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PORTADA:
Un altre any la nostra vila va ser testimo-

ni d’una de les proves del Campionat de 
Catalunya de globus aerostàtics. Van ser 
set globus que es van veure volant pel cel 
agramuntí realitzant una sèrie d’actuaci-
ons marcades per l’organització per poder 
sumar el màxim de punts possibles per tal 
de poder ser el vencedor d’aquest campi-
onat. Quan uns quants d’aquests globus 
s’ajuntaven, es podien veure imatges tan 
boniques com aquesta de la portada.

(Foto: Joan Pijuan)

La nostra vila va acollir la festa solidària 
Posa’t la Gorra! de l’Associació de Familiars 
i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, 
amb una participació d’unes 300 persones.

5 i 6

Reportatge sobre les Santes Missions 
que van tenir lloc a Agramunt, amb es-
pecial dedicació a la primera celebrada 
l’any 1914.

36 a 39
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CRÈDITS

Ajuntament
d’Agramunt

El català a l’UCI?

Aquests dies van saltar totes 
les alarmes en publicar-se 

unes dades del Consell Supe-
rior d’Avaluació a quart d’ESO 
d’una cinquantena d’instituts 
respecte l’ús del català a insti-
tuts i escoles. Les dades publi-
cades indiquen que ha baixat en 
picat. Del 63,7% dels docents 
que el feien servir fa quinze 
anys, s’ha passat al 46,8%. El 
retrocés encara és més notable 
quant a la interacció entre els 
mateixos alumnes: del 67,8% 
dels alumnes que el feien servir 
entre ells a classe, s’ha passat 
al 21,4% en l’actualitat. I en 
una quinzena d’anys la davalla-
da del català pel que fa a l’ús de 
la nostra llengua de l’alumnat a 
l’hora de dirigir-se als docents 
ha passat del 56% el 2006 al 
39,4% actual. Totes les xifres 
mostren una caiguda de l’ús del 
català que, si continuen baixant 

a aquest ritme, en pocs anys 
haurà ser atès a la UCI.

Val a dir que aquesta dava-
llada de la nostra llengua no és 
igual a tot arreu. No passa el 
mateix a Barcelona o a l’Hospi-
talet que a Agramunt o Tàrrega. 
En els centres docents de “co-
marques” es pot dir que la sa-
lut és més bona i que tant els 
docents com l’alumnat fan ús 
majoritàriament del català. Se-
gons ens han manifestat mes-
tres i professors dels centres de 
la vila, la situació en els darrers 
quinze anys gairebé no ha va-
riat.

No obstant això, tots sabem 
que hi ha una tendència innata 
a canviar de llengua quan algú 
del grup es manifesta en caste-
llà encara que conegui perfecta-
ment el català. Això ho fem ma-
lament i caldria que ho rectifi-
quéssim conscientment. També 

la reacció dels catalanoparlants 
respecte els migrants arribats 
a la nostra població no hi ha 
ajudat gaire, ja que sovint ens 
hi dirigim en castellà de ma-
nera que ells acaben entenent 
i parlant millor aquesta llengua 
que no pas la nostra. No n’hi ha 
prou que l’Ajuntament continuï 
organitzant cursets de català 
per a les persones nouvingudes. 
Cal que els que som d’aquí ens 
hi dirigim i parlem amb ells en 
català perquè vegin que és útil i 
sàpiguen que l’aprenentatge de 
la nostra llengua els obrirà por-
tes a una millor integració. Cal 
que entenguin (i que nosaltres 
també entenguem) que el cata-
là és una llengua important la 
coneixença i l’ús de la qual són 
útils i necessaris.

No n’hi ha 
prou que 
l’Ajuntament 
continuï 
organitzant 
cursets de 
català per a 
les persones 
nouvingudes. 
Cal que els 
que som 
d’aquí ens 
hi dirigim i 
parlem amb 
ells en català 
perquè vegin 
que és útil.
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▼

ACTUALITAT FETS DEL MES JOAN PIJUAN 

Festa solidària Posa’t la Gorra!

El diumenge 7 de no-
vembre es va celebrar 
a Agramunt la primera 

edició de la festa solidària 
Posa’t la Gorra de l’Associa-
ció de Familiars i Amics de 
Nens Oncològics de Catalu-
nya (AFANOC) que té com a 
objectiu donar a conèixer la 
problemàtica al voltant dels 
infants afectats per aquesta 
malaltia i les seves famílies. 
Era la primera vegada que 
se celebrava en una població 
que no era capital de comar-
ca. Organitzada per l’AFANOC 
Lleida i l’Ajuntament d’Agra-
munt, va aplegar més de 300 
persones que es van posar la 
gorra per solidaritzar-se amb 
els infants i adolescents amb 
càncer i les seves famílies.
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Saludant amb la gorra, símbol de solidaritat amb els infants i adolescents amb càncer.

Els Tabalers de l’Espetec i la gegantona Pom d’Or van acompanyar el darrer tram de la caminada.
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La festa va estar conduïda 
pel periodista agramuntí Joan 
Cama. Va començar a dos 
quarts d’onze del matí amb 
una caminada d’uns 4 km 
que va recórrer els carrers de 
la vila i de l’entorn, amb sor-
tida i arribada al pavelló firal. 
En l’últim tram del recorregut 
que es va fer pel passeig Jo-
sep Brufau s’hi van incorporar 
la colla de Tabalers de l’Espe-

tec i la gegantona Pom d’Or i 
quan es va arribar a la plaça 
Fondandana també s’hi van 
afegir els capgrossos d’Agra-
munt. Posteriorment, els par-
ticipants van poder gaudir 
d’un esmorzar solidari.

Un cop finalitzada la cami-
nada va començar la festa al 
pavelló. En primer lloc dues 
nenes de l’AFANOC que han 
viscut el càncer infantil van 
llegir el manifest de l’associ-
ació acompanyades dalt de 
l’escenari per membres de 
l’entitat i autoritats. Tot se-
guit els assistents van gaudir 
de l’espectacle Una carretada 
de contes, de La Guilla Tea-
tre, i d’un sorteig solidari que 
va repartir deu lots entre tots 
els assistents que va cloure la 
festa.

Aquesta primera edició del 
Posa’t la Gorra a Agramunt va 
comptar amb més d’una de-
sena de punts col·laboradors 
on es va poder adquirir la gor-
ra, que enguany ha estat dis-
senyada per la marca Natura, 
al preu de 8 euros. En total, 
entre particular i empreses de 
la comarca es van vendre més 

de 800 gorres. Els fons recap-
tats es destinaran a millorar 
la qualitat de vida dels nens 
i nenes malalts de càncer, per 
una banda millorant les seves 
condicions a l’hospital, do-
nant suport psicosocial i per 
l’altra mantenint la Casa dels 
Xuklis, una casa d’acollida 
per a les famílies amb infants 
malalts de càncer que s’han 
de desplaçar a Barcelona per 
rebre tractament als hospitals 
de referència.

La campanya, la més 
important per a l’entitat i que 
suposa més de la meitat del 
seu finançament, s’ha vist 
molt afectada per la pan-
dèmia que ha provocat una 
disminució de les vendes de 
gorres. Tot i així, l’AFANOC 
Lleida continua impulsant 
aquestes festes per agrair 
el suport rebut i per mostrar 
que el càncer infantil no no-
més no s’ha aturat, sinó que 
la situació de moltes famíli-
es amb infants i adolescents 
amb càncer s’ha vist agreuja-
da i han necessitat més que 
mai els serveis que l’entitat 
els ofereix gratuïtament.

Animació infantil amb La Guilla 
Teatre.

A la dreta, sorteig solidari entre 
tots els assistents que es va 
fer després de l’espectacle 
d’animació.
El periodista agramuntí Joan 
Cama va conduir la festa al 
pavelló.

Abans de començar la camina-
da, els participants van poder 
fer-se una foto en un photocall 
instal·lat a la plaça.
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Xerrada sobre la llum
La tècnica en transició 

energètica de l’Associació 
Lea der de Ponent, Neus Bor-
ràs, va oferir a l’Espai Cívic, 
el dijous 14 d’octubre, la xer-
rada “Com estalviar amb la 
factura de la llum”.

L’Associació Leader de 
Ponent és una entitat sense 
ànim de lucre que actua en 
l’àmbit territorial de les co-
marques de les Garrigues, 
el Pla d’Urgell, el Segrià i 
l’Urgell. L’associació té com 
a objectius gestionar la línia 
d’ajuts Leader per a la crea-
ció, ampliació o millora de les 
empreses; així com la gestió 
de projectes diversos, com el 
d’eficiència energètica, ener-
gies renovables i transició 

energètica. Arran d’aquest 
projecte, Borràs explicà que 
l’Associació Leader de Ponent 
va fer uns convenis amb els 
Consells Comarcals per arri-
bar a la ciutadania a través 
d’aquestes xerrades.

Un dels primers punts de la 
xerrada va ser com entendre 
la factura de la llum a partir 
de la informació que ens do-
nen amb la factura; després 
Borràs exposà diverses vies 
que tenim per estalviar, com 
poden ser l’eficiència energè-
tica: fent ús d’electrodomès-
tics que tinguin un rendiment 
alt; optimitzant la factura de 
la llum: adequant la potència 
contractada a les nostres ne-
cessitats, intentant fer servir 
els aparells elèctrics en els 
períodes en què la llum és 
més econòmica, per exemple; 
generant energia renovable: 
posant una instal·lació foto-
voltaica; i ser conscients de 
com consumim l’energia.

I per últim Borràs va expli-
car les línies d’ajut econòmic 
Leader que podrà disposar 
la ciutadania que vulgui po-
sar renovables, com són el 
programa d’ajuts a les ener-
gies renovables on hi entra 
l’autoconsum fotovoltaic i 
instal·lacions tèrmiques; el 

programa PRET 5000, per a 
la rehabilitació energètica en 
edificis; i el MOVES 3, per a 
mobilitat sostenible, per a la 
compra d’un vehicle híbrid 
endollable.

Borràs finalitzà la xerrada 
donant unes dades per refle-
xionar on estem i cap a on 
anem. El 2019 Catalunya va 
produir el 5% del total de 
l’energia primària amb fonts 
renovables i el 20% de l’ener-
gia elèctrica provenia d’ener-
gies renovables. Va indicar 
que l’objectiu de la Generali-
tat, l’Estat i la Unió Europea 
és arribar al 100% de l’ener-
gia elèctrica produïda de fonts 
renovables al 2050. També 
assenyalà que en aquests 
moments estem en un pro-
cés de transició energètica i 
per a assolir aquest objectiu 
fixat serà important el paper 
de la ciutadania, i en aquest 
sentit la Comissió Europea 
vol crear mecanismes perquè 
la ciutadania tingui un paper 
important al mercat elèctric a 
través de les comunitats ener-
gètiques.

Campanya Recicla vidre 
per elles

Per segon any consecutiu 
l’Ajuntament d’Agramunt es 
va sumar a la campanya soli-
dària “Recicla vidre per elles” 
que ha impulsat l’empresa 
Ecovidrio a nivell estatal en el 
marc del Dia Mundial contra 
el Càncer de Mama que es va 
celebrar el 19 d’octubre. Una 
iniciativa que té com a objec-
tiu mobilitzar els ciutadans a 
reciclar envasos de vidre per 
cuidar del medi ambient i 
contribuir a la causa solidària 
de la prevenció del càncer de 
mama.

Del 19 al 26 d’octubre es ▼
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L’Associació Leader de Ponent va 
oferir la xerrada com estalviar 
amb la factura de la llum a l’Espai 
Cívic.

L’alcaldessa, Sílvia Fernàndez; 
el conseller comarcal de Medi 
Ambient, Carles de Ahumada; i el 
tècnic de gerència d’Ecovidrio, 
Víctor Luna, durant la presentació 
de la campanya a Agramunt.
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Borràs va ex-
plicar les línies 
d’ajut econòmic 
Leader que 
podrà disposar 
la ciutadania 
que vulgui posar 
renovables.
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van instal·lar a la plaça del 
Pou dos contenidors iglús de 
color rosa on els agramuntins 
van poder col·laborar amb 
aquesta iniciativa diposi-
tant-hi els envasos de vidre. 
En total es van recollir 600 
quilos de vidre, el doble que 
l’any passat. Després aquests 
contenidors també van ser du-
rant una setmana a Bellpuig i 
Tàrrega. L’any passat aquesta 
acció va permetre recollir a 
l’Urgell 1.240 kg de vidre.

Ecovidrio, l’entitat sense 
ànim de lucre encarregada de 
la gestió del reciclatge dels 
residus d’envasos de vidre a 
Espanya, transformarà els en-
vasos de vidre dipositats als 
contenidors en una donació 
a la Fundació Sandra Ibar-
ra de Solidaritat Enfront del 
Càncer, una institució sense 
ànim de lucre que treballa en 
la prevenció, la investigació i 
noves formes de comunicació 
social davant el càncer.

Paral·lelament es van col-
locar a l’Espai Cívic i al pave-
lló esportiu dos miniglús rosa 
dissenyats per Agatha Ruiz 
de la Prada per tal de donar 
més difusió a la campanya i 
consciència a la població so-

bre la necessitat de prevenir i 
investigar sobre el càncer de 
mama.

Aquest any, la sisena edi-
ció, la campanya s’ha estès 
per més de 170 ciutats de 
tot el territori espanyol amb 
la distribució de 500 conteni-
dors de color rosa.

Biblioteca Municipal 
Guillem Viladot

La Biblioteca Municipal 
Guillem Viladot va acollir el 
dijous 21 d’octubre una ses-
sió del projecte Clàssics ca
talans al vostre club de lec
tura.

El projecte és una inicia-
tiva que compta amb la col-
laboració dels Serveis de Bi-
blioteques de la Generalitat 
de Catalunya i Espais Escrits. 
Xarxa de Patrimoni Literari 
Català per posar en relleu el 
valor de les obres de la lite-
ratura catalana, que consis-
teix en apropar els clàssics 
catalans a les biblioteques 
de Catalunya tot dinamit-
zant-ne una sessió del club 
de lectura.

A Agramunt es va fer la 
dinamització de l’obra Ma
ria Rosa d’Àngel Guimerà a 

càrrec d’Àngels Santacana, 
tècnica de Cultura de Museus 
del Vendrell.

Xerrada sobre diversitat 
familiar

El Consell Comarcal de 
l’Urgell amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Agramunt 
va organitzar el dimarts 26 
d’octubre a l’Espai Cívic la 
xerrada “Famílies sense ar-
maris” per resoldre tots els 
dubtes i preguntes sobre què 
volen dir les sigles LGTBI+. 
La xerrada va anar a càrrec de 
l’Associació Filigrana de Man-
resa. En aquesta xerrada es va 
introduir els conceptes princi-
pals de diversitat afectiva, se-
xual i de gènere, incidint en 
les diferents formes de ser, 
comportar-se, sentir i desitjar.

Donació de sang
L’Espai Cívic va acollir el 

divendres 29 d’octubre una 
nova jornada de donació de 
sang del Banc de Sang i Tei-
xits de Lleida. Com s’ha fet 
en les últimes campanyes 
les persones interessades en 
donar sang van haver de re-
servar hora al web donarsang.
gencat.cat.
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La tècnica de Cultura de Museus 
del Vendrell, Àngels Santacana, 
va dinamitzar una sessió del club 
de lectura.

A la dreta, xerrada sobre la diver-
sitat familiar a l’Espai Cívic.

En total es van 
recollir 600 qui-
los de vidre, el 
doble que l’any 
passat. Després 
aquests conte-
nidors també 
van ser durant 
una setmana a 
Bellpuig i Tàrre-
ga. L’any passat 
aquesta acció 
va permetre 
recollir a l’Urgell 
1.240 kg. de 
vidre.
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La jornada va comptar amb 
62 donacions (de les quals 6 
van ser de plasma) i 4 oferi-
ments.

Tots Sants
Com és costum en la festi-

vitat de Tots Sants, l’afluència 
de gent al cementiri a visitar 
els seus difunts va ser nom-
brosa. Aquest any els visitants 
s’han trobat amb un nou espai 
que l’Ajuntament ha habilitat 
a la part nova del cementiri. 
Es tracta de l’Espai Batec, un 
espai de memòria dedicat a 
totes aquelles persones que 
han patit una pèrdua perina-
tal, gestacional o neonatal.

La finalitat de l’Espai Batec 

és oferir un espai de suport 
a les famílies per acompa-
nyar-los en el dolor de l’ex-
periència viscuda i que a la 
vegada sigui una visibilització 
d’aquestes pèrdues per ga-
rantir que la societat en sigui 
conscient i sàpiga donar el 
suport i acompanyament ne-
cessari.

L’Espai Batec és un espai 
recollit, pensat per crear un 
ambient que faciliti la memò-
ria i l’estima, que juga amb la 
combinació de la pedra i els 
elements naturals. Concreta-
ment, s’ha volgut simbolitzar 
aquests embrions que neixen, 
creixen i després es moren, 
amb unes olives, una olivera 

petita i finalment una olive-
ra morta. També forma part 
d’aquest conjunt una gran pe-
dra amb una placa on s’hi pot 
llegir: “Espai Batec. La vila 
d’Agramunt en suport i acom-
panyament a les famílies que 
han patit una pèrdua gesta-
cional, perinatal o neonatal. 
Agramunt, octubre 2021”.

La inauguració d’aquest es-
pai es va fer el divendres 29 
d’octubre amb la presència 
de l’alcaldessa d’Agramunt, 
Sílvia Fernàndez, membres 
de l’Associació Servei de Su-
port al Dol de Ponent, profes-
sionals del Cap d’Agramunt 
i famílies que han patit una 
pèrdua d’aquest tipus.

En la seva intervenció, l’al-
caldessa Sílvia Fernàndez va 
destacar “la importància de 
posar a disposició del poble 
aquest espai, per tal que les 
famílies que han patit aques-
ta pèrdua puguin rebre el su-
port i l’acompanyament que 
necessiten, a més de ser un 
espai que serveixi per visibilit-
zar aquest fet tan dramàtic”.

Per la seva part, Montse 
Robles, de l’Associació Servei 
de Suport al Dol de Ponent, 

▼

JO
A

N
 P

IJ
U

A
N

JO
A

N
 P

IJ
U

A
N

JOAN PIJUAN

Jornada de donació de sang 
a l’Espai Cívic.

Actuació musical de l’Escola 
Municipal de Música d’Agramunt.

L’Espai Batec està ubicat al 
cementiri nou.

Espai Batec, un 
espai de me-
mòria dedicat a 
totes aquelles 
persones que 
han patit una 
pèrdua perina-
tal, gestacional 
o neonatal.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

va fer lectura dels acords del 
manifest “Trencar el silenci”, 
on es proposa què es pot fer 
per acabar amb aquest silen-
ci que produeix una pèrdua 
d’aquest tipus dins els àmbits 
social, sanitari i institucional. 
Robles també va agrair la im-
plicació de l’Ajuntament en la 
creació d’aquest espai i la ne-
cessitat de sumar esforços per 
ajudar les persones que pas-
sen aquests processos de dol.

Finalment va intervenir la 
pediatra del CAP d’Agramunt 

Margaret Creus que va voler 
compartir la seva pròpia ex-
periència amb la lectura d’un 
poema.

L’acte va comptar amb la 
col·laboració d’un grup de 
professors i alumnes de l’Es-
cola Municipal de Música 
d’Agramunt que van inter-
pretar unes peces musicals. 
En finalitzar l’acte, el públic 
assistent va poder penjar a 
les oliveres missatges i senti-
ments en forma de cor.

El Petit Espai exposa 
Josep Vallès

El diumenge 31 d’octubre 
la Fundació Privada Espai 
Guinovart va inaugurar al Pe-
tit Espai l’exposició Josep Va
llès, entre l’alquímia i l’art.

