
1sió 707[GENER 2023]

la revista d’Agramunt
i de la Ribera

Núm. 707 • Any LX • Gener 2023www.revistasio.cat • redaccio@revistasio.cat

Concentració deConcentració de
suport a Bernat Solésuport a Bernat Solé

De tu a tu ambDe tu a tu amb
Jordi Cerezuela,Jordi Cerezuela,

cap de la policia localcap de la policia local

Resum meteorològicResum meteorològic
i informatiu de l’any 2022i informatiu de l’any 2022

Festes nadalenquesFestes nadalenques
totalment normalitzadestotalment normalitzades

Les Dones de l’EsbarjoLes Dones de l’Esbarjo
lliuren 7.000€ alliuren 7.000€ a
La Marató de TV3La Marató de TV3



Núm. 707 - Any LVIII - Gener 2023 Editorial ................................................. 3

ACTUALITAT

Fets del mes
- De Nadal a Reis .................................... 5
- Teatre per Nadal ................................... 9
- Xerrada. Ventres de lloguer ................... 10
- Xerrada divulgativa
  de La Marató de TV3 ............................. 10
- Nadal a l’Espai ..................................... 11
- Recital poètic a la Biblioteca ................. 11
- Presentació del llibre Som a Riella ........ 12
- Caminada Solidària
  per La Marató de TV3............................ 13
- Xerrada de salut ................................... 13
- Concert de Nadal solidari...................... 14
- La Garba .............................................. 14
- Mur al pàrquing de Butsènit ................. 15
- Recuperació de l’entorn de l’església
  de Sant Pere i el Castell de Preixens ..... 15

DE TU A TU

Jordi Cerezuela Campàs
- Cap de la policia local .......................... 17

ENTITATS

- ANC: La feina feta per l’Assemblea
  dona els seus fruits! ............................. 21
- AEUA: Activitats desembre i gener ........ 22
- 1a Jornada Gastronòmica
  del Torró d’Agramunt ............................ 25

- Dones “Esbarjo”: Diners per
  a La Marató de TV3 ............................... 27
- Creu Roja Agramunt recull
  273 joguines aquest Nadal.................... 28
- La Coral: Concert d’aniversari.
  Bon Cant: 50 anys cantant! ................... 29

OPINIÓ

La botera
- El darrer pastor .................................... 30

Escudella barrejada
- L’escurçó.............................................. 33

Els lectors escriuen
- La música d’un somriure ...................... 35
- L’Any Viladot ja ha passat? ................... 37
- I va aixecar el vol ................................. 37

REPORTATGE

Meteorologia
- El 2022, el més calorós ........................ 39

DE MES A MES

- 2022, any de contrastos ....................... 43

CULTURA

De llibres
- El darrer de Viladot ............................... 51

COL·LABORACIONS LITERÀRIES

El conte
- Foc follet .............................................. 53

ENSENYAMENT

Finestra educativa
- Vetllada Nadalenca 2022 ...................... 54
- El desembre a l’Escola
  Macià-Companys .................................. 55

ESPORTS

- Club Futbol Agramunt ........................... 56
- Escatxics .............................................. 58
- Futbol Sala ........................................... 61
- Bàsquet Agramunt Club ........................ 62

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

- Any nou, pressupost nou ...................... 65

L’AJUNTAMENT INFORMA  .................... 67

ALMANAC  ............................................. 69

LLEURE

- Amenitats ............................................. 71

L’OBJECTIU DEL ROBERT ...................... 73

LA CALAISERA  ...................................... 73

L’ÀLBUM ................................................ 75

PORTADA:
El diumenge 8 de desembre la cobla 

Vents de Riella i el cor ucraïnès de Guis-
sona ens van oferir a l’església parroquial 
d’Agramunt un Concert Solidari a benefi ci 
de les organitzacions que col·laboren amb 
les persones de la comunitat ucraïnesa 
afectades per la invasió russa d’Ucraïna. 
Aquest concert es va repetir a Guissona el 
diumenge següent dia 15. L’assistència a 
tots dos va ser força nombrosa, cosa que 
fa pensar en una bona recaptació.

(Foto: Josep Rovira)

Àmplia informació de tots els actes que es 
van dur a terme a la vila durant les darreres 
festes nadalenques.

5 a 9

Com ja fa una bona colla d’anys, cada 
mes de gener us oferim el resum meteo-
rològic i informatiu de l’any anterior.

