ferràndiz Montalbo dia 12
Alma Ferràndiz Montalbo dia 12

MATRIMONIS
Agustí Florido Jiménez, i
Laia Bàrrios Hernández dia   4

DEFUNCIONS
Pilar Puig Granés 88 anys, dia   2
Carme Baltondrà Boix 91 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 JULIOL

SETEMBRE 2021

Mes de 30 dies, novè del nostre calendari i 
setè de l’antic calendari romà, d’aquí li ve el nom. 

El dia 1 el sol surt a les 7h 15m i es pon a les 
20h 28m. El dia 30 el sol surt a les 7h 44m i es 
pon a les 19h 39m.

El dia 22 entrem a la Tardor a les 21h 21m. 
Som a l’equinocci de tardor i el dia i la nit tenen 
la mateixa durada, com passa per l’equinocci de 
primavera. El sol entra a la constel·lació de la 
BALANÇA.

DATES ASSENYALADES
Dia 5: FESTA MAJOR D’AGRAMUNT.
Dia 8: Nativitat de la Mare de Déu. Se celebra 

la festa de les imatges marianes que, segons la 
tradició, han estat trobades. Agramunt celebra la 
festa de la MARE DE DÉU DELS SOCORS, per-
què la nostra imatge, segons la tradició, també 
fou trobada a l’altre costat del Sió on avui hi ha 
la seva capella.

Dia 11: Diada Nacional de Catalunya.
La imatge de la Mare de Déu del Socors torna a 

Agramunt. Aquesta talla es va salvar de la des-
trucció del juliol de 1936. Juntament amb altres 
imatges i objectes religiosos de valor artístic de 
molts altres pobles van ser recollits per ordre del 
departament de Cultura de la Generalitat i van ser 
portats al Museu Morera de Lleida fi ns a la prima-
vera de 1938. En entrar les tropes franquistes a 
la ciutat, es van traslladar a Saragossa quedant 
molts dipositats a l’església del Carme. Un cop 

passada la guerra, quan els agramuntins es van 
assabentar que la imatge no havia estat destruïda 
i s’havia portat a Lleida, el 29 d’agost de 1939 les 
autoritats locals van encarregar a mossèn Llorenç 
Perelló i al Pau de cal Misoia, l’agutzil, perquè 
anessin a la capital del Segrià i no tornessin sense 
la imatge de la Mare de Déu. Però va resultar que 
allí no hi era i els van dir que havia estat traslla-
dada a Saragossa. Amb els papers i permisos ar-
reglats pel governador civil, els delegats agramun-
tins es van traslladar a la capital aragonesa. Quan 
gairebé havien perdut l’esperança de trobar-la, 
van entrar a la darrera sala que inspeccionaven i 
el Pau va cridar: “És aquella... no hi ha dubte”. 
Els funcionaris van comprovar que la imatge asse-
nyalada tenia una etiqueta en què s’havia escrit: 
“Agramunt, provincia de Lérida”, els la van lliurar. 
El dia 1 de setembre de 1939 els comissionats ar-
ribaren a Agramunt i dipositaren la imatge a casa 
del mossèn. El dia de la Festa Major la imatge 
de la Mare de Déu dels Socors, ”milagrosamente 
salvada de las ordas rojas”, fou traslladada en so-
lemne processó des de la Capella del Sió al tem-
ple parroquial. 

Ramon Bernaus i Santacreu

Temperatura màxima: Temperatura mínima: Precipitacions:Temperatura mitjana:

Les fases de la lluna:

Lluna nova

Quart creixent

Lluna plena

Quart minvant

el dia 7, a les 2:52 h

el dia 13, a les 22:39 h

el dia 21, a la 1:54 h

el dia 29, a les 3:57 h
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AMENITATS

per Ricard Bertran

La llibreria i papereria L’Espiga 

està d’aniversari. Concretament 

celebra els seus quaranta anys 

d’existència amb un acte que 

tindrà lloc a la plaça del Pou el 

dia 1 de setembre.

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.

1 5

4 6 7

2 7 3 9

4 9

1 2 3 4

9 6

4 2 6 7

1 9 5

5 8

❚ Coordina Rosa Maria Sera

Solució a les
7 diferències:

Solució al 
SUDOKU:

317962548

498135627

526748391

263854719

781293456

954671832

842516973

139487265

675329184

Solució a la 
Sopa de Lletres:

SOPA DE LLETRES

Busqueu les paraules corresponents:
ADEQUAT, APROPIAT, CARTEJAR, CONDECENT,

CONVENIENT, ESCAURE, HOMOLEG, 
IMPORTAR, INCUMBIR, PERTANYER, TOCAR

C E X Z Y L T L A D E Q U A T

W O R R X E Y K F S P R Ç R N

V O N U A H A P R O P I A T R

M R U V A C Z F B I C B T T P

C E I G E C O P W S O M N O B

A Y M E H N S T Y Y N U K Y B

R N P L H S I E R J D C C A W

T A O O P Y S E U U E N C D Y

E T R M Y D G S N C C I X A B

J R T O V Q L V R T E R F K Y

A E A H R A U T P P N K Ç K A

R P R S R U D Ç I E T Ç N M Q

C E X Z Y L T L A D E Q U A T

W O R R X E Y K F S P R Ç R N

V O N U A H A P R O P I A T R

M R U V A C Z F B I C B T T P

C E I G E C O P W S O M N O B

A Y M E H N S T Y Y N U K Y B

R N P L H S I E R J D C C A W

T A O O P Y S E U U E N C D Y

E T R M Y D G S N C C I X A B

J R T O V Q L V R T E R F K Y

A E A H R A U T P P N K Ç K A

R P R S R U D Ç I E T Ç N M Q
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Enric Font Badia
Sisè aniversari

(21 d’agost de 2015)
A.C.S.

Mª del Carme Sentís Eroles
Vint-i-dosè aniversari
(28 d’agost de 1999)

A.C.S.

El fruit de la vostra il·lusió continua sent el mirall del nostre camí

Dolores Guim Reñé
(Vídua de Ramon Romeu Folguera)

Morí el dia 3 d’agost de 2021, a l’edat de 99 anys.

E. P. R.

Els seus fills, Patrícia i Alfons, i la seva neta, Patrícia, 
us preguem que la tingueu present en el vostre record.

Barcelona - Agramunt, agost de 2021

La vida...
... és una oportunitat, aprofita-la.
... és un somni, fes-lo realitat.
... és un repte, afronta’l.
... és un deure, compleix-lo.
... és amor, gaudeix-ne.
... és tristesa, supera-la.
... és un misteri, desvetlla’l.
... és un himne, canta’l.
... és felicitat, mereix-la.
... és la vida, defensa-la.

         (Mare Teresa de Calcuta)
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L’OBJECTIU
DEL ROBERT

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH PUIG

Cornella negra 
(Corvus corone)

Ocell de segon any que 
es pot veure per les 
plomes de vol gastades 
i descolorides, 
contrastant amb el 
plomatge nou de la 
muda parcial juvenil. 
És molt important la 
seva presència, ja que 
d’ella en depenen 
altres espècies com el 
Falcó Mostatxut, que 
no fa niu i utilitza vells 
nius de cornella o garsa 
per reproduir-se.

Serra d’Almenara,  
maig 2021 R
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Ramona Codina Ginestà

La Ramona fi lla d’Agramunt. És estimada per tots els agramuntins. 
Ella estima cada persona que topa amb ella. Va néixer per donar la seva 
estimació. Per donar la seva ajuda incondicional.

La seva noblesa es veu en la seva mirada, en les seves paraules.

La seva rialla còmplice de la satisfacció d’haver fet les coses bé. Amb ella 
mateixa i amb tothom.

A vegades penso i crec que va venir al món per una missió especial. Per 
entregar el seu amor als altres.

Però a més a més crec i penso que el món està ple de persones que tenen 
aquesta missió que té la Ramona. Gent que al dia a dia ajudant, no fan 
mal, i amb el seu treball i el seu silenci donen amor, només amb la seva 
presència.
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Ara que som a les portes d’una nova edició de la nostra festa gran, publiquem aquesta imatge d’una colla d’amics 
feta durant la Festa Major de 1968. Són dins l’envelat que aleshores l’empresa dels germans Ribera muntava a 

la plaça del Mercadal. Podem veure les llotges i cortinatges al seu darrere i el terra amb els plafons de fusta. Durant 
anys la vila es va quedar sense envelat, fi ns que es va recuperar en el primer ajuntament democràtic que es muntava 
al Passeig nou. Amb el temps els envelats han desaparegut i el ball es fa a les places i poliesportius.

D’esquerra a dreta:

  1) Carme Martorell

  2) Josep Sàiz

  3) Rosa Mª Farré

  4) Rosa Omedes

  5) Francesc Xavier Areny

  6) Carmen Carreras

  7) Josep Pla

���� ����L’àlbumL’àlbum

1
2

3
4

76
5
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IMATGES  D ’AH IR  i  D ’AVU I

Setze anys separen les dues imatges d’aquest mes. La d’ahir és del 2005 quan s’enderrocava el cèntric i popular edifi ci de cal 
Casalons, conegut per molts veïns i forasters com la “Casa Verda” construïda feia cinquanta anys. Al costat dret s’hi pot veure encara 
dempeus cal Balagué. A la imatge d’avui és al revés, ja hi ha el nou edifi ci de cal Casalons que va tenir certa polèmica urbanística i, en 
canvi, cal Balagué ja totalment enderrocat tot i que l’arbre tapa el solar. Els treballs d’enderroc dels dos edifi cis es van fer amb molta 
cura, tenint en compte la pròpia difi cultat de la feina i la cèntrica situació dels immobles. El de cal Balagué, que va començar a fi nals 
del passat mes de juny, va despertar força expectació entre el veïnat donat que es tractava d’un edifi ci construït a mitjan segle XIX.
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