El protagonista de l’expo-
sició és Josep Vallès Rovira 
(Bellpuig, 1931 – Agullana, 
2020) que va acompanyar 
els artistes catalans i empor-
danesos, que empraven nous 
llenguatges estètics, a través 
de les seves crítiques que 
apareixien en les principals 
publicacions del país a par-
tir dels anys cinquanta, com 
ara Canigó, Vida Parroquial, 
9 País, El Noticiero Universal, 
Artes i Crónica 3. Entre els 
anys 1969 i el 1979 Vallès va 
ser el crític d’art de Tele/eX
prés, on va fer un seguiment 
minuciós de l’art català reivin-
dicatiu i innovador, amb un 
estil literari molt peculiar, eli-
minant preposicions i articles.

L’exposició, comissariada 
per la historiadora de l’art i 
Doctora en Humanitats Mari-
ona Seguranyes, ressegueix la 
trajectòria de Josep Vallès, ex-
hibint obres dels amics artis-
tes de la seva col·lecció parti-
cular, acompanyades de cites 
d’articles que els va dedicar. 

Hi són presents obres d’Amè-
lia Riera, Joan Hernández 
Pijuan, Antoni Tàpies, Elena 
Paredes, Josep Puig Manera, 
Josep Guinovart, Bartomeu 
Massot i Evarist Vallès.

També s’hi exposa una se-
lecció de la seva col·lecció 
de tapes de vàter artístiques, 
batejades com a “Opercu-
la latrinae” per Camilo José 
Cela, creades per Amèlia Ri-
era, Josep Guinovart, Antonio 
Beneyto, Evarist Vallès i Car-
me Riera, així com diversa 
documentació del seu arxiu, 
com ara fotografies i llibres 
dedicats.

A l’exposició també es pot 
veure l’entrevista inèdita que 
van mantenir Josep Vallès i el 
filòsof i crític d’art Arnau Puig 
el 31 de maig de 2018.

L’exposició va acompanya-
da del volum homònim editat 
per l’Institut d’Estudis Em-
pordanesos, amb textos de 
diferents especialistes que 
apleguen les diverses facetes 
de la seva figura i d’una etapa 
concreta.

La mostra es podrà veure 
fins al 13 de febrer de 2022.

La Garba
El divendres 5 de novembre 

el col·lectiu local de la Garba 
va oferir a l’Espai Guinovart 
la conferència “Ens enganya 
el nostre cervell?” a càrrec de 
Nicolàs Cuenca Navarro, ca-
tedràtic de biologia cel·lular 
de la Universitat d’Alacant.

A través dels sentits, el nos-
tre cervell rep un flux enorme 
d’informació del món que ens 
envolta, la major part provi-
nent del sentit de la vista, la 
processa i fa que cobri signi-
ficat. Però el que veiem és la 
veritat? Mitjançant la projec-
ció d’imatges, Cuenca ens va 
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Amanda Cardona, regidora de 
l’Ajuntament; Mariona Segura-
nyes, comissària de l’exposició, i 
Martí Guinovart, del patronat de 
la Fundació, en la inauguració de 
l’exposició al Petit Espai.

Nicolás Cuenca va parlar sobre 
les il·lusions òptiques a l’Espai 
Guinovart.
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fer veure que no tot és el que 
sembla i que el nostre cer-
vell sovint ens enganya. En 
aquest conferència va parlar 
sobre les il·lusions òptiques, 
aquelles imatges o formes 
que són percebudes de ma-
nera diferent de com són en 
realitat.

Atrapacontes
La Biblioteca Municipal 

Guillem Viladot va realitzar el 
dissabte 6 de novembre una 
nova sessió del cicle Atrapa-
contes que va anar a càrrec 
dels membres del Club de 
Lectura de la Biblioteca amb 
el conte de la Sorra a les sa

bates, un conte sobre la mà-
gia de la lectura i el poder de 
la imaginació.

Avui és el dia. La Maria per 
fi s’ha quedat sola a la biblio
teca i està decidida a fer el 
mateix que fan els seus ger
mans: ficarse dins d’un lli
bre. Però aviat s’adonarà que 
és més complicat del que es 
pensava. O potser molt més 
senzill del que s’imaginava.

Després del conte van ani-
mar als nens i nenes que de-
manessin als seus pares que 
els portessin a la biblioteca 
a llegir contes com havia fet 
la protagonista del conte que 
havien explicat, la Maria.

Globus aerostàtics
El cap de setmana del 6 i 

7 de novembre es va poder 
veure volant pel terme d’Agra-
munt set globus aerostàtics 
que estaven disputant una de 
les proves del Campionat de 
Catalunya. En aquests tipus 
de proves, els equips partici-
pants han d’assolir el màxim 
de precisió durant el vol per 
aproximar-se tant com puguin 
a les dades geo-posicionades 
que els facilita l’organitza-
ció, on han de llançar uns 
testimonis, uns sacs de 100 
grams de pes, a unes enormes 
dianes dibuixades al terra. 

L’equip que aconsegueix su-
mar més punts acaba sent el 
vencedor del campionat.

Obres camí d’accés 
a Castellnou

Les obres tenen per objec-
te la reurbanització del camí 
d’accés a Castellnou d’Ossó, 
eixamplant de quatre a sis 
metres la calçada i configu-
rant un nou passeig per a via-
nants de tres metres d’ampla-
da. L’actuació implica la reno-
vació de l’aglomerat asfàltic i 
la xarxa de clavegueram, amb 
un recorregut arbrat per a via-
nants entre el poble i la zona 
de la peixera del riu Sió, de 
138 m de longitud.

Els treballs milloraran la 
funcionalitat i seguretat del 
vial, garantiran una accessibi-
litat adequada i afavoriran la 
mobilitat rodada i per a via-
nants, minimitzant la possibi-
litat d’accidents.

Les obres, amb un pressu-
post de 76.447,05€, s’execu-
ten segons el projecte redac-
tat pels Serveis Tècnics del 
Consell Comarcal de l’Urgell, 
que s’encarreguen també de 
la Direcció Facultativa i la co-
ordinació de seguretat i salut 
de l’obra. La intervenció està 
finançada pel PUOSC i l’Ajun-
tament d’Ossó de Sió.   ■
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Atrapacontes amb el Club de 
Lectura de la Biblioteca.

A la dreta, globus volant pel cel 
d’Agramunt durant el cap de 
setmana del 6 i 7 de novembre.

Obres de reubarnització del camí 
d’accés a Castellnou.

Després del 
conte van ani-
mar els nens 
i nenes que 
demanessin als 
seus pares que 
els portessin a 
la biblioteca a 
llegir contes.
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DE TU A TU JOSEP MARIA FARRÉ PALLEJÀ

El torronaire de la Fira

Segurament molts dels 
lectors encara tenen al 
paladar la dolçor que 

cada any ens deixa la Fira del 
Torró i la Xocolata a la Pedra. 
Segurament que molts recor-
den en Josep Maria Farré i 
Pallejà remenant el perol de 
la cuita per elaborar el dolç 
que ens defineix com a poble. 
Durant vint-i-cinc anys ell ha 
estat el protagonista i respon-
sable de la secció de la cui-
ta del torró, que fa que molta 
gent s’hi atansi per fer un tastet 

d’aquest dolç tan preuat. Però 
pocs saben que els torrons 
que ell elaborava i que no es 
venien sinó que es regalaven 
als visitants no corresponien 
a cap marca coneguda. Tenien 
el mateix gust dels que fan els 
fabricants, perquè els ingredi-
ents eren els mateixos i idèntic 
el procés, però eren de factura 
pròpia. Ell ha estat el torronai-
re de la fira durant els darrers 
anys i ara els organitzadors, 
en comunicar-los que aquest 
era el darrer, li van fer un petit 

homenatge en reconeixement 
de la seva aportació. Ho ha fet 
tants anys que com s’acostuma 
a dir, “ja ho té per la mà”. Du-
rant tot aquest temps s’ha tro-
bat bé en aquest entorn i amb la 
festa. Ara nosaltres volem que 
ens ho expliqui.

– El “Pallejà” del teu cognom 
té relació amb els torronaires 
Pallejà?

– Sí, el meu padrí i el pare 
de Joan Pallejà eren germans. 
Sóc fill de Pilar Pallejà, cosi-
na de Joan Pallejà i d’aquí el 
meu cognom.

– Què recordes de la infan-
tesa?

– Jo vaig néixer el 1964 
però l’any 1969 va morir la 
meva mare. Tinc una germana 
més gran, la Pilar, que està 
casada a Claravalls. Al perdre 
la mare, ens vam quedar a 
viure amb el padrins materns, 
però amb tant mala sort que 
amb al cap de dos o tres anys 
van morir tots dos.

– I a partir d’aquí?
– El meu pare es va trobar 

amb dues criatures i tot sol; 
donades les circumstàncies 
va decidir portar-nos interns a 
un col·legi de Lleida. És una 
etapa de la meva vida que no 
vull recordar, ja que per a mi 
va ser molt dur.

– Quan vas decidir treballar?
– De l’internat vaig sortir de 

seguida que l’edat m’ho va 
permetre i a Lleida vaig entrar 
a treballar a Cárnicas Baró, on ▼

El Josep Maria durant la Cuita del 
Torró de la passada Fira del Torró, 
tasca que ha dut a terme durant 
vint-i-cinc anys.

Em fixo molt en 
els colors que 
va adquirint la 
barreja que es 
fa primer amb la 
mel, la clara d’ou 
i les avellanes...
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DE TU A TU JOSEP MARIA FARRÉ PALLEJÀ

▼

formava part de la secció de 
paqueteria, és a dir, prepara-
va comandes per ser servides. 
Hi vaig estar un parell d’anys 
com a màxim. Als 16 anys 
vaig tornar a Agramunt i vaig 
començar a treballar a Tor-
rons Roig; va ser allí on vaig 
aprendre a fer la cuita del 
torró d’Agramunt. En aquells 
anys tenien l’obrador sota 
casa seva, a l’avinguda Marià 
Jolonch. Allà vaig coincidir 
amb Félix Valero, o sigui que 
venim de la mateixa escola. 
Però quan vaig haver de fer la 
mili, vaig marxar.

– Què vas fer després?
– Durant el període de la 

mili, va morir el meu pare i 
en tornar per canviar d’aires i 
durant tres o quatre anys vaig 
treballar de cambrer al Blanc 
i Negre. Després, i durant el 
període que es va fer la vari-
ant de Girona, vaig treballar 
per Ferrovial; portava una mà-
quina. Recordo que va arribar 
la Festa Major d’Agramunt i 
ja no hi vaig tornar. En aquell 
moment vaig trobar feina de 
pintor, els meus primers co-
neixements els vaig adquirir 

amb els germans Cases, des-
prés vaig continuar amb Máxi-
mo Paccitti on vaig coincidir 
amb en Roman Serra i, anys 
després, ens vam tornar a tro-
bar i vam començar a treba-
llar junts i fins ara. D’això ja 
fa uns quants anys.

– Tens família?
– Sí, quan treballava al 

Blanc i Negre vaig conèixer 
la Paquita “Paqui” Martínez 
Salmeron i anys després vam 
casar-nos. Tenim dues filles i 
avui puc dir que ja sóc padrí.

– Parlem de la cuita del 
torró. Com va ser que vas fer 
aquesta col·laboració?

– En el seu moment, els de 
l’organització van parlar amb 
Joan Pallejà i ell els va adre-
çar cap a mi. Entre la meva 
germana i el meu tiet Àngel 
em van convèncer perquè ho 
fes i al final vaig accedir a 
fer-ho només per un any. Però 
sense saber com, vaig conti-
nuar any rere any fins arribar 
en l’actualitat al cap de vint-
i-cinc!

– Com organitzes la cuita de 
la fira?

– Sóc jo mateix qui prepa-
ra el material per a la cuita. 
Encomano a un torronaire els 
ingredients que necessito, 
ell ja em serveix les mesures 
necessàries per a cada cuita, 
ho sigui que hi ha poc marge 
d’error. El primer any vam te-
nir un ensurt en les pesades 
del material, però sortosament 
ho vam poder arreglar. Jo em 
fixo molt en els colors que va 
adquirint la barreja que es fa 
primer amb la mel, la clara 
d’ou i les avellanes... Si pots 
controlar aquesta barreja, la 
cuita té l’èxit assegurat.

Dues imatges del Josep Maria i la seva germana Mª Pilar, amb el padrí Josep Pallejà Prats, i la mare Pilar Pallejà Palau.

Festa d’aniversari: Lídia (filla), Paula (neta), Josep Mª, Paqui (esposa), Nidia (neta), 
Ainara (neta), Diego Alberto (gendre).

A baix: Mireia (filla), Josep Mª, Paqui (esposa), Ainhoa (neta), Sergio Andrés (gendre).
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– Les màquines de qui són?
– El primer any vam treba-

llar com vam poder, però a 
partir del segon l’Ajuntament 
va decidir comprar les màqui-
nes, cosa que va ser un en-
cert.

– Quantes hores hi dediques? 
Són pagades aquestes hores?

– Cada cuita comporta gai-
rebé tres hores. Se’n fa una 
al matí i una altra a la tarda; 
això cada dia de la fira que és 
entre dos o tres dies segons 
els anys. Al final de la feina, 
compto les hores dedicades i 
l’Ajuntament em paga segons 
el que hem acordat.

– Quina relació tens amb les 
noies que després de tu confec-
cionen les tauletes i les repar-
teixen?

– Sempre ha estat boníssi-
ma, però especialment tinc 
molt bon record dels anys en 
què les Dones de l’Esbarjo 
s’ocupaven de fer les tauletes 
i de repartir-les. També he tin-
gut una especial relació amb 
el noi que fa d’speaker; amb 
ell mai no falta el bon humor, 
i com a persona resulta molt 
agradable la seva companyia. 

– Ara has decidit plegar, 
saps quin serà el teu substitut?

– Sé que l’Ajuntament ja ha 
buscat algú per substituir-me; 
jo també hi he parlat, però 
serà millor que sigui l’Ajunta-
ment qui el comuniqui quan 
ho consideri oportú.

– Tens alguna anècdota?
– Més que una anècdota, 

potser és una curiositat. Jo 
sempre em fixava amb els 
polítics que passaven per la 
cuita a saludar i em vaig ado-
nar que al cap d’un temps 
aquelles mateixes persones 
arribaven a ocupar càrrecs de 
més importància en la políti-
ca catalana... Devia ser que 
els torrons d’Agramunt els do-
naven sort?

– L’Ajuntament et va fer un 
petit comiat? 

– Doncs sí, el diumenge 
després de la darrera cuita 
d’aquesta fira i abans de re-
partir-la, l’speaker va anun-
ciar que per part de l’Ajunta-
ment se’m faria un petit acte. 
Va ser l’alcaldessa Sílvia Fer-
nández qui en nom de tots em 
va agrair la feina feta durant 
els 25 anys. També em donà 

com a record una estatueta 
del Monument al Torronaire.

– Vols afegir alguna cosa?
– Doncs ja que en tinc 

l’oportunitat voldria donar les 
gràcies a totes aquelles per-
sones, que han sigut moltes, 
que al llarg de tots aquests 
anys m’han donat tota la 
confiança i el suport que ne-
cessitava, tant per part dels 
l’organitzadors de la fira, com 
de les autoritats del moment, 
col·laboradors i amics. Des-
prés de tot aquest temps ho 
deixo amb tot el respecte i 
admiració que es mereix una 
tradició tan arrelada com són 
els Torrons d’Agramunt.

Fins aquí arriba l’etapa en 
què el Josep Maria durant 
vint-i-cinc anys ha dedicat 
cada Fira del Torró a com-
plaure molts paladars amb el 
clàssic torró d’Agramunt. Li 
queda  un bon record i con-
fia plenament que la fira pu-
gui continuar tants anys com 
sigui possible. És agradable 
recordar que siguin milers i 
milers de persones les que 
hagin passat per la carpa i ha-
gin tastat el dolç d’Agramunt 
fet pel Josep Maria Farré.

Anna Santacreu 

Amb tots els components de la 
Cuita del Torró l’any 2019 ense-
nyant una tauleta recent feta.

A la dreta, una imatge recent 
en plena tasca de pintor en un 
edifici de la nostra vila.

El Josep Maria mostra content 
l’obsequi que li va donar l’Ajun-
tament la passada Fira del Torró 
com a homenatge per la seva 
dedicació d’aquests 25 anys.
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DE TU A TU FÀTIMA PUIG CASTELLÀ

Fàtima, mestra en manualitats

Fàtima Puig és una per-
sona molt coneguda a la 
nostra vila perquè des 

que hi viu no ha parat d’im-
plicar-s’hi. Durant la passada 
Fira del Torró i la Xocolata a la 
Pedra va presentar una expo-
sició al Centre Cívic sobre al-
gunes de les manualitats que 
fa i que sovint difon a través 
d’Instagram. L’exposició, ano-
menada amb molt d’encert 
“Plega, paper i estisores”, va 
sorprendre els que la van visi-
tar pels seus atractius treballs 
i per la diversitat. 

– Com és que vas fer l’ex-
posició “Plega, paper i estiso-
res”?

– Aquesta exposició la vaig 
fer primer a Cervera. A mi no 
se m’hauria acudit mai fer 

una exposició dels treballs 
manuals que faig, perquè això 
és una afició personal. L’asso-
ciació cultural El Campanar 
de Cervera em va demanar 
d’organitzar una exposició 
amb el material que coneixien 
perquè el penjo a l’Instagram. 
Així va sorgir la idea que vaig 
repetir a Balsareny i ara du-
rant la fira d’Agramunt a pe-
tició de la regidora de cultura 
Amanda.

– Jo també coneixia la teva 
afició per la xarxa. Tens molts 
seguidors a l’Insta?

– Uns mil tres-cents; no sé 
si és molt o poc.

– Qui t’ha ensenyat a fer 
aquestes coses?

– Jo soc autodidacta a par-

tir de vídeos que veig… Arran 
del confinament em vaig po-
sar a fer noves manualitats. 
En realitat, sempre n’he fet, 
però les enquadernacions de 
llibretes i llibres que havia fet 
anteriorment, mai no m’havi-
en agradat perquè no em que-
daven com volia. Les coses 
s’han de fer bé. Quan jo vaig 
descobrir el pegament bo per 
relligar vaig comprovar que 
tot em quedava molt millor. 
En veure que em quedava bé, 
em vaig animar a continuar. 
Vaig buscar informació i vaig 
fer alguns cursos on line so-
bre diferents maneres d’en-
quadernar i de confeccionar 
popups.

– Què és un pop-up?
– És com llibre interactiu... 

Llibres o postals que en obrir-
los tenen figures retallades 
que prenen relleu. La gent 
això ho coneix perquè es fan 
postals i llibres infantils amb 
aquesta tècnica. M’encanta 
treballar el paper i que a una 
cosa tan plana, senzilla i sim-
ple li puguis donar formes i 
volums... és extraordinari!

– L’habilitat per les manuali-
tats et ve de joveneta?

– Que va! Jo tota la vida 
m’he considerat maldestra 
en aquestes coses. De fet, 
la meva atracció per les ma-
nualitats va ser a ran d’im-
plicar-me en l’Associació de 
Pares i Mares del col·legi. Jo 
havia estat a Cervera al grup 
de La Matraca que va comen-
çar l’Aquelarre; allà vam fer 
moltes titelles i bèsties amb ▼

La Fàtima en l’exposició de 
la passada Fira del Torró.

Jo tota la vida 
m’he considerat 
maldestra en 
aquestes coses. 
De fet, la meva 
atracció per les 
manualitats va 
ser a ran d’im-
plicar-me en 
l’Associació de 
Pares i Mares del 
col·legi.
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DE TU A TU FÀTIMA PUIG CASTELLÀ

paper maixé. Un dia, quan 
jo vaig dir a l’AMPA que sa-
bia fer titelles, em van agafar 
la paraula i vaig començar al 
col·legi a fer-hi activitats ex-
traescolars. Algun any n’expo-
sàvem el resultat i d’aquí va 
sorgir que després em dema-
nessin que fes assessorament 
a professors de la UdL i, més 
endavant, tallers per al pro-
fessorat a Torà, Sant Guim, 
Lleida, Tàrrega i Agramunt. 
Val a dir que jo llavors tam-
bé em vaig espavilar a buscar 
altres manualitats i materials.