39 a 49
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CRÈDITS

Ajuntament
d’Agramunt

La mossegada de la crisi

Tots sabem que la inva-
sió de Rússia a Ucraïna 

amb la conseqüent con-
frontació militar ha provo-
cat una gran desestabilit-
zació econòmica a molts 
països, tant rics com del 
tercer món. L’encariment 
de l’energia, ja sigui gas, 
petroli, llum, etc. ha fet 
alterar els mercats i, a la 
vegada, ha repercutit en la 
butxaca del consumidor.

Hi ha moltes famílies que 
viuen en una gran precarie-
tat i el nombre de necessi-
tats continua en augment. 
D’aquí que cada cop hi hagi 
més pisos ocupats, més 
sense sostre i més persones 
que demanen ajuda a enti-
tats benèfiques per poder 
arribar a fi de mes.

Això ho sabem no només 
perquè s’explica en tots els 
mitjans de comunicació dia 
rere dia, sinó també perquè 
es palpa en la nostra petita 
vila on el nombre dels que 
sol·liciten ajuda a Càritas o 
a la Creu Roja va en aug-
ment. Una dada que ho 
confirma: aquest Nadal hi 
ha hagut molta més deman-
da de persones pel que fa a 
joguines. Mentre l’any pas-
sat van ser una seixantena, 
aquest any s’ha arribat a 
noranta-quatre; un aug-
ment del 50%! Es tracta 
de gent de la població que 
supliquen ajuda després 
d’haver estat atesos pels 
assistents socials. Aquestes 
famílies, a més a més, ne-
cessiten socors alimentari.

Cal dir que hi ha hagut 
una bona aportació de par-
ticulars i també donacions 
econòmiques de comerços 
i empreses locals per acon-
seguir joguines aquest Na-
dal. També la Creu Roja ha 
fet actuacions destinades 
a recollir diners (Mercat 
de Nadal, Cursa dels Nas-
sos...). Tanmateix no es pot 
abaixar la guàrdia, perquè 
aquests agramuntins im-
mersos en la pobresa ne-
cessiten menjar i escalfar 
la llar cada dia. No oblidem 
que les crisis econòmiques, 
com la que ara tots patim, 
sempre mosseguen als més 
febles.

Hi ha moltes famíli-
es que viuen en una 
gran precarietat i 
el nombre de ne-
cessitats continua 
en augment. D’aquí 
que cada cop hi 
hagi més pisos 
ocupats, més sense 
sostre i més perso-
nes que demanen 
ajuda a entitats be-
nèfiques per poder 
arribar a fi de mes.
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ACTUALITAT FETS DEL MES JOAN PIJUAN 

De Nadal a Reis

▼

Caga Soca
El dissabte 24 de desem-

bre, a les 6 de la tarda, es va 
realitzar a la plaça de l’Esglé-
sia una nova edició del “caga 
soca” popular organitzada per 
l’Ajuntament que va comptar 

amb una gran participació 
d’infants.

Festa de Nadal
El Servei d’Intervenció So-

cioeducativa Itinerant de l’Ur-
gell (SISI Urgell) va organitzar 
el matí del dimarts 27 de de-
sembre, a l’Espai Cívic, una 
festa de Nadal “Le’ts Party 
Nadal Compartit” amb ani-
mació infantil a càrrec d’Al-
bert Show.

Actinadal
Durant les vacances es-

colars de Nadal, del 22 de 
desembre fins al 5 de gener, 
es va dur a terme al pavelló 
firal una nova edició de l’Ac-
tinadal, en sessions de matí 
i tarda, destinada als nens i 
nenes de 3 a 12 anys. Jocs, 
inflables, esports, futbolins 
i tallers van ser algunes de 
les activitats a les quals van 
participar els nens i nenes 

inscrits. Els participants s’ho 
van passar d’allò més bé amb 
totes les activitats programa-
des.

Nadal Jove
Un any més l’Ajuntament 

va tirar endavant la iniciativa 
del Nadal Jove adreçat a nois 
i noies d’entre 12 i 18 anys, 
que es va realitzar els dies 
27, 28 i 29 de desembre. Es 
van organitzar dues activitats: 
al matí, un taller de cuina a 
l’Espai Cívic, i a la tarda, una 
descoberta d’Agramunt a tra-
vés del joc a l’aire lliure ano-
menat “Geocaching”.

L’Home dels Nassos
El darrer dia de l’any al 

matí va sortir a passejar pels 
carrers de la vila l’Home dels 
Nassos. El gran ninot que 
porten els nens va sortir de 
la plaça de l’Església acom-
panyat dels capgrossos i els 

Els nens i nenes colpegen la soca 
per obtenir un obsequi.

A la dreta, animació infantil amb 
Albert Show.