– Fas altres coses?
– Sí, ara faig llibres alte

rats, que consisteix en agafar 
llibres vells i amb plegaments 
i talls se’ls fan diferents for-
mes; llibres en miniatura, 
que és el mateix que faig en 
gran amb les enquadernaci-
ons; també, scrapbooking, 
que és la confecció d’àlbums 
de fotos a partir de retalls de 
papers (però d’aquests no en 
tinc gaires i no n’hi havia a 
l’exposició perquè sempre 
els faig per regalar). Jo em 
dedico a tot això per hobby; 
fent-ho disfruto molt. Faig les 
coses perquè m’agraden. 

– A l’exposició es podia veu-
re tot el que has fet?

– A l’exposició no ho vaig 
posar tot. Algunes coses ja 
no les tinc perquè són dona-
des. De llibretes en tinc de 
molts tipus i amb tècniques 
diferents, unes cent; també 
les penso donar i segurament 
només me’n quedaré dues de 
cada tipus. Hi ha molts siste-
mes d’enquadernació: fran-
cès, holandès, americà, japo-
nès, copta, belga, australià...

– Puc dir que tu ets una 
cerverina-agramuntina perquè 
t’estimes molt Agramunt, però 
Cervera la portes al cor?

– Sí. A Cervera hi tinc tota 
la família i els amics, enca-
ra que les generacions dels 
més joves no els conec tant. 
També hi vaig molt sovint. Jo 
vaig venir a  viure a Agramunt 
en casar-me als vint-i-quatre 
anys, i ara ja en fa trenta-cinc 
que visc aquí; o sigui que hi 
porto més anys vivint-hi. Sem-
pre dic que els primers vint-i-
quatre els vaig passar a Cer-
vera i m’agradaria passar-hi 
els meus vint-i-quatre últims, 
però com que no sé quan 
aquests “últims” comencen, 
de moment vaig fent.

Els primers anys de casada 
treballava a Cervera i després 
a Igualada. Jo d’aquí no co-
neixia la gent perquè només 
hi dormia; anava i venia. En 
néixer el Ssoí i, després, por-
tar-lo a l’escola va ser quan 
vaig començar a socialitzar 
i a conèixer més persones. 
També em vaig implicar amb 
l’Associació de Pares i Mares 
de les Escoles i de l’Institut, 
amb el CAU, amb el Club de 
Bàsquet...

– Fins que vas anar a parar a 
l’Ajuntament!

– Sí; mai de la vida m’ho 
hauria pensat. Hi he estat en 

▼

Vista general de l’exposició 
al Centre Cívic.

Detall de les nombroses i 
variades peces que s’hi van 
exposar.

A l’exposició no 
ho vaig posar tot. 
Algunes coses ja 
no les tinc per-
què són donades. 
De llibretes en 
tinc de molts 
tipus i amb tèc-
niques diferents, 
unes cent...
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tres legislatures. Del 2003 
al 2007 amb el Muixí d’Al-
calde d’Esquerra en coalició 
amb els socialistes. Després 
vaig plegar, perquè en aquella 
època ho vaig passar mala-
ment en morir la meva ger-
mana. Però al cap de quatre 
anys em vaig deixar enredar 
altre cop. La segona i tercera 
experiència a l’Ajuntament, 
que corresponen a les dues 
anteriors a la present, van du-
rar vuit anys en total i ja van 
ser més bones. El nostre grup 
tenia majoria. A l’Ajuntament 
hi vaig ser de Promoció eco

nòmica, turisme i directora de 
la Fira; és veritat que la Fira 
portava feina, però també hi 
havia els tècnics que hi treba-
llaven de valent. Però passats 
aquests anys em vaig retirar 
pensant que havia de pujar 
gent jove. 

– Et costa dir “no” a les per-
sones?

– A mi, molt. No sé dir 
“no”. A voltes acabo dient 
“sí” i després renego amb mi 
mateixa.

– El Jordi, el teu marit, t’aju-

da amb les teves obres?
– Una mica, sobretot a reta-

llar coses de fusta; en canvi, 
quan li demano l’opinió, més 
aviat tot li està bé. A ell li en-
canta fer coses de fusta, com 
aquesta taula.

– Has passat el hobbie de les 
manualitats al teu fill Ssoí?

– No, però la feina que fa 
també sembla que hi té una 
mica de relació. Ell ha fet di-
recció de fotografia i treballa, 
per exemple, pel programa 
Crims de TV3. Això de fer en
redos també li va... Una ve-
gada necessitava pel rodatge 
d’una pel·lícula un cotxe com 
si fos dels Mossos i em va de-
manar que anés a tunejar-ne 
un de blanc a Palau de Ple-
gamans!

– Tornaràs a fer alguna altra 
exposició?

– Potser sí. De fet, amb les 
restriccions vam tenir algunes 
limitacions i una exposició de 
material com el meu s’ha de 
poder contemplar i tocar amb 
les mans encara que sigui 
amb cura.

En acabar, demano a la Fàti-
ma si em podrà passar alguna 
fotografia per acompanyar l’en-
trevista però la seva respos-
ta em deixa sorprès: “No som 
gens de fer fotografies. Tenim 
molt poques fotos. No tinc ni 
àlbums de família... No m’agra-
da gens sortir a les fotos...” O 
sigui que hauré de recórrer a 
l’arxiu de Sió. La Fàtima, que ha 
fet sovint àlbums per guardar 
fotografies per als altres, resul-
ta que no en té cap de propi. Ja 
diuen que el sabater sempre és 
el qui va més mal calçat!

Joan Puig

La Fàtima amb tot l’equip de 
govern després de la com-
posició del nou consistori, el 
13 de juny de 2015.

Durant la Fira del Torró de 
l’any 2018 amb la presència 
de Roger Torrent, llavors 
president del Parlament.

Mai de la vida 
m’hauria pensat 
que seria regi-
dora de l’Ajunta-
ment. Hi vaig ser 
tres legislatures.
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AGRAMUNT | 8 DE DESEMBRE-2021

De 10 a 19 h | Centre històric
Parades artesanes
Mostra d'animals de pessebre
Exposició del concurs de dibuix de Nadal
Actuacions amb Tabalers de l'Espetec

A les 11h | Plaça de l'Església
Xocolatada popular

A les 12h | Plaça del Mercat
Espectacle d'animació infantil 'Tinc un sac',
amb Grimpallunes

A les 18h | Plaça de l'Església
Encesa de l'arbre de Nadal

A continuació
Cantada de nadales a càrrec dels escolars
d'Agramunt amb l'acompanyament musical
de l'EMMA

Organitza: Collabora:
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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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ENTITATS AEUA

Classes octubre-novembre

Aula
d’Extensió
Universitària
AGRAMUNT

A E
U A

La primera classe del curs va tenir lloc el dimecres 20 
d’octubre, a les 5 de la tarda, a la Sala-Teatre del Ca-
sal Agramuntí, amb totes les mesures de prevenció i 

seguretat que estableix l’Ajuntament i per primer cop amb el 
100% de l’aforament. La va impartir la Dra. Margaret Creus 
Verni, amb el tema: “Les relacions entre avis i nets”. La po-
nent és llicenciada en Medicina i Cirurgia per la UAB; espe-
cialista en Pediatria; graduada en Humanitats per la UOC; 
postgrau en Social Media i Curació de Continguts per la 
UOC, i pediatra d’Atenció Primària. 

Va assenyalar que ser avis significa la creació d’uns nous 
vincles de relació amb els més petits de la família. Uns vin-
cles afectius que, sens dubte, configuraran la realitat, la 
personalitat i la memòria dels nens i nenes. En una situació 
en què molt sovint ambdós progenitors treballen i han de 
delegar la cura dels seus fills a tercers, quin paper juguen 
avui en dia els i les àvies? Va iniciar la classe amb la pro-
jecció d’un audiovisual en què un grup d’avis, pares i nets 
exposen la seva opinió sobre aquesta relació, a partir de la 
seva experiència personal, i on quedava reflectida l’estima 
recíproca entre ells. Els avis i el nets estarien en els vèrtex de 
la base d’un triangle, on en el vèrtex superior hi ha els pares, 
els veritables responsables de l‘educació dels fills, que han 
de ser el punt de cohesió i els que estableixen les pautes 
a seguir. Perquè no sorgeixin problemes, s’han de buscar 
i consensuar les solucions i cadascú ha de complir amb el 
rol que li correspon. L’aportació econòmica que rep la Dra. 
Margaret Creus per impartir aquestes classes la destina al 
Projecte Stargardt Go dedicat a la investigació de malalties 
heredo-degeneratives de la retina. 

La classe es va realitzar el dimecres 17 d’octubre i va anar 
a càrrec del Sr. Vicenç Lozano i Alemany, amb el tema: “El 
món post-covid”. El conferenciant és llicenciat en Periodisme 
i Història per la UAB. Des de 1984 fins al 2020 ha estat re-
dactor de la Secció Internacional dels serveis Informatius de 
TV3. Ha treballat com a periodista en molts mitjans de co-
municació com és ara El 9 Nou, Diari de Barcelona, l’AVUI, 
Canigó, Primera Plana, Mundo Diario, el Correo Catalán, el 
País i corresponsal a Espanya d’un programa de la RAI ita-
liana. 

El ponent va fer un repàs, a partir de vivències personals, 
dels centres de poder ficticis i reals que hi ha al món. Una 
anàlisi didàctica i amena de l’estructura dominant. Una visió 
personal i documentada dels tres poders (polític, econòmic i 
poders ocults) que controlen el món actual. Al marge de teo-
ries conspiratòries, “lobbies” i grups diversos que exerceixen 
una influència clau en els actors polítics i també econòmics 
que acaben per influir en el nostre dia a dia. Va concloure 
que la pandèmia ens ha fet adonar que som vulnerables i 
que la solució només pot venir renovant la cooperació i la 
coordinació de diferents organismes internacionals com és 
ara l’ONU, la UNESCO, els G-20, la Cimera del Clima... que 
ens poden preparar per abordar les crisis existents. 

La classe es va realitzar el dimecres 3 de novembre i va 
anar a càrrec de la Sra. Marta Alòs i López, amb el tema: 
“Posar humor a la llengua”. La ponent és escriptora i política. 
Ha estat diputada al Parlament de Catalunya per CiU la VIII 
i la IX legislatura. Des del 2000 és Tècnica Especialista de 
Biblioteca de la UdL. Com a escriptora té publicats més de Conferència de la Dra. Margaret Creus.

El Sr. Vicenç Lozano durant la seva classe.
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15 llibres entre els quals destaquen: “Per un pecat d’amor” 
(1995), “Els ulls de l’ametller” (1997), “Quartet Ponentí” 
(1997), juntament amb Rosa Fabregat, Francesc Pané i Gui-
llem Viladot; “Sol de ponent” (2001), premi Vent del Port 
2001; “L’ombra de la forca” Premi de Narrativa Ciutat de 
Castelló 2022... 

“Posar humor a la llengua” va tractar de les diferents for-
mes i continguts d’aquesta disposició d’ànim dels humans. 
Va parlar-nos dels personatges que l’han fet possible com 
és el cas d’en Joan Capri i Josep Santpere, dels que ens en 
va posar uns exemples. Així mateix va fer una revisió per 
l’humor gràfic català a través de la història del nostre país, 
repassant revistes i diaris com el Cu-Cut, En Patufet o el 
PAPITU. Ens va mostrar l’humor en la poesia de Pere Quart, 
de Salvador Dalí o els poemes visuals de Joan Brossa i Gui-
llem Viladot. La música cantada també és un bon mitjà per 
dir coses que en el seu moment no es podien dir com és el 
cas del “garrotín” dels gitanos lleidatans o les cançons de 
La Trinca amb una doble lectura. Finalment ens va fer una 
comparativa entre l’humor català i l’humor anglès. 

La classe es va realitzar el dimecres 10 de novembre 
i va anar a càrrec del Sr. Francesc Farràs Grau, amb el tema: 
“De l’antic comerç a les grans superfícies”. El ponent és 
professor d’Història jubilat de l’INS de Tremp i promotor de 
les botigues-museu de Salàs de Pallars. El conferenciant 
ens va fer un amè recorregut per la història del comerç 
mostrant imatges, tant del continent com del contingut de 
les botigues, des dels relleus romans de Pompeia, fins a 
l’actualitat. En la seva explicació va exposar les diferents 
etapes històriques del comerç, mostrant les seves caracte-
rístiques tant en l’evolució dels cartells anunciadors com 
també dels aparadors, veritables exposicions d’art fruit del 
moment històric i del corrent artístic predominant. Va fer 
una referència especial a la propaganda de la xocolata i els 
torrons d’Agramunt a partir dels calendaris i capses que 
s’oferien als compradors. Destacà també el gran canvi del 
model de la dona en els cartells anunciadors sobretot a partir 
dels anys 50 del segle XX amb l’entrada del model americà. 
Finalment ens va parlar de l’aparició dels supermercats i el 
canvi que va suposar en la manera de comprar, i més tard 

de l’aparició de les grans superfícies, acabant 
amb l’explicació del moment actual amb el co-
merç on line.

Properes activitats:

Dimecres 1 de desembre. Classe a càrrec del 
Sr. Jordi Camins (glaciòleg). Tema: “Antàrtida, 
gel més enllà de la fi del món”. 

Dissabte 4 de desembre a les 11,30. BIBLIO-
TECA MUNICIPAL “Guillem Viladot”. “Atrapa-
contes” a càrrec de l’Aula d’Extensió Universi-
tària d’Agramunt. Narració del Conte de Nadal 
“La felicitació”, a càrrec de Ricard Bertran. 
Tot seguit, taller de confecció de felicitacions. 

Dimarts 14 de desembre. Activitat de música 
en directe i fi del primer trimestre, a càrrec de 
la Sra. Dolors Ricard Amanós.

La Junta Directiva 

La temàtica de Marta Alòs va ser “Posar humor a la llengua”. La darrera realitzada fins ara va anar a càrrec de Francesc Farràs.

Aspecte de la Sala-Teatre del Casal.
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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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ENTITATS IGP “TORRÓ D’AGRAMUNT”

Nou Consell Regulador

El mes de juny d’enguany, per part del 
Departament d’Agricultura de la Gene-
ralitat de Catalunya, es varen convocar 

les eleccions als òrgans de govern del Consell 
Regulador de la Indicació Geogràfi ca Protegida 
“Torró d’Agramunt”.

Una vegada fi nalitzat el procés electoral, el 
passat dia 25 d’octubre, es va procedir a la 
constitució de la Comissió Rectora del Consell 
Regulador i a l’elecció de President, essent es-
collit el Sr. Fèlix Valero i Bernaus.

La Comissió Rectora per als propers quatre 
anys restarà composada pels membres se-
güents:

- President: Sr. Fèlix Valero Bernaus (Torrons 
Fèlix)

- Subpresident: Sr. Àngel Velasco i Herrero 
(Torrons Vicens)

- Tresorera: Sra. Núria Briansó i Pallerola 
(Torrons l’Agramuntina)

- Vocal: Sr. Àngel Lluch i Berengueres (Tor-
rons Lluch)

- Vocals tècnics: Sra. Eva Martínez i Cristo-
bal i Sr. Joaquim Porcar i Coderch (Dep. Acció 
Climàtica)

- Secretari: Sr. Jordi Martí i Gasull 

El Sr. Fèlix Valero, una vegada escollit presi-
dent, va dir que emprenia aquesta etapa amb 
molta força, il·lusió i ganes, essent el seu prin-
cipal objectiu el de benefi ciar i potenciar tota 
la indústria torronera d’Agramunt.

És per ell un orgull i una gran responsabi-
litat transmetre els coneixements de la seva 
llarga trajectòria a aquesta institució, així com 
mantenir l’essència que va adquirir dels antics 
torroners i els mètodes tradicionals que donen 
valor al producte de la IGP.

Per altra banda, també vol fer especial men-
ció en seguir treballant i actualitzar el màr-
queting online, potenciant la plana web i les 
xarxes socials (XXSS), i arribar així cada dia a 
més llars d’arreu.

Consell Regulador IGP “Torró d’Agramunt”

El Sr. Fèlix Valero 
va dir que empre-
nia aquesta etapa 
amb molta força, 
il·lusió i ganes, 
essent el seu 
principal objectiu 
el de benefi ciar i 
potenciar tota la 
indústria torronera 
d’Agramunt.
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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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ENTITATS MOSSOS D’ESQUADRA

Recomanacions 
Black Friday
• Aneu en compte amb les ofer-
tes que facin descomptes molt
exagerats.
• Contrasteu les ofertes, alertes
i la publicitat que us arribin per
canals que no siguin els de les
marques oficials.
• Vigileu de pàgines webs amb
dominis estranys (no és habitu-
al que les marques comercials
facin servir dominis tipus .onli-
ne o .org) encara que hi hagi el
“htpps”.
• Contraresteu els descomptes

directament a la pàgina oficial 
de la marca o les seves xarxes 
socials.
• Sobretot estigueu alerta
d’aquest anunci tipus que el
grup ha inserit en diverses de
les seves webs falses, en diver-
sos idiomes i de diferents mar-
ques però amb un mateix disseny
gràfic.

Tens terres que vols arrendar?

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

Molt bones condicions
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21 264 406
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Formatges Monber
Elaboració Artesanal

C/ Les Eres,18 - Tel. 973 390 316 - Agramunt
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OPINIÓ LA BOTERA

Riella

per JOAN PUIG i RIBERA

De la mateixa mane-
ra que Narcís Oller 
va amagar sota el 

nom de Vilaniu la població 
de Valls en la seva obra li-
terària o Salvador Espriu 
va crear el mite de Sinera 
capgirant el nom del seu 
Arenys d’infantesa, Guillem 
Viladot va empescar-se el 
nom de Riella per suplantar 
el nom d’Agramunt en part 
dels seus escrits.

Es pot dir que Riella i 
Agramunt són el mateix? Sí 
i no. Efectivament, davall 
del nom de Riella s’ama-
ga l’Agramunt que va viure 
Guillem Viladot en la seva 
infantesa; en alguns casos 
hi podem trobar personat-
ges que hi van viure, anèc-
dotes que hi van succeir 
realment i, sobretot, indrets 
de la nostra vila. Però sem-
pre hi apareixen a partir de 
la visió personal de l’autor 
i del seu record. A més, 
Guillem Viladot descriu la 
Riella mítica amb un to vol-
gudament esbiaixat i per-
sonal perquè no pretén pas 
fer història, sinó literatura; 
no busca recordar un fets 
passats sinó reinventar-los 
mitjançant el llenguatge po-
ètic i la seva visió creativa. I 
cal deixar clar, a més a més, 
que Viladot tenia una gran 
capacitat inventiva que li 
permetia a partir de qualse-
vol cosa, com podia ser un 
nom, crear un personatge 
amb una història singular.

Per tant, Riella és i no és 
Agramunt. Riella és el mite 
literari que un bon dia s’in-
ventà Guillem Viladot per 

explicar el seu paradís per-
dut, la seva infantesa que 
havia quedat atrapada en el 
passat i que ell evocà i re-
feu al seu gust en la pròpia 
creació literària.

Una de les facetes que 
caldria estudiar de Guillem 
Viladot és la capacitat que 
tenia per inventar noms, so-
bretot de persona. Aquesta 
capacitat també el va por-
tar a inventar-se el nom de 
Riella que se li va acudir, 
segons ell mateix havia dit, 
a partir de modificar el nom 
de “Riells”, població que 
havia descobert en un viat-
ge.

El nom de Riella apare-
gué per primera vegada en 
el recull poètic Hem deixat 
Riella que va escriure en-
tre setembre i octubre de 
1956. Es tracta de 30 po-
esies en què el poeta parla 
del poble des de la llunya-
nia.

El segon cop que Viladot 
tornà a fer anar el nom és 
en el títol del llibre Els in
fants de Riella de 1965 que 
conté les històries d’una 
cinquantena de personat-
ges inventats que viuen en 
una població rural. El nom 
tornà a aparèixer el 1974 
en un altre títol quan l’edi-
torial Pòrtic publicà Memò
ria de Riella que aplegà tres 
llibres editats anteriorment 
(Temps d’estrena, La gent i 
el vent i Els infants de Rie
lla) més el llibre inèdit L’ar
rel de panical.

En la novel·la Memorial 
de Na Nona, Viladot feu re-
ferència a Riella de passa-

da, encara que no hi ha una 
relació directa amb la trama 
argumental.

El gener de 1977, Viladot 
va encetar una secció a la 
revista Sió sota la denomi-
nació Inventari de Riella 
que va durar dos anys jus-
tos, al cap dels quals pas-
sà a denominar-se Som a 
Riella. Aquesta secció d’ar-
ticles d’una pàgina va anar 
des del gener de 1979 fins 
al gener de 2001, quan ja 
s’havia produït el seu de-
cés. Es tracta d’un total de 
265 articles que en alguns 
casos es publicaren agru-
pats en subseccions amb 
un fil temàtic propi i que 
han donat peu a obres per 
separat: Itineraris interiors 
(1992), feliçment reeditat 
aquest any, Ultramemòries 
i altres relats (2008) que 
conté Ultramemòries, His
tòries de vora la finestra i 
Vida de difunts. Finalment, 
el 2009 es va publicar Rie
lla. Notícia d’un mite amb 
poesies inèdites de Guillem 
Viladot i fotografies de Toni 
Prim.

En aquests moments 
queden per publicar en 
forma de llibre l’Inventari 
de Riella i una part dels ar-
ticles de Som a Riella (re-
ferents a temes locals i de 
política, les Pontificalitats, 
uns quants personatges es-
parsos i Menorà) apareguts 
a Sió entre 1979 i 1996. 
Esperem que durant el 
2022, dedicat a Viladot per 
commemorar el centenari 
del seu naixement, els pu-
guem veure publicats.   ■

Es pot dir que Riella 
i Agramunt són el 
mateix? Sí i no. 
Efectivament, davall 
del nom de Riella 
s’amaga l’Agramunt 
que va viure Guillem 
Viladot en la seva 
infantesa; en alguns 
casos hi podem 
trobar personatges 
que hi van viure, 
anècdotes que hi van 
succeir realment i, 
sobretot, indrets de 
la nostra vila.
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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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Els bolets

OPINIÓ ESCUDELLA BARREJADA per ANTONI PONSA

El bolet en general, cons-
ta d’un barret que porta 
l’estructura en forma 

de làmines a la part inferior, 
sostingut per un peu o cama 
o sense aquest i en aquest 
darrer cas, en forma més o 
menys circular; uns altres te-
nen les formes més diverses 
que es pot imaginar. Hi ha 
una espècie que s’anomenen 
bolets de soca, els quals no 
són comestibles, llevat en al-
guns casos quan són tendres. 
Per contra, de bolets carno-
sos, n’hi ha espècies que són 
comestibles, més o menys tò-
xiques, indigestes o purgants, 
o seriosament tòxiques i fins 
i tot mortals en alguns casos.

Els bolets representen la 
part visible dels fongs i són 
d’existència curta, l’aparell 
vegetatiu és subterrani i pot 
viure molt de temps. Cada 
any, si les condicions són les 
apropiades, emet carpòfors, 
i això explica l’existència de 
llocs on sempre solen aparèi-
xer els mateixos bolets (rove-
lloneres, llenegueres, etc.) i 
també l’aparició d’erols i car-
reretes.

Ateses les condicions de 
vida dels fongs, sovint viuen 
associats amb les arrels de 
diversos arbres, per tant, és 
normal que els rovellons crei-
xin en pinedes, els surenys 
i els carlets a les alzineres, 
les tòfones a les alzineres i 
rouredes. Per totes aquestes 
coses és important que quan 
es fa la recol·lecció de bolets 
comestibles no es danyi ni el 
bolet ni el terreny. S’ha de 
vigilar molt ja que pot passar 
sovint quan es fan servir ras-
clets, falç, etc.

La valoració de l’interès cu-
linari dels bolets comestibles 
varia molt segons els països 
i les comarques. N’hi ha un 
gran nombre d’indiferents 
que són consumits poc o 
gens per la seva pobresa gus-
tativa o perquè són rars. Per a 
la cuina la gent reté, doncs, 
solament un grup limitat 
d’espècies, molt més ampli 
als països de tradició bole-
taire (Països Catalans, País 
Basc, França, Itàlia, Hongria, 
països eslaus, etc.). A Bar-
celona es consumeix especi-
alment rovellons i pinetells, 
rossinyols i llenegues, mentre 
que als mercats comarcals la 
llista de l’oferta s’enriqueix 
amb d’altres espècies com 
carlets, cualbres, ous de reig, 
mollerics, surenys i moixer-
nons.

El consum dels xampi-
nyons conreats, l’oferta dels 
quals és molt més constant, 
augmenta contínuament, so-
bretot a ciutat. Al País Basc, 
els bolets més apreciats són 
el sureny fosc, la llora verda 
i el rossinyol, a la tardor, i els 

moixernons a la primavera. 
A França i a Itàlia, els bolets 
de més interès comercial 
són els surenys, alguns bo-
lets especialment perfumats 
que són emprats com a con-
diments o es poden comptar 
entre els comestibles que ate-
nyen preus més elevats. Això 
és vàlid sobretot per a les tò-
fones, però també, en alguns 
països, per als moixernons de 
primavera, els de tardor i els 
cama-secs.

Bé que al principi era un 
complement estacional en 
la cuina camperola, la recol-
lecció dels bolets als Països 
Catalans ha anat adquirint 
durant els darrers cinquanta 
anys una importància econò-
mica no gens negligible, fins 
al punt que hi ha mercats es-
pecialitzats, com el de Llinars 
del Vallès, per exemple.

Les variacions de la produc-
ció concentrada sobretot als 
mesos de setembre, als bos-
cos de muntanya, octubre i 
novembre, als boscos de llocs 
més baixos, i desembre als 
llocs meridionals, País Valen-
cià i les Illes, són atenuades 
en part per diverses indústries 
conserveres que envasen so-
bretot rovellons, xampinyons 
i tòfones.

Per a conservar els bolets 
cal netejar-los i esterilitzar-los 
o bé deshidratar-los; per asse-
car-los s’ha de fer al sol o en 
assecadors d’aire calent.

Com a procediments caso-
lans són molt emprats l’asse-
cament de rossinyols, moixer-
nons, trompetes, múrgoles; i 
la salaó de rovellons, llene-
gues, etc.   ■

Els bolets repre-
senten la part 
visible dels fongs 
i són d’existència 
curta, l’aparell 
vegetatiu és sub-
terrani i pot viure 
molt de temps. 
Cada any, si les 
condicions són 
les apropiades, 
emet carpòfors, 
i això explica 
l’existència de 
llocs on sempre 
solen aparèixer 
els mateixos 
bolets (rovellone-
res, llenegueres, 
etc.) i també 
l’aparició d’erols 
i carreretes.
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Xavier Junyent Sangrà
Tel.  625 119 990

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

xavie_reformes@hotmail.com

25310 AGRAMUNT

C/ Sant Pol, 13 - 25210 GUISSONA
Tel. 973 55 16 98
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OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Caparrons i caparruts

Els Caparrons són uns capgrossos que representen 
unes persones que van viure a Agramunt i que eren 
conegudes i estimades per tothom.

Aquests dies s’està enllestint el conte sobre la figura de 
l’Angelina Comadrona que, com sabeu, és un dels quatre 
caparrons escollits per votació popular i que l’associació 
“TradiSió” es va encarregar de fer realitat.

En escriure el conte vaig intentar imaginar quines perso-
nes haguessin estat susceptibles de convertir-se en caparró 
si aquesta iniciativa s’hagués dut a terme fa quaranta o cin-
quanta anys enrere, és a dir, en temps de la meva infància/
adolescència. Per una associació d’idees que més endavant 
us explicaré, em va venir al cap el personatge d’en Manuel 
Erència. 

L’Erència regentava un dels dos estancs que històrica-
ment estaven situats al Carrer Sió, just davant de la històri-
ca Peixateria Cuñat (descansi en pau).

Aquest senyor, natural de Castro del Río, un poble de la 
província de Còrdova, va arribar a Agramunt quan ja passava 
la vintena, i des del primer dia va mostrar la seva determi-
nació per integrar-se a la vida social d’Agramunt. Va formar 
part de la junta de la penya barcelonista, de la qual en va 
ser el soci nº 2, i va potenciar el futbol agramuntí.

Però la seva popularitat entre els convilatans d’aquella 
època, la característica que el distingia i que me l’ha fet 
venir a l’esment a l’hora d’escriure aquestes ratlles, era la 
seva manera particular de parlar el català. 

Segons els lingüistes, l’aprenentatge d’una segona llen-
gua respon a un procés diferent al que té lloc amb l’apre-
nentatge de la llengua materna. El rang de major èxit se 
situa entre els 8 i 10 anys, quan el cervell aconsegueix el 

seu grau màxim de plasticitat. A partir dels 10, aquesta ca-
pacitat es va atrofiant de manera gradual. És natural doncs, 
que amb vint i escaig anys a l’esquena, en Manuel (que 
passà dir-se Manel al cap dels anys) tingués algunes com-
plicacions a l’hora d’expressar-se en català, fins al punt que 
algunes expressions seves varen fer fortuna entre nosaltres. 
Els lectors d’una certa edat segur que recorden el famós: 
“Un tajà de je de po” (traducció pels millenials: “un tallat 
de llet de pot”). O quan ens cridava a la veu de: “Xiqué!” 
(xiquets).

En aquella època en què els referents culturals, les con-
vencions, les expressions i frases fetes encara no provenien 
dels mitjans de comunicació ni de les xarxes socials (per 
raons òbvies) la jovenalla fèiem nostres les escasses locuci-
ons que sentíem als grans o que escoltàvem al cinema: “la 
cagaste Burt Lancaster” quan algú era enxampat en fals, 
per exemple. Per això van ser tan reeixides les frases de 
l’Erència, que van romandre entre nosaltres fins i tot més 
enllà del seu traspàs. En tot cas, però, no les repetíem com 
a escarni, sinó més aviat com un joc.

Potser només és una impressió personal, però crec que 
cada vegada el castellà va prenent més protagonisme en la 
vida social d’Agramunt, i no només entre els nouvinguts; 
passant pel carrer, als supermercats, a la terrassa d’un bar... 
he pogut sentir colles de gent jove comunicant-se exclusi-
vament en castellà. Aquest és el motiu que em va fer ve-
nir a l’esment en Manel Erència; difícilment trobaríem avui 
algú amb la seva tenacitat per parlar el català, amb la seva 
voluntat insubornable d’integrar-se a la societat que el va 
acollir. Per això, encara que sigui tard, molt tard, vull deixar 
constància aquí del meu reconeixement. No crec que sigui 
possible, perquè estem parlant d’una època en què només 
una petita part d’agramuntins actuals va viure, però advoco 
per incloure el Sr. Manel Erència en el llistat de futurs can-
didats a Caparró.

Posats a fer, proposo a l’associació “TradiSió” que en-
degui una nova campanya, en aquest cas de “Caparruts”. 
Els candidats a formar-ne part haurien de ser agramuntins 
que no creguin que mantenir el català amb qui et parla 
en un idioma diferent sigui de “mala educació”. Que quan 
la caixera del supermercat et digui “son cinco con veinte” 
pregunti; “cinc amb vint, has dit?” amb la vaga esperança 
que així aprengui a dir alguna xifra en català. Que exigeixi 
als polítics alguna acció més decidida per la preservació 
del català que unes quantes pel·lícules doblades a Netflix... 

Des d’aquí jo presento candidatura.

Ricard Bertran Puigpinós
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Projecte de remodelació 
del Mercadal (1)

S’atribueix al físic Albert Eins-
tein una frase que, si no és 
seva, prou que li escau: “Si 

cerques resultats diferents no facis 
sempre el mateix”.

Fa uns mesos, el veí Jaume Cots 
opinava en aquestes pàgines sobre 
la decadència de la plaça del Mer-
cadal. Subscric íntegrament el seu 
escrit. En els últims mesos s’ha par-
lat de la possibilitat d’executar un 
projecte de remodelació d’aquesta 
plaça, seguint en la mateixa línia 
del que s’ha fet als carrers Sió, Sant 
Joan, Castell i plaça de l’Església. 
Parlo de remodelació i no rehabili-
tació, perquè, al meu entendre, la 
plaça és encara hàbil. Tot i que es 
tracta encara d’un avantprojecte, si 
se’n parla, parlem-ne.

El Mercadal és un espai singular 
i emblemàtic d’Agramunt, envoltat 
d’altres espais emblemàtics que 
han perdut en part la seva singu-
laritat en haver-los sotmès a un 
procés d’homogeneïtzació. No des-
carto que sigui una apreciació per-
sonal ni cerco el consens, però el 
fet que s’estigui duent a terme un 
seguit d’actuacions urbanístiques 
en carrers i places del centre his-
tòric i casc antic seguint un mateix 
esquema i criteris quant a materials 
i acabats desposseeix als elements 
singulars de la seva singularitat 
i els confon en un “totum revolu-
tum”, una exposició permanent de 
pessebres més enfocats al gaudi 
del visitant esporàdic i passavolant 
que a la comoditat de l’usuari quo-
tidià.

Ara que, és clar: quin usuari quo-
tidià? El centre històric i barri antic 
s’està despoblant a gran velocitat, 
ja hi ha més cases tancades i bui-

des que ocupades i el comerç se’n 
ressent, llevat d’algunes excepci-
ons fortament consolidades. Les 
actuacions urbanístiques que s’hi 
duen a terme no reverteixen aquest 
procés, ans al contrari el potencien, 
de manera que pels vigents i pos-
sibles usuaris (veïns i comerciants, 
principalment) és cada cop menys 
atractiva la zona i en fugen.

Cal, al meu entendre, posar 
l’usuari en el centre del projecte, 
enfocar-lo i bolcar els recursos en 
la millora de les seves condicions 
de vida al seu carrer, al seu barri. 
Avui en dia “condicions de vida” 
són, principalment però no exclu-
siva, habitatges dignes, disponibi-
litat de serveis moderns i sanejats, 
accessibilitat i mobilitat. Si alguna 
d’aquestes condicions manca o és 
deficient, la gent que s’ho pot per-
metre se’n va: és fàcil d’entendre.

Hauríem de voler veure vida al 
carrer, gent passejant (si no hi ha 
comerç és difícil), mainada jugant 
per places i carrers (si no hi viu nin-
gú és impossible), gent gaudint de 
l’oratge en terrasses d’establiments 
hostalers..., i de moment això és 
l’únic que es manté, per bé que a 
la baixa per la decreixent qualitat 
dels serveis que s’hi presten i el de-
teriorament (o inadequació) de les 
pròpies instal·lacions.

L’equació és complicadíssima, 
digna del propi Einstein, la solució 
no és simple i segur que no con-
sisteix en posar un nou enllosat 
tot canviant canonades i enllume-
nat, prioritats invertides i expulsió 
o forta restricció del trànsit rodat. 
L’elevat cost econòmic d’aquestes 
intervencions no reverteix en la mi-
llora de les condicions de vida del 

veïnat, i ho demostra el fet que el 
veïnat se’n va.

Un veïnat escàs i format majorità-
riament per gent gran i immigrada, 
dos col·lectius que tenen un pes 
reduït en les decisions municipals: 
escassa militància en qualsevol 
mena d’organitzacions socials –no 
diguem polítiques– i nul·la repre-
sentació a l’ajuntament, però me-
reixedors del mateix respecte que 
qualsevol altre, inclús una discri-
minació positiva per aquesta baixa 
representativitat.

Sóc del parer que aquelles per-
sones i comerços que romanen a la 
part antiga i centre històric són una 
mena com de resistència, un exèr-
cit popular que manté la cohesió 
del poble i és a aquestes persones 
i comerços que s’hauria de mimar.

Remodelació –podem consta-
tar-ho a l’eix Sió - Església - Sant 
Joan - Mercat– no implica neces-
sàriament revitalització i aquesta 
hauria d’anar per davant, perquè 
sinó l’únic que estem fent és cons-
truir un magnífic mausoleu.

La realitat és tossuda: carrers de 
postal flanquejats per immobles 
buits i abandonats que a poc a poc 
van caient deixant un paisatge urbà 
de postguerra. No ens enganyem: 
les inversions públiques han de 
ser rendibles, no tant per una ren-
dibilitat econòmica com social. Si 
no responen a aquesta utilitat no 
s’han de fer, cal replantejar-les per-
què, com deia a l’inici, si no es vol 
el mateix resultat també a la plaça 
del Mercadal caldrà canviar alguna 
cosa del que s’ha vingut fent els 
darrers anys.

Josep Maria Guasch i Huguet



36 [NOVEMBRE 2021]sió 693

La Santa Missió de 1914

REPORTATGE LES SANTES MISSIONS A LA VILA

En l’exposició de foto-
grafies, postals i altres 
papers que va fer An-

toni Huguet a finals de juny 
en motiu de la presentació del 

volum Postals d’Agramunt, 
realitzat per Sió, hi havia un 
díptic de la Santa Missió feta 
a la nostra vila el 1914. De 
fet, el document, de quatre 
pàgines, no és l’explicació 
d’aquella Santa Missió, sinó 
el “comiat” que els pares 
missioners van fer imprimir, i 
que devien repartir entre els 
feligresos, en acabar la seva 
tasca evangelitzadora.

Què era una Santa Missió?
Una Santa Missió era una 

activitat religiosa consistent 
en un conjunt de prèdiques, 
lliçons doctrinals i exercicis 
pietosos que es feien durant 
un període de temps deter-
minat (podien ser entre deu i 
quinze dies) en una localitat. 

Uns sacerdots vinguts de fora, 
anomenats missioners, adoc-
trinaven els fidels per tal de 
reactivar la seva fe. 

Les Santes Missions són 
molt antigues; així ja s’anome-
naven les prèdiques de Vicent 
Ferrer i de Mateu d’Agrigent. 
La pietat post tridentina els 
donà un nou impuls al llarg 
dels s. XVII i XVIII. Però no 
foren ben institucionalitzades 
fins a la primera meitat del s. 
XIX. Un dels seus principals 
predicadors i propagadors fou 
sant Antoni Maria Claret, que 
fundà la Congregació de Mis-
sioners de l’Immaculat Cor 
de Maria. Tingueren una gran 
activitat en aquest camp els 
jesuïtes, els dominicans i al-
tres congregacions catalanes 
nascudes amb aquest fi espe-
cífic el s. XIX. 

En finalitzar una Santa Mis-
sió en moltes parròquies o 
localitats es col·locaven creus 
testimonials, amb la data 
en què s’havia realitzat. Les 
creus que podem trobar avui 
en dia foren majoritàriament 
construïdes el segle passat.

La Santa Missió de 1914
Gràcies al díptic “Record 

de la Santa Missió” a què 
hem al·ludit més amunt sa-
bem algunes característiques 
de la Santa Missió de 1914. 
Els pares missioners vinguts 
de fora eren Caputxins i es 
deien Miquel A. de Barce-
lona i Isidoro de Tous. Van 
conviure durant quinze dies 
amb els agramuntins, cosa 
que ens indica que els actes 
de la Santa Missió es devien 

Creu de ferro que durant molts 
anys va ser a la façana de 
l’església. S’hi pot llegir “Santa 
Missió de 1914 y 1923”.
Ara està ubicada a la zona 
enjardinada de davant el 
cementiri (foto inferior) amb 
la data de 1924.
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▼

anar repartint al llarg de dues 
setmanes. En finalitzar es va 
col·locar una creu grossa de 
ferro a la paret de l’església. 
La creu, pintada de color ne-
gre, es penjà a la part de la 
façana entre la portalada i el 
campanar on amb unes lle-
tres gòtiques grans s’escriví 
al travesser: “En record de la 
Santa Missió. 1914”.