El pavelló firal acollí l’Actinadal 
amb una oferta lúdica per a la 
mainada.
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▼

ACTUALITAT FETS DEL MES

Tabalers de l’Espetec. La cer-
cavila va passar per la plaça 
del Mercat, carrer de la Mura-
lla, carrer Sió, plaça del Pou i 
va acabar novament a la plaça 
de l’Església.

2a Cursa dels Nassos
A la tarda, l’Ajuntament 

va organitzar la 2a Cursa 
dels Nassos d’Agramunt. Va 
ser una cursa no competiti-
va d’uns 5 km de recorregut 
amb sortida i arribada a la 
plaça de l’Església. Com l’any 
passat, també va ser solidària 
amb Creu Roja Agramunt, ja 

que en el moment de recollir 
el dorsal els participants ha-
vien de fer una aportació de 
dos euros per col·laborar en la 
iniciativa “Joguina educativa” 
de Creu Roja. La participació 
va ser d’una vuitantena de 
corredors.

Revetlla de Cap d’Any
Un any més l’Ajuntament va 

organitzar la revetlla de Cap 
d’Any al pavelló firal, que va 
estar amenitzada pel grup tar-
garí “Her Majesty”. La festa 
finalitzà amb una sessió de Dj 
Berni. L’entrada era gratuïta.

Patge Karim
El diumenge 1 de gener a 

mitja tarda, els emissaris de 
SS.MM els Reis d’Orient van 
venir a la vila a recollir les 
cartes que els havien escrit la 
nostra mainada. Aquest any la 
recepció es va fer a l’Espai Cí-
vic. Després de les habituals 
fotografies per immortalitzar 
l’acte, els patges van donar 
un grapat de caramels a tots 
els infants.

Cavalcada
Com cada any la cavalcada 

de Reis tancà els actes de 

les festes nadalenques. Ses 
Majestats els Reis d’Orient 
arribaren a la vila passades 
les 7 del vespre del dia 5. La 
comitiva, que estava formada 
per les tres carrosses reials, 
una carregada de regals i una 
altra de carbó creada pel grup 
de Diables l’Espetec, patges 
a peu amb torxes i vehicles 
dels Bombers i de la Creu 
Roja, precedida pel grup de 
Tabalers de l’Espetec, enfilà 
l’avinguda Marià Jolonch fins 
a la plaça del Mercadal en un 
recorregut abarrotat de gent 
que els donava la benvingu-
da, alhora que admiraven les 
noves carrosses que estre-
naven. Al Mercadal deixaren 
les carrosses i continuaren a 
peu fins a la plaça de l’Esglé-
sia. Després de la tradicional 
adoració davant la portalada 
principal, es van encaminar 
cap a Ca la Vila on, des del 
balcó principal, l’alcaldes-
sa Sílvia Fernàndez els donà 
la benvinguda i els lliurà la 
clau que obre totes les portes 
d’Agramunt. A continuació el 
rei Baltasar es va dirigir al pú-
blic que omplia la plaça. Per 
acabar, i abans d’anar a re-
partir els regals per les cases, 
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Desfilada de l’Home dels Nassos 
pels carrers de la vila amb els cap·
grossos i els Tabalers de l’Espetec.

A la dreta, sortida de la Cursa 
dels Nassos.

Els patges recollint les cartes 
dels joves agramuntins.
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tot el seguici reial es despla-
çà al pavelló firal per atendre 
personalment tots els nens i 
nenes i donar-los caramels.

Noves carrosses 
per Ses Majestats

Aquest any els Reis d’Orient 
han estrenat noves carrosses 

a la cercavila. L’Ajuntament 
ha adquirit tres plataformes 
de sis metres de llargada i 
dos metres quaranta d’ampla-
da, sobre les quals s’ha dis-
senyat una escalinata amb un 
tron i espai per als patges. Un 
grup de voluntaris, de manera 
altruista, s’ha encarregat del 
disseny i de tot el procés de 
creació de les tres carrosses, 
que s’han construït amb ma-
terial reciclat i que estava en 
desús, a més d’aprofitar bona 
part de material de les anti-
gues carrosses. La particula-
ritat d’aquestes plataformes 
és que es podran aprofitar 
durant l’any, ja que es podran 
fer servir com escenaris. L’es-
trena de les noves carrosses 
se suma al nou vestuari que 
la comitiva ja va estrenar l’any 
passat.

Pessebres
Un any més, i ja en porten 

un total de setze, Mobles Es-
colà exposa a la botiga del 
carrer Firal el seu monumen-
tal pessebre. Seguint amb la 
línia de fer un pessebre dife-
rent cada any, enguany han 
ampliat la superfície exposi-
tiva amb una nova estructura 

A dalt, noves carrosses dels Reis 
amb el grup de persones que les van 
dissenyar i construir.