El díptic, escrit en un cata-
là força correcte per ser que 
en aquells anys s’estava es-
tablint la normativa ortogràfi-
ca, és un text dirigit al poble 
en general i, després, dedica 
unes ratlles en concret als 
homes, a les dones, al jovent, 
als pares, als fills, als amos 
i als treballadors. Els pares 
Missioners, signants del fu-
lletó, acabaren dirigint-se als 
fills d’Agramunt a qui de cor 
desitjaren prosperitat, pau, 
benestar i felicitat.

Dues Santes Missions 
més

Sabem que al cap de nou 
anys, 1923, es va fer a la 
nostra vila una altra San-
ta Missió, però no en tenim 
cap altra informació. Ho sa-
bem perquè en la creu de 
ferro que s’havia fet per la 
Santa Missió anterior hi van 
afegir la data d’aquest any. 
D’aquesta manera es van 
estalviar la despesa que po-
dia suposar fer la col·locació 
d’una creu nova. Això ho 
hem pogut deduir gràcies a 
una fotografia antiga de l’es-
glésia en què s’hi pot llegir la 
data afegida.

El març de 1949 es va 
fer una altra Santa Missió. 
Cal recordar que després de 
la Guerra Civil espanyola les 
Santes Missions es van fo-
mentar de manera especial 

Tres imatges de la plaça de l’Església. La primera és de la postal Pera/Oriol 2 d’aproximadament 1935 i s’hi pot veure la creu de ferro 
posada. La segona és de la postguerra de 1939 o 1940 i la creu no hi és. I la tercera és la postal de Raymond 6, d’aproximadament 1957, 
amb la creu altre cop col·locada al seu lloc.
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▼

REPORTATGE LES SANTES MISSIONS A LA VILA

1 D’aquesta Santa Missió se’n donà informació al núm. 1 del butlletí Intimidades, publicat anys més tard per la 
nostra revista. Intimidades (19491953) Butlletí dels Joves d’Acció Catòlica d’Agramunt. 11è col·leccionable de 
Sió, Agramunt, 2010. Vegeu pàgs. 12, 13 i 18-23 on apareix una exhaustiva explicació.
2 La portada del Programa de la Festa Major de 1953 reprodueix una fotografia de la Creu de Pedra de la Santa 
Missió de 1949.

per part de la dictadura fran-
quista i l’església que recolza-
va el règim. Es van convertir 
en una exaltació del naci-
onalcatolicisme. Els fidels 
acudien a les esglésies de 
forma massiva a escoltar els 
sermons dels sacerdots. La 
Santa Missió va tenir lloc del 
8 al 19 de març i els dos dar-
rers dies els feligresos agra-
muntins van comptar amb la 
presència del senyor Bisbe 
d’Urgell1. En acabar, es va 
bastir als dipòsits del Convent 
una creu de pedra en recor-
dança d’aquells dies de pre-
gàries, prèdiques i meditaci-
ons2. La bastiren els treballa-
dors de Regions Devastades 
que aquells anys actuaven a 
la vila per tal de reconstruir 
les zones afectades pels es-
tralls de la Guerra Civil. La 
creu de pedra, però, no resis-
tí els pas dels anys i s’acabà 
trencant, per la qual cosa fou 
substituïda per una senzilla 
creu de ferro que es col·locà 
damunt el peu de pedra ori-
ginal encara que sense cap 
inscripció. I així es pot veure 
avui en dia.

Una creu amb història
A partir de les fotografies 

que hem pogut consultar sa-
bem que la gran creu de ferro 
que es col·locà en recordança 
de la Santa Missió de 1914 
a la façana de l’església, i 
que després s’aprofità per 
afegir-hi la data de 1926, 
fou treta del seu lloc durant 
la Guerra Civil. Probablement 
pels mateixos que van sa-
quejar l’església o per ordre 

Anvers i revers del díptic 
de la Santa Missió feta a 
la nostra vila el 1914.
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del comitè. Donada la seva 
robustesa no la van trencar 
sinó simplement retirar-la en 
algun indret. Passada la guer-
ra, les autoritats van tornar-la 
a col·locar en l’indret on havia 
estat sempre. Fins que fa uns 

anys, en la darrera restauració 
que es va fer de la façana del 
temple parroquial, es va tor-
nar a treure en considerar que 
era un element afegit a l’edi-
fici. Temps després, l’Ajunta-
ment, en no saber què fer-ne, 
va decidir plantar-la en la 
zona enjardinada del davant 
del cementiri. Els operaris la 
van repintar i, potser induïts 
per la mica de lletres que hi 

havia gairebé il·legibles, van 
posar-hi amb números blancs 
la data de 1924. Una data, 
però, que no correspon a la 
veritat, sinó que és fruit d’un 
creuament de les dates de 
les dues Santes Missions que 
es celebraren. I així continua 
fins avui i continuarà mentre 
no s’esmeni l’equívoc.

Joan Puig

Creu de pedra als Dipòsits del 
Convent, record de la Santa 
Missió de 1949. Quan va caure de 
vella, es va substituir per aquesta 
de ferro que hi ha ara.

A la dreta, portada del programa 
de la Festa Major de 1953, 
il·lustrada amb la foto d’aquesta 
creu de pedra.
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Pradell ahir i avui

REPORTATGE DES DE LA RIBERA

▼

L’Enric Pedrós de Pradell ens ha fet arribar una colla de fotografies antigues del seu poble que alhora ha acompanyat 
amb fotografies actuals fetes per ell mateix. Entenem que tenen un valor històric que ens mostra l’abans i el després 
d’un poble de la Ribera del Sió. Esperem que en un futur puguem oferir reportatges fotogràfics d’altres pobles. Qui en 
tingui fotografies antigues que ens ho faci saber.

1 3

4

2
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▼

REPORTATGE DES DE LA RIBERA

5 6

7 8

1) Creuer campana any 1803.

2) Inauguració campana Santa Maria, 
setembre de 1958.

3) Josep Balagueró i Rosa Porta van ser 
els padrins de la campana Santa Ma-
ria. Setembre de 1958.

4) La campana avui dia.

5) Plaça de l’Arbre anys 20. S’ha pogut 
identificar les següents persones: a) 
Magdalena Pedrós. b) Andreu Sellart. 
c) Magí Guasch. d) Manel Pedrós. e) 
Mundeta de cal Farrer.

6) La plaça de l’Arbre actualment.

7 i 8) Comparativa de l’antiga carretera 
per dins la població d’avui dia i dels 
anys 1960, on es pot veure un camió 
de sacs de cal Pera.

a b
c

d

e
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▼

9

10

9 i 10) En aquestes dues imat-
ges es pot veure la diferència 
de l’entrada a Pradell l’any 
1969 i en l’actualitat.

11

11) Màquina de batre i un enorme paller al seu costat. Estiu de 1957. Els dos de la foto 
són Josep Pedrós i Enric Pedrós.
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REPORTATGE DES DE LA RIBERA

▼

12

14

16 17

15

13
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18 19

12) Plaça Major als anys 1920. Les dues 
persones del balcó de la dreta són Ramona 
Trepat i Marieta Vilaprinyó.

13) Plaça Major actualment.

14 i 15) Comparació de la carretera de Ba-
laguer dels anys 1920 amb l’actual.

16 i 17) Panoràmica de la població de l’any 
1930 i d’avui dia.

18) Carrer del Portal anys 1930. Del grup 
de cinc noies del mig, les dos primeres co-
mençant per l’esquerra són Ramona Bala-
gueró i Dolors Vilaprinyó.

19) Carrer del Portal actualment. La millor 
referència és el campanar de l’església.
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ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

AMPA: Un suport incondicional

Ja fa algunes setmanes 
que vam endegar el curs 
2021-22 i des d’aques-

tes línies volem destacar el 
suport incondicional que 
rebem anualment des de 
l’AMPA (Associació de Ma-
res i Pares d’Alumnes). De 
les funcions que duen a ter-
me en destaquen la relació i 
coordinació entre famílies i 
personal docent; ésser la veu 
davant de les administracions 

públiques; promoure activi-
tats dins i fora del centre per 
a tota la comunitat educativa 
i organitzar formacions amb 
l’objectiu d’afavorir l’educa-
ció dels infants i que facilitin 
el coneixement i la relació 
entres les famílies. L’AMPA 
en cap cas és una organitza-
ció amb ànim de lucre, ans al 
contrari, l’aportació de cada 
família és gestionada per al 
benefi ci de tots els infants del 

centre, ja sigui per subvenci-
onar sortides, adquisició de 
material o recursos diversos. 

D’entre els nombrosos pro-
jectes realitzats darrerament 
en destaquen les atraccions 
pel pati adaptades segons 
els estàndards de seguretat; 
l’elaboració d’un mural amb 
jocs i espais per afavorir els 
desenvolupament creatiu 
dels alumnes; la renovació 
d’equips informàtics i de me-
gafonia (interiors i exteriors), 
l’adquisició d’un tendal per a 
la zona de la terrassa; l’orga-
nització de la vetllada de Na-
dal, les festes de Sant Jordi 
i fi nal de curs, entre d’altres.

Des de l’escola agraïm el 
compromís i suport rebut per 
l’AMPA durant tots aquests 
anys. Una contribució desin-
teressada que ajuda a assolir 
l’èxit escolar i personal de 
tots els agents que en prenen 
part: alumnes, mestres i famí-
lies.

Col·legi Mare de Déu 
del Socors
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Vídeo en què poden observar-se 
diverses actuacions portades a 
terme els darrers cursos

Marta Joval Solé
Agent de viatges

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

La darrera setmana d’oc-
tubre vàrem celebrar la 
tradicional festa de la 

Castanyada al centre, adapta-
da al protocol que s’estableix 
en motiu de la C0vid-19, en 
què van destacar-hi les dan-
ses i cançons de la festivitat 
acompanyades per la xaran-
ga de 6è, la degustació i els 
jocs amb aquest fruit de tar-
dor. Com a novetat del curs 
2021/22, vam dedicar una 
tarda a celebrar ‘Halloween’, 
una festa d’origen celta i molt 
estesa arreu del món, espe-
cialment, en països anglosa-
xons. En aquest cas, els alum-
nes van venir disfressats i van 

participar d’una representació 
de la popular cançó ‘Thriller’ 
de Michael Jackson, entre 
d’altres activitats.

D’altra banda i seguint amb 
el treball competencial (meto-
dologia que es fonamenta en 
un aprenentatge d’habilitats 
perquè l’alumne pugui trobar 
resposta o resoldre una situ-
ació quotidiana), hem dut a 
terme recentment activitats 
d’aquest caire relacionades 
amb la Fira del torró i la xoco-
lata. Així doncs, els més petits 
de la casa (llar d’infants) van 
fer una experimentació mani-
pulant els diversos ingredients 
amb què s’elaboren aquests 

productes, copsant les dife-
rents textures, formes i olors 
de cadascun d’ells. Els infants 
de P3 i P4, per la seva banda, 
van fer creacions artístiques 
emprant la xocolata. Així ma-
teix, la classe de P5 va portar 
a terme una dramatització del 
conte ‘Un menjar celestial’ de 
Ricard Bertran. 

Finalment, aprofitant que 
enguany hem tornat a gaudir 
de les firetes a la vila, l’aula 
de 3r –anomenada ‘Les fire-
tes’– va visitar les atraccions i 
van poder descobrir in situ en 
què consisteix l’ofici de firaire 
de la mà dels senyors Lluís i 
Fernando a través d’una entre-
vista que va culminar amb uns 
viatges al tren de la bruixa i els 
cotxes de xoc (petits). 

Aquestes activitats ens em-
penyen a seguir treballant en 
activitats vivencials en què 
l’alumne es converteix en el 
protagonista del procés d’en-
senyament-aprenentatge i que 
s’orienten per tal d’afavorir la 
motivació de l’alumnat.

Col·legi Mare de Déu del Socors
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A baix, els alumnes de 3r entre-
visten el senyor Fernando.

A la dreta, actors i actrius 
de l’aula de P5.

Manipulació d’ingredients propis 
del torró i la xocolata per part 
dels alumnes de la llar.
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ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Les festes a l’escola
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A l’escola Macià-Com-
panys creiem en la im-
portància del coneixe-

ment de les festes i tradicions 

de la nostra terra. Aquestes 
activitats interdisciplinàries 
i de trobada de tota la comu-
nitat educativa, on l’alumnat 
és el protagonista, serveixen 
per despertar el sentit de 
pertinença, unió, solidaritat 
i respecte a tots els pobles i 
cultures. També potencien les 
relacions constructives entre 
l’alumnat d’edats diferents i 
creen nous àmbits de convi-
vència.

LA CASTANYADA
La primera de les festes que 

es treballa a l’escola és la Cas-
tanyada. Uns dies abans de la 
celebració, des de la classe 
de música es varen aprendre 
un seguit de cançons i danses 
de temàtica castanyera. Tam-
bé, durant aquella setmana, 
les classes de P5 i de tercer 
van elaborar uns deliciosos 
panellets de gustos variats:  
ametlla, coco, cirera, xocola-
ta... La cuita va anar a càrrec 
de l’Héctor, el nostre cuiner.

Durant el matí de la Casta-
nyada, les classes de cinquè 
van representar un seguit 
d’històries teatrals amb unes 
castanyeres com a protago-

nistes. Tant els diàlegs com 
l’escenografia estaven molt 
ben treballats, amb l’ajuda de 
la mestra de música i les tu-
tores. L’alumnat de sisè va ser 
l’encarregat de passar per les 
classes a explicar diferents 
versions del conte de La Cas-
tanyera. 

A la tarda ens vam reunir al 
pati per cantar, ballar i men-
jar unes castanyes acabades 
de coure pels pares i mares 
de l’AFA de l’escola. Estaven 
boníssimes!

HALLOWEEN
Una nova activitat s’ha anat 

incorporant dins de les festes a 
l’escola. Parlem de Halloween, 
cada vegada més popular entre 
els nens i les nenes. A la nostra 
escola ho portem a terme des 
de l’àrea d’anglès. En primer 
lloc es va decorar un espai del 
vestíbul amb motius de la fes-
ta: carabasses, bruixes i ratpe-
nats. En aquest escenari, unes 
“bruixes” molt estimades van 
explicar contes terrorífics en 
anglès als nens i nenes.

Grup de mestres de cicle mitjà
Escola Macià-Companys
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La tardor a l’Era

Una vegada passat el 
període d’adaptació, a 
la Llar hem començat 

amb les activitats del dia a 
dia. Els infants entren tranquil-
lament i després de traure’s la 
jaqueta i penjar-la al seu pen-
jador (cadascú segons el seu 
nivell evolutiu) se’n van a la 
seva estança on troben dife-
rents ofertes de joc de les que 
poden gaudir durant una bona 
estona. Enguany, tot i estar 
encara en temps de Covid, les 
agrupacions les hem fet per ni-
vells i així els infants de cada 
nivell compten amb dues es-
tances per poder circular i triar 
la proposta de joc que més els 
complagui.

Les estacions ens marquen 
el pas del temps i aquests dies 
estem immersos en la tardor 
que ens proporciona molts ele-
ments  per  descobrir i experi-
mentar. A més, el jardí de l’Era 
és un espai ideal per poder-ho 
fer ja que tot ell és natura.

Entre les nombroses activi-
tats que hem fet podem desta-
car la cura de l’hort, les man-
granes: collir-les, olorar-les, to-
car-les, obrir-les, desgranar-les 

i menjar-les, agafar fulles 
seques i fer-ne composicions, 
trobar caragols i bolets o jugar 
amb les carabasses,  tastar-les 
i pintar-les. 

Les taules d’experimentació 
també proporcionen moltes es-
tones de joc. En temps de tar-
dor s’omplen de pinyes, fulles, 
magranes, fruits secs, pinyes 
de panís... juntament amb al-
tre material no estructurat. Tot 
fomenta la descoberta i l’ex-
perimentació. És una activitat 
molt tranquil·la, els infants 
desenvolupen la imaginació i 
la concentració i s’inicien en 
la matemàtica a la vegada que 
van adquirint habilitats mo-
trius.

I com cada any vam celebrar 
la Castanyada que aquest any 
vam poder tornar a fer amb les 
famílies. Fou una tarda on in-
fants, familiars i educares vam 
compartir una estona amb la 
companyia de la senyora casta-
nyera que ens anava repartint 
paperines de panellets i casta-
nyes calentes.

Educadores de la
Llar d’Infants Municipal l’Era
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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
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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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COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE

Insomni

Darrerament em desperto 
sovint a les quatre i ja 
no m’adormo. He estat 

poc dormidor de sempre, de jo-
venet a quarts de set ja ajudava 
el pare a obrir el magatzem.

–Aquest xiquet no creixerà 
–deia algun client que aparei-
xia a aquella hora. 

Jo no contestava i el pare 
tampoc. Ell encara era més 
matiner, feia doble jornal i 
a vegades s’adormia sopant. 
Havia fet la guerra, havia patit 
una postguerra magra i per res 
del món no volia que la seva 
família passés estretors.

En qualsevol cas, desper-
tar-te a les quatre de la mati-
nada sense necessitat de lle-
var-te pot ser un problema. Ho 

comento al meu amic. Resulta 
que li passa el mateix. Ni ell 
ni jo no sabem veure cap altra 
explicació a l’insomni que la 
de l’edat pròpia dels padrins 
que som. Però què fas desvet-
llat tant d’hora? Et neguiteges 
endebades rumiant coses que 
et passen pel cap? Engegues la 
televisió per veure que no fan 
res? Agafes un llibre i et poses 
a llegir, procurant no despertar 
la dona?

–Si no fa gaire fred, em 
vesteixo i surto a fer un tomb 
–diu el meu amic–. No hi ha 
ningú pels carrers que et dis-
tregui i, a la penombra de les 
faroles, no saps pas quantes 
coses pots veure que, ves per 
on, et passen per alt a la llum 
del dia. 

Davant la meva cara escèpti-
ca, m’explica:

–L’altra nit vaig adonar-me 
de la fornícula que hi ha al 
començament del carrer de 
Sió, a la part de dins de la pi-
lastra cantonera dels coberts, 
i vaig recordar que en plena 
dictadura, quan el Sió es feia 
si us plau per força en caste-
llà, el senyor Bosch, llavors el 
notari de la vila, va dedicar-li 
un article titulat “La hornaci
na vacía”. Crec que –parlo de 
memòria– hi destacava preci-
sament que ningú no es pre-
ocupés de col·locar-hi alguna 
imatge sagrada, que per a això 
es feien les fornícules. Ara con-
tinua igual de buida, fa molt de 
temps que ha caigut al sac de 
les coses inútils. 

S’atura, agafa aire, somriu 
per sota el nas i continua:

–Després vaig passar per da-
vant d’un solar, resultat de l’en-

derrocament d’una casa anti-
ga, que hi ha al final de l’avin-
guda de Marià Jolonch, enfront 
de cal Zacaries, i em va venir 
al cap que a la façana d’aquell 
edifici sempre hi havia vist 
penjat un cartell metàl·lic que 
sobrevolava la vorera i on, amb 
lletres rosegades pel rovell, es 
demanava: AUTOS, MARXA 
LENTA. Tenint en compte el 
lèxic i que era escrit en cata-
là, devien haver-lo instal·lat en 
temps de la República i potser 
havia resistit la repressió de la 
dictadura perquè, a la pràc-
tica, resultava invisible per a 
tothom. Devia ser l’únic indi-
cador que advertia de reduir 
la velocitat als pocs vehicles 
que aleshores entraven a la vila 
per aquell indret. Fa uns anys, 
quan els senyals de circulació 
actuals feia temps que ja hi 
eren, algú va repintar aquell 
cartell. Una gran pensada. Si 
sabés qui va ser, el felicitaria 
de tot cor. De ben segur que no 
el va pas moure a fer-ho l’es-
cassa utilitat que tindria ara el 
cartell, sinó que potser el veia 
com a testimoni de les coses 
oblidades, per a les quals el 
temps no passa. La pena va ser 
que poc després de repintar-lo 
van enderrocar la casa i, amb 
ella, va desaparèixer el vell 
senyal. Devia acabar llençat a 
l’abocador o venut a preu de 
ferralla o ves a saber. 

–Xiquet, em deixes ben pa-
rat –li confesso, sincer, al meu 
amic–. Saps què? Quan et tor-
nis a despertar de matinada, 
envia’m un whatsapp i t’acom-
panyaré a fer el volt. 

Lo navegant del Sió

L’altra nit vaig 
adonar-me de 
la fornícula 
que hi ha al co-
mençament del 
carrer de Sió, a 
la part de dins 
de la pilastra 
cantonera dels 
coberts...
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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

www.cfagramunt.cat

Resultats, classificacions i presentació
R. Mendoza

Tercera Catalana
Jornada 3 a 5

Agramunt G. Gatell 3 - Butsènit 1
Vallfogona Balaguer 2 - Agramunt G. Gatell 5
Agramunt G. Gatell 8 - Torà 0

Classificació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 15 5 5 0 0 23 3

Primera posició per a l’amateur. Amb 
cinc victòries en cinc partits mostren 
des del primer moment l’objetiu de pu-
jar de categoria.

Juvenil
Jornada 1 a 4

Agramunt G. Gatell 3 - Garrigues 0
Baix Segrià 5 - Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 8 - Pla d’Urgell 1

Classificació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 6 3 2 0 1 13 6

Malgrat la derrota amb el Segrià, 
el juvenil es veu un equip competitiu 
i amb ganes. Estem situats en la cin-
quena posició.

Cadet
Jornada 1 a 4

Agramunt G. Gatell 5 - Pardinyes 1
Tàrrega 2 - Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 2 - Mig Segrià 1
La Noguera 2 - Agramunt G. Gatell 3

Classificació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 10 4 3 1 0 12 6

El cadet és un equip molt competitiu 
que sap reaccionar davant les adversi-
tats. Estem situats en quarta posició.

Infantil A
Jornada 1 a 4

Pinya 1 - Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 13 - AEM 1
Intercomarcal 1 - Agramunt G. Gatell 14
Tàrrega 8 - Agramunt G. Gatell 0

Classificació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 12 4 4 0 0 37 3

L’infantil és líder del seu grup i per 
els resultats i el joc ens fa pensar que 
aquest equip aspira a tot.

Infantil B
Jornada 1 a 4

Agramunt G. Gatell 2 - Garrigues 3
Vilanovenca 7 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 2 - Alpicat 3
La Noguera 2 - Agramunt G. Gatell 2

Classificació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 1 4 0 1 3 7 15

Aquest equip infantil està notant el 
canvi de categoria. Esperem que aviat 
s’adapti i millori la tretzena posició ac-
tual.

Aleví A
Jornada 1 a 5

Guissona 5 - Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 1 - At. Segre 10
AEM 3 - Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 7 - Mig Segrià 3
Balàfia 2 - Agramunt G. Gatell 7

Classificació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 5 5 2 0 3 20 25

L’aleví ha començat amb tres derro-
tes, però el quart i cinquè partit ha re-
accionat i els ha guanyat col·locant-se 
en la novena posició.

Aleví B
Jornada 1 a 5

Agramunt G. Gatell 2 - FIF Lleida 1
Alpicat 3 - Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 5 - Mig Segrià 3
Bordeta 1 - Agramunt G. Gatell 8
Agramunt G. Gatell 1 - At. Lleida 2

Classificació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 12 5 4 0 1 20 10

Molt bona quarta posició per aquest 
aleví que ha jugat els cinc partits amb 
equips de Lleida i n’ha guanyat els 
quatre primers.

Aleví C
Jornada 1 a 4

Agramunt G. Gatell 1 - Ribagorça 7
Agramunt G. Gatell 3 - At. Segre 0
Orgel·lia 6 - Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 3 - E.F. Mascançà 2

Classificació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 6 4 2 0 2 10 15

L’aleví-C ocupa la cinquena posició 
després de guanyar dos partits. 

Benjamí A
Jornada 1 a 4

Guissona 0 - Agramunt G. Gatell 10
Agramunt G. Gatell 5 - FIF Lleida 0
At. Segre 0 - Agramunt G. Gatell 8

Classificació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 9 3 3 0 0 29 0

El benjamí és líder de la categoria 
amb tres victòries en tres partits.

Benjamí B
Jornada 1 a 4

Agramunt G. Gatell 7 - Pardinyes 0
Balaguer 1 - Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 6 - Bellpuig 2
EF Mascançà 2 - Agramunt G. Gatell 4

Classificació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 12 4 4 0 0 19 5

El benjamí-B també és primer com-
partint lideratge amb el Pinyana i el 
Cervera.

Prebenjamí
Jornada 1 a 4

Agramunt G. Gatell 10 - Balaguer 0
Vilanovenca 0 - Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 6 - Pla d’Urgell 2

Classificació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 9 3 3 0 0 18 2

El prebenjamí ocupa la segona po-
sició, a l’espera del seu partit amb el 
líder Miralcamp.
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Femení amateur
Jornada 1 a 4

Agramunt G. Gatell 1 - Garrigues 7
Pinyana 6 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 4 - Pla d’Urgell 3
Agramunt G. Gatell 2 - Soses 11

Classificació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 3 4 1 0 3 7 27

L’equip femení ens ha sorprès de la 
millor manera a l’aconseguir la primera 
vitòria en la tercera jornada.

PRESENTACIÓ DE LA TEMPORADA 
El dissabte 23 d’octubre es va fer 

la presentació dels equips del CF 
Agramunt Escola Gerard Gatell amb 

la presència de familiars, aficionats i, 
per part de l’Ajuntament, l’alcadessa, 
Sílvia Fernàndez, i el regidor d’Esports, 
Josep M. Carrera. També vam comptar 
amb la presència del nostre patrocina-
dor Torrons Vicens, reprensentat pel 
seu director general, Àngel Velasco.

En aquesta presentació vam tenir 
l’agradable presència dels capgrossos 
de la vila que ens van donar ànims per 
a aquesta temporada. 

Per la temporada 2021/2022 comp-
tem amb més de 180 jugadors/res 
repartits en: un amateur de tercera 
catalana, un juvenil, un cadet, dos in-
fantils, tres alevins, dos benjamins, un 
prebenjamí, un equip de babys i, com 

la gran novetat d’aquesta temporada, 
la presentació d’un equip femení ama-
teur federat que jugarà una lliga amb 
equips de la província.

HOMENATGE AL RAMON TARRUELLA
Després de set anys, aquest passat 

mes d’abril va deixar la presidència 
el Ramon Tarruella. La volia deixar la 
temporada passada, però per la pan-
dèmia va aguantar una mica més. Ara 
la presidència recau en la persona de 
Felip Vilanova.

Aprofitant la presentació dels equips, 
el club ha volgut fer-li un homenatge 
agraint-li aquests anys al capdavant 
del club.   ■

Homenatge a Ramon Tarruella.

Els jugadors del club van posar al mig del camp durant la presentació dels diferents equips.

Els capgrossos de la vila amb un grup de jugadors de l’escola.
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C/ del Clos, 23 A baixos
Tel. 973 392 704
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ílvia Balagueró
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FFes un pas endes un pas endaavvaannt...t...  cuida els teus peus!
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Atenció del peu diabè c

Servei a domicili

Xavier Infante Màrquez
P A L E T A
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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
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ESPORTS FUTBOL SALA

Presentació de tots els equips del club
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Després d’unes setmanes d’entre-
nament, el primer cap de setma-
na de novembre vam presentar 

tots els equips del club. Aquest és un 
any molt especial per nosaltres ja que, 
des que ens vam fundar com a club, 
és el primer que tenim equip de totes 
les categories de l’escola, des de debu-
tants fins a sènior. Comptem amb més 
de 95 jugadors i jugadores i ens sentim 
molt orgullosos que aquestes famílies 
confiïn en la nostra escola. És per això 
que encarem la temporada amb la mà-
xima responsabilitat i il·lusió, i amb la 
intenció de retornar aquesta confiança 
dipositada en nosaltres. 

A més de la presentació, durant 
aquest mes també hem realitzat les fo-
tografies per a l’àlbum de cromos que 
enguany tornem a posar en marxa. Ben 
aviat podreu disposar del vostre àlbum 
i es podran començar a comprar els 
cromos per completar-lo. 

Per acabar, us volem anunciar que 
per Nadal sortejarem la ja tradicional 
MEGAPANERA valorada en 1.000 eu-
ros  amb productes dels nostres pa-
trocinadors, a més de dos pernils que 
també seran rifats. 

A continuació trobareu tots els resul-
tats del mes:

Debutants
Els debutants van disputar els seus 

primers partits com a jugadors i juga-
dores de futbol sala. Va ser el dissabte 
6 de novembre en un triangular a Tàr-
rega amb l’equip amfitrió i el Comtat 
d’Urgell. La trobada va servir per gau-
dir del futbol sala i tenir una primera 
presa de contacte amb la competició. 
Els més petits del club van disputar 
dos molt bons partits i van fer gaudir 
l’afició d’allò més. 

Prebenjamí
Escola Futb. Sala Cervera B 7 - 13 Pre-

benjamí
Prebenjamí 1 - 13 CFS Petrolis De Barce-

lona S.A. Linyola A
Balaguer Vedruna Club Futbol Sala A 11 

- 3 Prebenjamí
Punts Partits GF GC

5 PREBENJAMÍ 3 3 17 31

Benjamí
Escola Futb. Sala Cervera B 0 - 12 Ben-

jamí
Benjamí 4 - 4 Balaguer Vedruna Club Fut-

bol Sala A
EFS Balaguer Comtat d’Urgell A 0 - 8 

Benjamí
Punts Partits GF GC

1 BENJAMÍ 7 3 24 4

Aleví B
Borges, FS 1 - 3 Aleví B
Aleví B 2 - 2 Ciclista Aitonenc (Ceca), 

C.E. A
Punts Partits GF GC

3 ALEVÍ B 4 2 5 3

Aleví A
Ponent Futsal Alcarràs A 3 - 2 Aleví A
Aleví A 7 - 3 Tàrrega F.S. A
Balaguer Vedruna Club Futbol Sala A 2 

- 2 Aleví A
Punts Partits GF GC

6 ALEVÍ A 4 3 11 8

Infantil
Infantil 0 - 12 Tremp C.F. Sala A
Infantil 2 - 3 CFS Almacelles A
Escola Futb. Sala Cervera A 11 - 1 In-

fantil
Punts Partits GF GC

13 INFANTIL 0 4 3 36

Cadet
Escola F Pont Ribagorça,C A 2 - 4 Cadet
Cadet 0 - 2 ENFAF Construccions Moder-

nes Andorra A
Punts Partits GF GC

6 CADET 3 2 4 4

Juvenil
Raier, Club Futbol Sala A 3 - 1 Juvenil
Juvenil 5 - 6 FS Solsona Autoescola Dri-

ving A
Atletic La Seu d’Urgell, Club A 2 - 9 Ju-

venil
Punts Partits GF GC

8 JUVENIL 0 3 6 11

Sènior A
Sènior A 1 - 2 Borges, FS A
Sènior A 1 - 4 ZERO39-Gastrobar Alma-

celles A
Punts Partits GF GC

11 SÈNIOR A 3 3 5 7

Foto de grup de la presentació dels jugadors dels equips d’aquesta temporada.
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Demanar per Josep Mª
600 446 600 - 973 390 331600 446 600 - 973 390 331

TAXIS AGRAMUNT

Vehicles de 4, 6 i 8 places
24 hores24 hores

lotaxiagramunt@hotmail.com
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Nova temporada 21/22 Jaume Espinal

Un cop retornada una certa normalitat, comencem una 
nova temporada amb la mateixa il·lusió que fa un 
munt d’anys, quan un grup de joves de la localitat 

ens varen portar un esport estrany i desconegut al poble 
d’Agramunt. D’aquella idea esbojarrada, va sortir el Club 
Handbol Agramunt, que aquesta temporada fa els seu 50 
aniversari. Ens estem plantejant diferents activitats per cele-
brar-ho, però com sempre l’evolució de la pandèmia marcarà 
què es pot fer. Us anirem informant puntualment.

En l’aspecte purament esportiu, l’aturada per la Covid ha 
complicat les coses per tal d’aconseguir continuïtat en al-
guns equips o simplement aconseguir noves incorporacions. 
Continuem amb els dos equips sèniors, masculí i femení, 
desapareix el juvenil masculí que es fusiona amb el sènior, 
però recuperem el cadet femení.

Amb la disputa del segon Torneig Ramon Vicens es va do-
nar per inaugurada la temporada, que ara sí ja està en ple 
rendiment en totes les categories.

Sènior Masculí 4ª Catalana
Altre cop canvis a equip que fa que sigui pràcticament nou. 

Baixes d’alguns jugadors, però absorbeix els jugadors juvenils 
que, amb l’ajuda dels veterans supervivents, més algun retorn 
d’ex-jugadors, formen l’equip que aquesta temporada compe-
tirà a 4a catalana. Els resultats no acompanyen, però l’equip 
va creixent i s’espera que els resultats finalment apareguin.
03-10 HANDBOL SANT QUIRZE C - TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE CHA 35 - 25
10-10 TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE CHA - DESERFEVER CLUB HANDBOL IGUALADA B 29 - 33
17-10 CH LA SALLE MONTCADA JUNIOR - TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE CHA 27 - 24
24-10 TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE CHA - OAR GRACIA SABADELL C 25 - 36

Sènior Femení 1ª Catalana
Es manté pràcticament el mateix equip amb jugadores de 

Guissona i Agramunt, amb noves incorporacions d’ex-juga-
dores que retornen al club. El repte de la present serà man-
tenir-se en la categoria i demostrar que és el lloc on l’equip, 
per qualitat i nivell, li pertoca estar. No han començat massa 
bé les coses, però. Diferents circumstàncies han comportat 

que l’equip no acabi de rutllar, tot i les bones sensacions que 
varen deixar en la pretemporada. 
03-10 TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE CHA - CH SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA 23 - 27
10-10 B. M. PAU CASALS - TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE CHA 26 - 19
17-10 TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE CHA - HANDBOL SANTPEDOR 21 - 28
24-10 TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE CHA - OAR GRACIA SABADELL B 26 - 27

Cadet Femení
Amb la seva desaparició la temporada passada, no es veia 

clar com continuaria. En una reunió d’última hora i a malgrat 
les dificultats de comptar amb molt pocs efectius, les noies 
varen decidir continuar. I ha estat tot un encert, les ganes de 
tornar a competir les estan demostrant dia a dia a la pista, 
essent l’equip que està aportant més alegries al club.
03-10 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA - ASSOCIACIÓ LLEIDATANA 38 - 18
09-10 HANDBOL LLEIDA PARDINYES - TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 41 - 18
16-10 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA - ACLE GUISSONA 40 - 19 
30-10 CEACA TÀRREGA - TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 21 - 26

Tota la informació al web www.handbolagramunt.org i tam-
bé a la nostra pàgina de facebook http://www.facebook.com/
Club.Handbol.Agramunt   ■

Equip Cadet femení.
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El col·lectiu Garba us convida a la presentació del llibre

Quan s’esborren les paraules a càrrec del seu autor Rafel Nadal
     Dissabte 11 de desembre             Vuit del vespre              Espai Guinovart

L’acte s’organitza seguint les mesures de seguretat que contempla el Pla de Contingència aprovat per l’Ajuntament.
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ESPORTS ESCATXICS

Nous reptes i noves il·lusions

El Club Atlètic Escatxics d’Agramunt arrenca la tempo-
rada 2021/2022 amb nous reptes i noves il·lusions. 
Aquest mes d’octubre ha estat nodrit de competicions.

14a Triatló Ciutat d’Igualada
El passat dissabte 2 d’octubre es va celebrar una nova edi-

ció de la Triatló Infantil d’Igualada, organitzada per la secció 
de Triatló del Club Atlètic Igualada.

La prova va reunir un total de 150 nens i nenes d’arreu 
de Catalunya, compresos entre les categories de prebenjamí 
fins els més grans, els cadets.

La representació del Club Atlètic Escatxics d’Agramunt va 
ser de la mà de l’atleta Marc Bosc, que en categoria Benjamí 
masculí va aconseguir la primera posició amb un temps de 
6’ 59,9’’.

31a Cursa del Torró
El passat 10 d’octubre, es va dur a terme a la nostra vila 

la 31a edició de la Cursa del Torró, dins el marc de la Fira 
del Torró i de la Xocolata a la Pedra d’Agramunt. La cursa 
va comptar amb un circuit de 10 km, un de 5 km i curses 
infantils.

La cursa va comptar amb una nombrosa participació d’at-
letes del Club Atlètic Escatxics d’Agramunt, en diverses ca-
tegories.

20a Mitja Marató de Tàrrega
El mateix dia en què se celebrava la 31a edició de la Cursa 

del Torró d’Agramunt, va tenir lloc la 20a edició de la Mitja 
Marató de Tàrrega, on el Club Atlètic Escatxics d’Agramunt 
també hi va tenir representació de la mà de Valentí Pérez i 
Elena Gardenyes.

Elena Gardenyes va aconseguint fer podi amb una segona 
posició en Categoria Veterà Femení.

3a jornada del Campionat de tardor a Igualada
El dissabte 16 d’octubre, a l’estadi Municipal d’Igualada 

va tenir lloc la 3a Jornada de Promoció del Campionat de 
tardor.

La jornada va comptar amb la participació de Pol Carrera 
del Club Atlètic Escatxics d’Agramunt. Carrera va participar 
en la modalitat de 3.000 metres aconseguint una excel·lent 
tercera posició, amb un temps de 10’43.13’’.

19è Cros de Canovelles
El diumenge 17 d’octubre va tenir lloc el 19è Cros de Ca-

novelles, on 4 atletes del Club Atlètic Escatxics d’Agramunt 
hi varen participar.

Cesc Boix va quedar en 6a posició recorrent els 5.225 m 
en la seva categoria Sub18 masculina, amb un temps de 
17’22’’.

Pol Carrera (Sub16M) es va retirar per lesió.
Marc Bosch (Sub10M) va assolir la 3a posició en la seva 

categoria amb un temps de 4’20’’, per una distància de 
1.150 m.

I, per últim, Roger Súria (Sub20M), que competia amb 
la samarreta del Club Atlètic Igualada, va aconseguir la 2a 
posició amb un temps de 22’20’’ per recórrer els 6.750 m

4a jornada del Campionat de Catalunya de tardor a 
Vilanova i la Geltrú

La quarta Jornada de Promoció del Campionat de Cata-
lunya de tardor va arribar el següent cap de setmana. Con-
cretament el dissabte 23 d’octubre a les Pistes Municipals 

Elena Gardenyes i Valentí Pérez a la Mitja Marató de Tàrrega. Pol Carrera a la 3a jornada del Campionat de tardor a Igualada. Quim Pellicer a la 4a jornada del Campionat de Catalunya de 
tardor a Vilanova i la Geltrú.
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Carme Sugrañes Blay, de Vilanova i la Geltrú.
El Club Atlètic Escatxics d’Agramunt va participar-hi en 

tres modalitats: 60 i 1.000 metres llisos, i 80 i 220 metres 
tanques.

En 60 metres llisos, Eric Vila (Sub10) va aconseguir la 5a 
posició masculina de la Final A en categoria, amb un temps 
de 9.97’’.

Els 1.000 metres llisos varen ser per la Martina Ibarz 
(Sub14), que amb un temps de 3’56.98’’ va assolir també 
una 5a posició femenina de la Semifinal 3.

L’atleta Quim Pellicer (Sub14) va competir en 80 i 220 
metres tanques, aconseguint la 4a i 2a posició respectiva-
ment. Pellicer va recórrer els 80 metres tanques en 16.57’’, 
i els 220 m en 35.99’’.

33a Mitja Marató de Mollerussa
Per altra banda, el diumenge 24 d’octubre va tenir lloc 

la Mitja Marató de Mollerussa amb la participació de cinc 
atletes: Miguel Aguza, Raül Marcos, Albert Martín, Valentí 
Pérez i Elena Gardenyes.

Miguel Aguza i Raül Marcos varen recórrer els 21 km i 97 
metres de la prova en 1h i 32 minuts. Albert Martín ho va fer 
en 1h i 47 minuts, i Valentí Pérez i Elena Gardenyes en 1h 
i 54 minuts.  A destacar la marca d’Elena Gardenyes, que 
amb l’hora i 54 minuts va aconseguir millorar la seva millor 
marca personal.

2n Cros de Calonge i Sant Antoni
El Club Atlètic Escatxics d’Agramunt va participar en un 

nou cros. En aquest cas va ser el 2n Cros de Calonge i Sant 
Antoni, el 31 d’octubre, en una prova puntuable pel Campi-
onat de Catalunya de Cros per Clubs.

Una expedició de sis atletes del Club es van desplaçar 
fins a Calonge i Sant Antoni per participar en les diferents 
distàncies i categories, aquests varen ser els seus resultats: 

Posició Categoria Distància Atleta Marca

10 Sub18 Masculina 4.950 m Cesc Boix 16’59’’

25 Sub16 Masculina 4.400 m Pol Carrera 16’36’’

68 Sub14 Masculina 3.000 m Gifré Porta 13’23’’

33 Sub12 Femenina 1.450 m Marina Balagueró 6’41’’

67 Sub12 Femenina 1.450 m Isolda Porta 7’08’’

3 Sub10 Masculina 1.050 m Marc Bosch 4’10’’

3 Sub20 Masculina 6.900 m Roger Súria (CA Igualada) 22’52’’

Campionat d’Espanya de Federacions Autonòmiques 
Sub16

L’atleta agramuntina Núria Argelich va formar part de l’ex-
pedició catalana en el Campionat d’Espanya de Federacions 
Autonòmiques Sub16 que va tenir lloc el passat 9 i 10 d’oc-
tubre a Cuenca. Catalunya va obtenir una 5a posició en la 
modalitat femenina de relleus 4x300 metres, amb un temps 
de 2’52.94’’.   ■

Dues imatges d’atletes del Club al 19è Cros de Canovelles. A la dreta, Raül Marcos i Miguel Aguza entrant a meta a la Mitja Marató de Mollerussa.

Quatre instantànies de diversos atletes del club al 2n Cros de Calonge i Sant Antoni.
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ESPORTS BÀSQUET AGRAMUNT CLUB

Mes prolífic per al BAC: 
consolidació dels seus objectius  

Una entitat esportiva està treballant en línia amb allò 
establert a principi de temporada, segons el grau de 
compliment de les seves fites marcades. Des del BAC 

s’està molt satisfet amb l’assoliment dels dos grans objec-
tius marcats. Per una banda donar un pas endavant a nivell 
esportiu millorant en conceptes tècnics i tàctics en les dife-
rents categories, així com guanyar volum de jugadors i hores 
d’entrenament i posar en pràctica el nostre lema: “es millora 
entrenant molt i jugant molt”.

Passats dos mesos des de la concreció dels objectius, la 
valoració que es pot fer és d’allò més positiva ja que es pot 
apreciar una millora en tots els vessants. Ara bé, lluny de 
caure en l’autocomplaença i el conformisme, no ens donem 
per satisfets del tot; seguirem treballant, seguirem buscant 
nous reptes per anar situant el club al lloc que mereix per-
què no ens conformem amb allò fet, volem sempre millorar 
de manera contínua.

Pel que fa a l’anàlisi de la trajectòria dels tres equips fe-
derats immersos en competició, dir-vos que no podem es-
tar més satisfets del rendiment global dels equips. Tots han 
guanyat diversos partits competint fins la botzina final i, el 
més important, s’ha anat apreciant progressió en els ele-
ments bàsics de l’esport: domini dels diferents tipus de bots, 
buscar la millor línia de passada per a potenciar el joc col-
lectiu així com treballar la tècnica del tir a cistella.

També destacar que s’ha seguit treballant que els dife-
rents nois i noies interioritzin el seu compromís amb l’entitat 
per tal de formar una pinya com a grup, clau perquè les 
dinàmiques dels equips siguin d’allò més positives.

Quant als equips, ens agradaria destacar una virtut de 
cada un, autèntics exemples del que és l’esperit de supe-
ració i la lluita per vèncer totes les complicacions que els 
puguin sorgir:

Infantil Femení: Embranzida incontenible. Les noies 
s’han assentat de manera excel·lent en la nova categoria, 
traient profit del seu joc ràpid a través del control del re-
bot, primera passada d’obertura i transició cap a cistella 
contrària encarant en 1x1 o buscant un tir obert a cistella. 
Així doncs els triomfs davant el CB Torrefarrera (06-56), 
el CB Bellpuig (04-54) o el CEP Vallfogona (70-31) són 
producte del notable treball de l’Izan Fernández que ha 
transmès a les noies un joc d’atac vistós, alegre i amb 
l’objectiu de traslladar la pilota de manera ràpida a la cis-
tella contraria. Caldrà millorar en la solidaritat defensiva 
però de ben segur que s’anirà assolint entrenament a en-

trenament. Vinga noies no aflueix ara, esteu en la bona di-
recció!

Cadet Femení: Ambició de millora. Un dels equips del 
club que millors perspectives té en la categoria tot i que 
caldrà que sigui més regular al llarg dels 40 minuts de joc 
sobretot amb intensitat defensiva pressionant la pilota i no 
deixant-se sorprendre en els minuts inicials de partit. Fins al 
moment ofereix molt bones sensacions doncs es pot apreciar 
la confiança de les noies en les seves possibilitats, la seva 
gran millora en l’ocupació de l’espai sense pilota i els bons 
minuts finals dels encontres que fa palès un bon to físic i 
un esperit de lluita digne d’elogi. Així doncs les victòries a 
les pistes del CB Mollerussa (23-73), el CB Seròs (09-59), 
o el CB Bellpuig (54-68) demostren la projecció ascendent 
i la motivació transmesa pel Xavi Fitó, un dels artífexs del 
bon rendiment grupal! Som-hi noies a seguir esforçant-se de 
valent, tot depèn de la vostra actitud!

Cadet Masculí: Indomable guanyador. Equip revelació de 
la temporada per haver superat tots els obstacles que li han 
anat sorgint al llarg de la competició, pel compromís grupal 
dels nois que tot i ésser pocs efectius estan competint tots 
els partits lluitant cada pilota com si fos la decisiva de l’en-

Exemple de resiliència, entrega i lluita, el Cadet Masculí! 
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contre. La clau resideix en el fet que tots els jugadors saben 
el rol que han de jugar dins l’equip, els que porten la direcció 
de l’equip jugant fàcil per a penetrar a cistella o doblar-la a 
un company millor posicionat, els alers obrint el camp i ame-
naçant amb tir a l’equip rival, obligant-los a obrir la defensa i 
els pivots treballant prop de cistella per rebre i finalitzar amb 

èxits els atacs elaborats. Resultats com les victòries davant 
el CB Torregrossa (66-53) o el CB Sícoris (74-58) demostren 
que han interioritzat que només quan cadascun d’ells aporta 
el millor de si mateix, enforteix el col·lectiu i li dona un plus 
de valor independentment del tempteig final. Gran treball 
de l’Estanis Farré, impecable dinàmica de treball i voluntat 
d’anar endavant de manera persistent!

Tampoc no ens volem oblidar i no per això menys impor-
tant, ans al contrari, dels equips Minis, masculins i feme-
nins, que a l’espera del campionat 3x3 de Catalunya, no 
estan competint de manera oficial però sí que disputen par-
tits amistosos. Un nodrit grup integrat per més de 15 nens i 
nenes demostren la gran il·lusió per la pràctica del basquet-
bol i que de manera eficient i eficaç estan essent guiats per 
la Laia Vidal, la Carla Andreo i el Xavi Fitó, uns grups que 
es caracteritzen per la seva il·lusió creixent. Tenim un gran 
planter en la base formativa, tenim un gran futur per enda-
vant que entre tots el farem possible!

Per acabar, a tots aquells que els vulgueu veure en acció, 
convidar-vos el proper diumenge 19 de desembre a la pre-
sentació oficial dels equips al pavelló municipal. Orgull de 
formar part del Bàsquet Agramunt Club, orgull de quasi tres 
dècades formant persones de manera integral!   ■

La il·lusió per millorar en la pràctica del basquetbol, determinant pel Mini Mixt!
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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

Les institucions, comunicats neutrals
i, si cal, consensuades
Valentia en les decissions, sí, però amb alternatives

Començarem aquest 
article comentant 
la nostra sorpresa 

en referència a l’aprova-
ció de les taxes que haurà 
d’assumir la ciutadania el 
proper any. Resulta que 
surt un comunicat per part 
del grup d’Esquerra Local 

dient que el nostre grup va votar en 
contra de les taxes com la congela-
ció de la brossa, vehicles, etc. Fins 
aquí cap problema, cada grup pot 
expressar les seves motivacions  per 
infl uir en el ciutadà i no hi tenim res 
a dir, només faltaria que ens posés-
sim a casa dels altres. El que ens va 
xocar va ser el comunicat de l’Ajun-
tament on sembla un comunicat 
anàleg a l’anterior i dona la sensació 
que l’objectiu sigui deixar malament 
el nostre grup puntualitzant unes ta-
xes en concret. Pensem que les no-
tifi cacions que fa l’Ajuntament han 
de ser neutrals i no desmerèixer cap 
grup municipal. Segurament algú 
dirà que nosaltres vam votar en con-
tra de les noves taxes municipals. 
Això és ben cert, però si volem afe-
gir matisos als comunicats, diem-ho 
tot i ens agradaria que s’esmentés 
els nostres motius, donat que can-
sats de la política econòmica que fa 
l’equip de govern, amb poca planifi -
cació i un escàs programa fi nancer 
clar, no ens podem fer còmplices 
d’aquest desmanegament. Comen-
tar que alguna taxa no s’ha apujat 
per impopular i ens fa l’efecte que 
donats els costos que anem veient 
ens hi agafarem els dits de les dues 
mans.

Una institució, entenem, mai no 
ha de caure en mans del grup polític 
de torn, està per damunt d’això i en 
els seus comunicats ha d’haver-hi 
consens o senzillament comentar 
sense matisos els assumptes; i si 
volem especifi car coses, especifi -
quem-les totes. Segurament aquells 
que hi volen veure més lluny diran 
que els comunicats sempre han es-
tat així de partidistes. Doncs molt 
malament i a veure si comencem a 
canviar les coses i la manera de fer 
política. Si això s’ha criticat sempre, 
per què ningú no ho canvia?

En un editorial del diari La Van
guardia es comenta que sembla que 
el sistema de recollida de la brossa 
porta a porta, no és tan bo com sem-
bla i ja es comença a parlar més de 
treure aquest sistema i posar-ne un 
altre com el dels contenidors intel-
ligents. Recordar que a casa nostra 
el porta a porta va ser presentat com 
un sistema com si fossin les tau-
les de la llei i es va tirar endavant 
agafant el brau per les banyes. Ens 
comentaven que el sistema de con-
tenidors intel·ligents era molt costós 
i nosaltres ens preguntem si el sis-
tema actual no ho és. Sempre diem 
el mateix, fem un sistema còmode 
per al ciutadà i igual per a tot el 
territori i això no vol dir negacionis-
me  del reciclatge. En aquest mateix 
article es parla de l’intent d’abaixar 
les emissions de gas en espais amb 
una densitat de vehicles molt alta. 
Les traves posades a la circulació 
han creat problemes de desplaça-
ment de la ciutadania, cues de ve-
hicles a altres indrets i descontrol 

circulatori de vehicles sense motor 
per tot arreu. No podem posar una 
paret davant sense tenir una alterna-
tiva viable. Això ens recorda el que 
va passar aquí al carrer Sió: trànsit 
restringit, pilones i que la gent es 
desplaci a peu, en bicicleta o en 
patinet. Per si el casc antic no es-
tigués comercialment en perill, això 
en alguna mesura ha facilitat que la 
ciutadania busqui altres indrets com 
les grans superfícies. Hem foragitat 
els consumidors que compren un 
cop o dos per setmana on la facili-
tat del vehicle no els proporciona la 
bicicleta. El comerç petit, de casa 
nostra, alguns a tancar portes i al-
tres a observar els carrers buits de 
gent i, en defi nitiva, de vida. Quan 
prenguem mesures sense discussió 
tinguem previst solucions alternati-
ves efectives per no crear altres situ-
acions no desitjades. Som de la idea 
que si una cosa funciona no cal que 
la canviem tan dràsticament i menys 
en un poble on per sort encara po-
dem gaudir d’un aire net.

Bé, gaudiu dels colors de la tardor 
que sembla que enguany els podrem 
veure de ben a prop, amb l’arbrat de 
la vila. Sembla que la poda va en re-
tard i el manteniment de la recollida 
de fulles serà més cara amb embor-
nals embossats i hores de neteja que 
segurament ens hauríem estalviat o 
dedicar-les a altres indrets, que prou 
falta fa. Visca l’economia! Amb una 
bona planifi cació a hores d’ara ja 
hi hauria d’haver molta feina feta i 
s’evitaria problemes. Desitgem que 
quan arribi aquest escrit a les vos-
tres mans ja estarà tot en marxa.   ■
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS ACORD D’ESQUERRA

Ordenances 2022: congelació 
de les principals taxes

A finals del passat mes d’oc-
tubre es va celebrar la 
sessió plenària de l’Ajun-

tament Ple, on un dels punts de 
l’ordre del dia era la modifica-
ció de les ordenances fiscals pel 
pròxim any 2022. Després de no 
rebre cap proposta per part del 
grup de l’oposició, el nostre grup 
va portar al ple la congelació de 
les principals taxes com són l’IBI, 
les escombraries i l’impost de ve-
hicles. Durant la sessió ja es van 
explicar els motius d’aquesta de-
cisió, però us els volem detallar 
una mica més.

En primer lloc, com a equip de 
govern tenim l’objectiu de man-
tenir la qualitat dels serveis pú-
blics, incrementar la pressió fiscal 
el mínim possible, per contribuir 
així a superar les dificultats actu-
als tant a la ciutadania com als 
autònoms i a les empreses del 
municipi, i és per això que es va 
optar per congelar les ordenances 
fiscals esmentades. 

Entre les taxes congelades, es 
troba una de les principals fonts 
d’ingressos per al consistori, la 
recaptació de l’IBI que represen-
ta un 45% dels ingressos. Un 
gest que suposarà un repte per 
la gestió municipal per equilibrar 
l’economia, ja que el pressupost 
de despeses haurà de fer front a 
l’increment dels costos que s’hau-
ran d’assumir amb uns ingressos 
d’entre 80.000 i 90.000 euros 
menys. 

Respecte a l’IBI, però, sí que 
s’aplicarà un recàrrec del 50% 
als immobles d’ús residenci-
al desocupats permanentment. 

Concretament es preveu aplicar 
aquest recàrrec als immobles d’ús 
residencial titularitat de persones 
jurídiques que es trobin buits du-
rant més de dos anys, la gran ma-
joria dels quals són propietat de 
grans tenidors i no de particulars. 
Aquesta actuació no es fa amb un 
afany recaptatori, sinó com una 
mesura per ajudar a incrementar 
l’oferta d’habitatge a Agramunt. 
Per fer-ho, l’Ajuntament té previst 
signar un conveni conjunt fruit 
dels acords parlats a la taula co-
marcal habitatge del mes d’octu-
bre.

Una altra de les taxes que s’ha 
congelat, és la d’escombraries. 
Si bé és cert que el cost que ha 
de pagar l’Ajuntament per la seva 
gestió s’incrementa cada any i el 
2022 no serà una excepció, els 
bons resultats de la implantació 
del nou sistema de recollida Porta 
a Porta, que ens situa, gràcies a la 
implicació de la ciutadania, entre 
els municipis que millor destrien 
de Catalunya, han contribuït a re-
duir el dèficit del servei, i per tant 
s’ha decidit que aquest es pot 
assumir sense apujar la taxa. De 
les tres variables que té el cost, el 
cànon i el tractament de la brossa 
s’ha apujat entre un 10 i un 15%, 
i la part d’Urgell Net també s’ha 
apujat un 25-30% (han passat de 
175.000 a 228.000€ l’any). Uns 
increments que es poden neutra-
litzar quan es genera menys resta, 
aconseguint-se un estalvi de gai-
rebé 90.000€.

És evident que la deixalleria ha 
incrementat i molt les despeses, 
a més dels treballs de recollida 

especial d’orgànica i també per 
eliminar els desbordaments dels 
contenidors, i la gestió telemà-
tica del manteniment, però tot i 
així, creiem que la implicació de 
la ciutadania es mereix aquesta 
congelació de la taxa aquest pri-
mer any.

Cal remarcar que s’han modi-
ficat els preus a alguna activitat 
empresarial concreta com a les re-
sidències geriàtriques, i als pobles 
del municipi (Mafet, Montclar, les 
Puelles, Almenara i la Donzell) 
s’han igualat perquè tenen el ma-
teix servei, tot i quedar per sota 
d’Agramunt, atès que es recull els 
cubells en punts d’aportació.

Referent a aquesta taxa, cal te-
nir en compte que els preus del 
nostre municipi són un dels més 
baixos de tota la comarca de l’Ur-
gell. 

I per acabar, una alta taxa im-
portant per les arques munici-
pals que també s’ha congelat és 
l’import de vehicles de tracció 
motora. No es tracta d’un esforç 
molt gran pel que fa als ingres-
sos, però sí un gest per demostrar 
que davant l’increment dels preus 
dels carburants, l’Ajuntament es 
posa al costat de la gent i no toca 
aquesta taxa. 

De totes maneres, una de les 
ordenances que sí que s’incre-
mentarà i ho farà un 5% són les 
taxes de la Residència Geriàtrica 
Mas Vell. Tot i que la pujada és 
lleugerament superior a l’IPC, és 
un pas necessari que cal fer per 
poder equiparar els preus de la 
residència als preus públics fixats 
per la Generalitat. 

Entre les 
taxes 
conge-
lades, es 
troba una 
de les 
principals 
fonts 
d’ingres-
sos per 
al con-
sistori, 
la recap-
tació de 
l’IBI que 
repre-
senta un 
45% dels 
ingres-
sos.
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La resta de taxes s’han modi-
ficat per ajustar-les a la realitat 
dels serveis municipals o a les 
necessitats de la ciutadania, i les 
que pujaran s’hi aplicarà l’aug-
ment de l’IPC. 

El nostre principal objectiu 
com a equip de govern ha estat 
congelar els principals impostos i 
apujar el mínim algunes taxes, i 
fer-ho com un acte de responsa-
bilitat per ajudar a tots els ciuta-
dans que estan patint els estralls 
econòmics de la pandèmia. 

Treball intensiu i constant 
per resoldre el POUM 

El divendres 6 d’agost es va vo-
tar en sessió plenària l’aprovació 
inicial del nou Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) 
que ha estat sotmès a un període 

d’al·legacions i suggeriments fins 
al passat 17 de novembre. Des 
del mes d’agost, l’equip de govern 
a més d’habilitar un punt d’aten-
ció presencial amb cita prèvia, ha 
fet nombroses trobades i reunions 
amb diferents organismes, insti-
tucions, sectors i particulars per 
anar tractant i resolent totes les 
incidències que la ciutadania ha 
volgut plantejar.

La voluntat de l’equip de go-
vern, de l’equip de professionals i 
del personal de l’Ajuntament im-
plicat, ha estat entendre les situ-
acions i arguments que se li han 
exposat i flexibilitzar la proposta 
inicial sempre que sigui possible, 
amb la clara intenció de resoldre 
les diferències i possibilitar així 
l’aprovació d’un tema tan impor-
tant i que fa tant temps que Agra-

munt necessita com és el POUM. 

Sis anys 
Cada any per aquestes dates 

tenim un record especial per les 
víctimes de la rovinada del 3 de 
novembre de l’any 2015, per les 
seves famílies i per totes aquelles 
persones que van patir les conse-
qüències de la crescuda del riu 
d’aquella fatídica matinada. 

Des de l’Ajuntament seguim 
treballant per evitar que aquests 
fets es tornin a repetir, i esperem 
que ben aviat puguin començar 
les obres previstes en el PUOSC 
2020-2024 que preveu una actu-
ació que millorarà el drenatge de 
la llera del riu a l’altura del Pont 
de Ferro i que facilitarà l’evacua-
ció de l’aigua del riu Sió en cas 
d’avingudes.   ■

El nostre 
principal 
objectiu 
com a 
equip de 
govern 
ha estat 
congelar 
els prin-
cipals 
impostos 
i apujar 
el mínim 
algunes 
taxes.
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L'AJUNTAMENT
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TAULA COMARCAL D’HABITATGE

L’alcaldessa, Sílvia Fernàndez, i la regidora d’habitatge, 
Amanda Cardona, van participar a fi nals del passat mes d’oc-
tubre a la primera taula d’habitatge de l’Urgell. En aquesta 
trobada es va parlar i debatre sobre quines són les actuals 
problemàtiques d’habitatge a la comarca i quins instruments 
i polítiques estan a l’abast dels pobles. 

Entre altres, es va parlar de repoblament, dels reptes de 
futur, de la masoveria urbana, dels habitatges desocupats, 
de l’emancipació, de la manca d’habitatge social, del preu i 
del dret a l’habitatge, i també de l’accés que tenen a l’habi-
tatge les persones grans o amb discapacitat.

ANY VILADOT

El pròxim any 2022 se celebraran els 100 anys del naixe-
ment de Guillem Viladot i per aquest motiu des de la Funda-
ció Privada Lo Pardal i des de l’Ajuntament d’Agramunt s’ha 
preparat un calendari d’activitats per celebrar el centenari al 
llarg de tot l’any.

Per aquest motiu, es va fer una primera reunió amb en-
titats i associacions locals per presentar les propostes amb 
les quals ja s’ha treballat i per ampliar aquesta programació 
amb totes les iniciatives que puguin sorgir del teixit asso-
ciatiu.

Des d’aquí es convida a totes les entitats que vulguin fer 
algun acte o activitat en motiu del centenari que es posin 
en contacte amb la regidoria de cultura a través del correu 
electrònic cultura@agramunt.cat

OBRES DE REHABILITACIÓ A LA COBERTA DE L’ESCORXADOR

Aquest mes s’han iniciat les obres de la primera fase del 
projecte de rehabilitació de l’antic escorxador. Tot i que 
l’abast de l’actuació té previst incloure la rehabilitació de 
tot l’edifi ci, es començarà per la primera fase que fa referèn-
cia a la intervenció a les cobertes amb caràcter de reforma 
integral.

L’estat estructural de l’edifi ci es tro-
ba en condicions bones pel que fa a les 
parets estructurals, però els forjats i co-
bertes, necessiten una restauració i substitució i per això 
s’han ensorrat algunes parts. Per aquest motiu, la primera 
fase del projecte se centra exclusivament en la intervenció 
a les cobertes. Concretament, es preveu la rehabilitació dels 
elements estructurals de fusta i de les corretges, així com 
refer les parts de coberta ensorrades. L’acabat de la coberta 
existent se substituirà per fusta i s’inclourà aïllament. Les 
teules existents es trauran i se’n posaran de noves, a més de 
refer tota la instal·lació de sanejament. Amb tot, s’ha decidit 
mantenir les encavallades existents, donat el seu especial 
valor històric i la prioritat és conservar l’aspecte original de 
l’estructura.

Aquesta actuació està inclosa en el projecte Paisatges de 
Ponent, que compta amb un pressupost de 177.272,72 €, 
i està cofi nançada amb fons FEDER de la Unió Europea, la 
Diputació de Lleida, del Departament de Cultura de la Gene-
ralitat i l’Ajuntament d’Agramunt.

JUBILACIÓ

L’Ajuntament ha homenatjat la Sra. Conxita Miralles tre-
balladora de la Residència Mas Vell amb motiu de la seva 
jubilació. Des de l’Ajuntament es vol mostrar l’agraïment pel 
seu compromís i responsabilitat al servei dels residents i fa-
miliars durant tots aquests anys.

DADES DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS

Aquest mes d’octubre s’han reduït unes 10 tones de re-
sidu, tornant als volums dels mesos anteriors a l’estiu. És 
notable la pèrdua del nivell del 90%, com a conseqüència 
de la reducció important en els residus d’envasos i lleugera-
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ment en paper. La resta es manté en un lent creixement. Per 
altra part, cal seguir treballant per eliminar la bossa de plàs-
tic on posem l’orgànica: hauria de ser compostable com les 
que trobem a la majoria de comerços sensibles amb el medi 
ambient. I pel que fa al sistema en general, es mantenen 
les ubicacions amb algunes dificultats. Des de l’Oficina del 
PaP es fa el seguiment informàtic i d’una part de les bosses 
que es troben al terra. En aquests casos es contacta amb el 
veïnat trucant i també realitzant visites abans d’aplicar la 
sanció.

A trets generals, les dades assenyalen una estabilització 
del sistema i ja es poden veure detalls com per exemple 
l’efecte de les vacances al mes d’agost i la tornada a la nor-

malitat el mes de setembre. 
L’orgànica s’estabilitza per damunt de les 12 tones/set-

mana i la resta s’estabilitzarà al voltant de les quatre tones 
setmanals pel final del turisme de residus. Les lectures dels 
cubells es redueixen per problemes tècnics i la renovació de 
part de cubells que tot i recollir-se no s’han donat d’alta al 
sistema. El servei d’Urgell Net millora progressivament, es 
redueixen les incidències i la ciutadania que participa en el 
sistema, la majoria, ho fa correctament.

És remarcable la baixa utilització de la recollida de resta 
els dimarts (indústries i grans generadors) i també els dijous 
(ciutadania). L’equip de govern i l’empresa Urgell Net està 
estudiant la reducció del servei de recollida de resta.   ■

DADES RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES I TRIATGE 2021 EXPRESSADES EN QUILOS

AGRAMUNT Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre
Acumulat

any
%

2021 vs
2020

Paper 16.010 15.038 23.571 20.865 18.259 21.422 24.467 17.986 19.531 18.307 195.456 14% 17%

Envasos 9.700 10.908 23.666 24.708 26.661 29.551 26.880 30.460 30.166 25.192 236.892 17% 91%

Vidre 15.201 5.697 11.839 13.864 14.266 11.483 13.328 16.432 15.581 15.497 133.188 10% 22%

Rebuig 111.353 104.652 32.350 15.540 10.900 12.160 10.840 12.230 13.460 13.760 337.245 24% -72%

Matèria orgànica 20.560 22.432 53.830 49.640 52.500 53.680 52.980 56.780 60.000 56.570 478.972 35% 97%

TOTAL 172.824 158.727 145.256 124.617 122.586 128.296 128.495 133.888 138.738 129.326 1.381.753 100% -26%

% Recollida Selectiva 35,57% 34,07% 77,73% 87,53% 91,11% 90,52% 91,56% 90,87% 90,30% 89,36% 75,59%

ANY 2020

AGRAMUNT Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre
Acumulat

any
%

Paper 20.251 15.038 18.808 17.103 14.684 14.745 17.693 16.822 16.942 14.320 166.496 8,9%

Envasos 13.129 9.544 13.016 11.729 12.304 12.950 12.964 11.607 13.606 13.085 123.934 6,6%

Vidre 11.882 8.741 8.402 11.954 7.668 8.746 18.434 8.842 9.955 14.145 108.769 5,8%

Rebuig 118.980 117.958 121.720 115.820 119.800 124.400 132.600 124.920 122.640 125.260 1.224.098 65,6%

Matèria orgànica 19.156 22.240 24.356 23.010 26.270 24.152 25.960 25.650 26.120 26.028 242.942 13%

TOTAL 183.398 173.611 186.302 179.616 180.726 184.993 207.651 187.841 189.263 192.838 1.866.239 100%

% Recollida Selectiva 35,12% 32,06% 34,67% 35,52% 33,71% 32,75% 36,14% 33,50 35,20 35,04 34,41%
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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 L’OCTUBRE

Dia   3 ......................................... 4,5 l./m2

Dia 29 ......................................... 6,0 l./m2

Dia 30 ......................................... 0,2 l./m2

Dia 31 ......................................... 2,8 l./m2

TOTAL ......................................... 13,5 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES D’OCTUBRE

Màxima del mes ...........................  27,1°, dia 3
Mínima del mes ..............................  4°, dia 25
Oscil·lació extrema mensual .................... 23,1°
Mitjana de les màximes .......................... 22,4°
Mitjana de les mínimes .............................  8,1°
Mitjana de les mitjanes ............................15,2°

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

ALMANAC

Demografi a

(Mes d’octubre de 2021)

NAIXEMENTS
Júlia Ginestà Penella dia 21-9
Tina Torra Capellades dia   8
Sergi Castro Carrascal dia 10

DEFUNCIONS
Enrique Martínez Sánchez 84 anys, dia   2
Dolors Rabés Oliva 88 anys, dia 29
Albert Corrales Vicens 40 anys, dia 29

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades conve
nientment autoritzades.
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AGRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS
CORRESPONENTS AL MES D’OCTUBRE

DESEMBRE 2021

Mes de 31 dies, dotzè del nostre calendari i 
desè de l’antic calendari romà.

El dia 1 el sol surt a les 7h 55m i es pon a les 
17h 23m. El dia 31 el sol surt a les 8h 17m i es 
pon a les 17h 30m.

El dia 21 és el solstici d’hivern a les 17h 00m. 
És el dia més curt de l’any a l’hemisferi nord i el 
més llarg a l’hemisferi sud. 

Avui el sol entra a la constel·lació de CAPRI-
CORN.

DATES ASSENYALADES
L’hivern és el moment de l’any en què la natura 

sembla com si dormís en santa pau i quietud i que 
convida a les festes íntimes de família al costat 
de la llar de foc. Antigament començaven l’any el 
dia del solstici d’hivern, el dia 21, Sant Tomàs. 
Començar-lo deu dies després com fem avui, ha 
estat a causa de moltes alteracions i reformes so-
fertes pel calendari al llarg de la història.

Dia 3 de desembre de 1777: S’autoritza la ur-
banització de la plaça del Mercadal. El rei Carles 
III va aprovar per Reial Decret la construcció de 
les cases de la plaça del Mercadal d’Agramunt, 
tal i com ja ho havia aprovat en primera instància 
l’Ajuntament l’any 1771. En total s’urbanitzarien 
42 patis que estaven valorats a 500 rals cadascun 
a més tenien una càrrega de 10 rals anuals de 
cens. Les mesures de cada pati eren de 26 pams 
d’ample per 60 de llargada. Tot i que el 1782 el 
Real Consejo autoritza l’edifi cació de les cases i 
aquest mateix any ja hi havia un pati venut, aques-

tes no es van començar a edifi car en aquell mo-
ment. La construcció de les cases començaria a 
partir de 1804 segons els plànols que havia redac-
tat l’arquitecte Silvestre Pérez, vicesecretari de la 
Real Acadèmia de San Fernando, que també havia 
redactat el projecte per construir una escola, una 
presó, habitatge de l’escarceller i una carnisseria. 
Però la Guerra del Francès i les consegüents cri-
sis polítiques i econòmiques (fi  de l’antic Règim, 
Guerres Carlines,...) van deturar moltes vegades 
les obres. Això es pot apreciar en les dates que 
estan gravades en algunes llindes que van des del 
1806 fi ns al 1880, respectant sempre, però, el 
projecte original unitari. Segons explica Joan Ma-
luquer i Viladot (1856-1940) a les seves memò-
ries, una de les primeres cases que es van cons-
truir a la plaça del Mercadal va ser cal Mas Vell i 
la va edifi car el seu avi Joan Viladot i Noró cap al 
1808, any que va començar la Guerra del Francès.  

Dia 8: Immaculada Concepció de la Mare de Déu.
Dia 25: Nativitat de Nostre Senyor Jesucrist.
Dia 26: Sant Esteve.
Dia 31: Sant Silvestre, el darrer dia de l’any.

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 4, a les 8:43 h

el dia 11, a les 2:35 h

el dia 19, a les 5:35 h

el dia 27, a les 3:23 h
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Tretzè Aniversari

Felip Solé i Riera
Morí el 4 de novembre de 2008.

Sempre et recordem, la seva esposa, Mª Carme, i tots, Joan, Judith,
Mª Carme, Llorenç i Roger.

Us demanem un record en l’oració.

Montclar, novembre 2021

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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LLEURE
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AMENITATS

per Ricard Bertran

Muntatge d’una felicitació nadalenca per anunciar la celebració de l’Atrapacontes 
del proper dia 4 de desembre a la Biblioteca Municiapal. S’hi realitzarà, 
precisament, un taller de confecció de felicitacions.

La imatge de l’esquerra és l’ori ginal, mentre que a la de la dreta 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.

8 2 1 5

3 7 9

5 7 8

4 3 2 1

1 7 8

2 4 8 6

4 6 5

3 6 9

1 8 5 3

❚ Coordina Rosa Maria Sera

Solució a les
7 diferències:

Solució al 
SUDOKU:

647829153

182537964

539146728

874362519

361975842

925418637

496281375

753694281

218753496

Solució a la 
Sopa de Lletres:

SOPA DE LLETRES

Busqueu les paraules corresponents:
CILINDRE, CONFIRMAR, CORRIPIES, CORRO, 
CORROBORAR, DIARREA, ENFORTIR, OBRIR, 
PASTECA, QUADERNAL, TERNAL

Q U A D E R N A L G H K I E M

K G E Z I E C I L Y D V Q T P

N F R J J E C C I L I N D R E

Ç Y O Z T Q B M N R A I Q G O

G N Z S F N X G F A R E Ç K T

Y M A I P I L G S M R N H P V

R P R G P R Q O Y R E F Q F D

Ç I Z L A N R E T I A O F T H

C O R R I P I E S F T R M I L

Ç G X B K Z B N Z N T T O Y E

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

R A R O B O R R O C D R M T H

QUADERNALGHKIEM

KGEZIECILYDVQTP

NFRJJECCILINDRE

ÇYOZTQBMNRAIQGO

GNZSFNXGFAREÇKT

YMAIPILGSMRNHPV

RPRGPRQOYREFQFD

ÇIZLANRETIAOFTH

CORRIPIESFTRMIL

ÇGXBKZBNZNTTOYE

PIBVOTORROCIIMW

RAROBORROCDRMTH
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I quan bufava vent de nord
m’enfilava entre les branques,

de dalt de tot
veia el llac que el fred glaçava.

I em descordava els botons,
de l’abric en feia ales,

i omplia els pulmons d’aire.

I deixava caure el cos i volava.
Almenys per uns segons, volava.
I deixava caure el cos i volava.

I si no ho feia tant se val.

Caure no feia mal.

                                       Joan Dausà

Albert Corrales Vicens
Falleció en Bilbao el día 29 de octubre de 2021,

a los 40 años de edad.

Su esposa, Kiara Tudela; hijas, Arlet y Queralt; 
padres, Agustí y Carme; padres políticos, Ramón 

y Conxi; hermanos, Núria y Marc; hermanos 
políticos, tíos, sobrinos, primos y demás familia.

Vius en la nostra memòria i després 
de cinc anys no es tracta d’oblidar-te 
sinó de recordar-te sense que ens faci mal.

Els qui t’estimem

Cinquè Aniversari

Àngel Clotet Escanilla
Que morí cristianament el 14 de novembre de 2016,

a l’edat de 74 anys.

Sempre estaràs en el cor dels qui t’estimem.

Agramunt, novembre de 2021
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L’OBJECTIU
DEL ROBERT

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH PUIG

Àguila marcenca
(Circaetus gallicus)
Recuperem una imatge de 
finals de primavera, l’in-
confusible (pels tons clars 
que hi predominen) àguila 
marcenca, anomenada així 
pel fet que les primeres que 
ens arriben de l’Àfrica ho 
fan al mes de març. És més 
gran que un Milà. Bàsica-
ment s’alimenta de rèptils i 
sobretot de serps, per aquest 
motiu té els ulls situats més 
frontalment que altres rapi-
nyaires diürns. Tal adaptació 
li permet enfocar preses pe-
tites amb major precisió.

Serra d’Almenara, juny 2021
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Francesc Sementé i Queralt
A. C. S.

Pujà a la casa del Pare, víctima d’accident,
el 10 d’octubre de 1994, a l’edat de 21 anys.

27è aniversari

Francesc Sementé i Seró
A. C. S.

Pujà a la casa del Pare
el 27 de novembre de 2020, a l’edat de 72 anys.

1r aniversari

Escric, penso i no expresso res,
sento un gran buit, l’ànima desolada,

és la necessitat que tenim de sentir-nos vius,
de sentir que sou aquí, que torneu i us quedeu,

d’escoltar la vostra veu,
de dir-vos que us estimem,

que us enyorem.
La vida ens va aportant felicitat,

les difi cultats ens uneixen
i recordem dia a dia

que mai no estem sols,
vosaltres sempre hi sou presents.

Sempre estareu al cor dels qui us estimen.

Agramunt, octubre-novembre 2021
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La foto d’aquest mes es complementa amb la que publicàvem ara fa exactament un any. Es tracta d’una colla 
d’alumnes, d’edats molt diverses, de l’Acadèmia Agrícola i Mercantil corresponent a la segona meitat de la 

dècada dels cinquanta del segle passat. Aleshores estava regentada pels docents Francisco Antonio Pastor i
Mª Teresa Camins. A la de fa un any estaven en forma de grup al pati de l’escola. En aquesta es veuen arrenglerats 
sortint del centre, segurament per anar a missa per celebrar la festivitat de Sant Tomàs d’Aquino. Aquest entorn 
de davant de l’Acadèmia quedarà totalment renovat amb les obres que es duen a terme al raval de Puigverd.

1) Xavier Bernaus. 2) Joan 
Garrabou. 3) Josep París.
4) Ramon Borges. 5) Ricard 
Freixes. 6) Miquel Torres.
7) Joan Llordés. 8) Miquel 
Marquilles. 9) Domingo Ros. 
10) Joan Llanes. 11) Josep M. 
Freixes. 12) Antoni Alcalà.
13) Vergés-Regué. 14) Albert 
Cuñat. 15) Antoni Condal.
16) Fernando Ros. 17) Baldomero 
Vallverdú. 18) Faustino 
Valentines. 19) No identifi cat.
20) Miquel Andrés. 21) Anna Jou. 
22) Rafel Vallverdú.
23) Mn. Ramon Escué.
24) M. Teresa Camins.
25) Francisco Antonio Pastor.
26) Mn. Francesc Sabaté.

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

Imatge inèdita de l’església i del seu entorn de començament segle XX. A la façana del migdia es pot veure perfectament com el mur 
sobresurt cap al carrer. Fou una modifi cació arquitectònica que es va fer per ubicar-hi les capelles que hi havia a l’interior del temple i que 
més endavant es van tornar a suprimir. Al començament d’aquest carrer de la Sabateria de Dalt hi ha dues pilones de pedra, talment com 
les automàtiques d’avui dia per impedir el trànsit rodat. Damunt del primer cobert de l’esquerra, ampliant la foto a l’ordinador, es pot llegir 
“ESPARTERIA - PERSIANAS”. I enmig de l’empedrat de la plaça es pot veure la tapa d’algun cup dels molts que hi havia en aquell temps.
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Imatge inèdita de l’església i del seu entorn de començament segle XX. A la façana del migdia es pot veure perfectament com el mur 
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