Sobre aquestes línies, gent a la plaça 
arreplegant els caramels que es 
llençaven del balcó de l’Ajuntament.

A baix, arribada de Ses Majestats.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

que recordava la munta-
nya del Pedraforca.

Per la seva part la par-
ròquia va preparar nova-
ment el seu pessebre da-
vant de l’altar major.

Per altra banda, un 
dels veïns de les cases 
de la carretera de Cervera 
va ornamentar, per tercer 
any consecutiu, el jardí 
de casa seva amb figure-
tes de dibuixos animats, 
en aquesta ocasió les fi-
gures feien referència a 
la pel·lícula “101 dàlma-
tes”.
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Adoració a les escales de 
l’església.

A la dreta, repartiment de 
caramels al pavelló.

A la dreta, pessebre tradicio·
nal de Mobles Escolà.

A baix, pessebre de l’església 
i ornamentació d’un dels 
jardins de la carretera de 
Cervera.
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Teatre per Nadal

Els dies 25 i 26 de desembre la 
Cia. Teatredetics va representar al 

Casal Agramuntí l’obra teatral Perfec-
tes desconeguts, una adaptació de la 
pel·lícula d’Álex de la Iglesia “Perfec-
tos desconocidos”, adaptació al seu 
torn del film italià estrenat el 2016 
“Perfetti sconosciuti”, de Paolo Ge-
novese.

En un sopar entre parelles que es 

coneixen de fa anys, proposen un 
repte que deixarà al descobert les 
intimitats més personals: davant de 
tothom i durant la vetllada, cadascú 
haurà de llegir tots els missatges que 
li arribin al mòbil, i tots hauran d’es-
coltar totes les converses i trucades.

Tot i que es tracta d’una comèdia, 
la trama evoluciona fins a convertir-se 
en una tragicomèdia.

Interpretació
Teresa Vilanova Areny - Anna
Jordi Miñarro Gómez - Toni
Sara Miñarro Gómez - Blanca
Ignasi Mercadé Estil·les - Eduard
Margaret Creus Verni - Eva
Joan Brils Rovira - Carles
Emma Torres Figuera - Carlota
Xavier Burgués Borràs - Pep

Veus en off
Esther Corbella Sellart - Lola
Sisco Farràs Serentill - Pare
Oriol Farràs Figuera - Sergi
Antonieta Figuera Figuera - Maria
Marta Figuera Figuera - Marta
Josep Mª Martí Mora - Lluís
Jaume Vilanova Areny - Borja

Escenografia
Serafina Balasch Puig, Gerardo Gar-

cía Ortín, Jordi Ramon Potrony, Maria 
Codorniu Caudet, Josefina Figuera Fi-
guera, Marta Figuera Figuera, Roser Mi-
ralles Mir, Fàtima Puig Castellà

Elements escenogràfics
Serafina Balasch Puig, Gerardo Gar-

cía Ortín

Caracterització maquillatge i perruqueria
Josefina Figuera Figuera

Vestuari
Serafina Balasch Puig, Maria Codor-

niu Caudet, Josefina Figuera Figuera, 
Marta Figuera Figuera, Fàtima Puig 
Castellà

Il·luminació
Albert Malet Mumbrú, Josep Mª Ros 

Villaró

So
Sisco Ayala Vila

Disseny gràfic i muntatge audiovisual
www.ammm.cat

Il·lustració
Serafina Balasch Puig

Col·labora
Ajuntament d’Agramunt, Celler Mas 

Blanch i Jové

Agraïments
Família Roig, Meritxell Bernaus Mar-

sà (Ràdio Sió)

Producció
www.teatredetics.org

Direcció artística
Joan Brils Rovira
Teresa Vilanova Areny
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Xerrada.
Ventres de lloguer

En el marc del 25N, Dia 
Internacional de l’Elimina-
ció de la Violència Contra les 
Dones, el Consell Comarcal 
de l’Urgell va organitzar di-
ferents activitats per abordar 
diversos temes de violència 
masclista. Una d’aquestes 
activitats va ser la xerrada 
“Ventres de lloguer”, que es 
va fer a l’Espai Cívic el dilluns 
12 de desembre, a càrrec de 

Núria González, advocada en 
Drets Humans, activista fe-
minista pels drets de les do-
nes i els infants, i autora del 
llibre Vientres de alquiler: la 
mala gente (Eolas Ediciones, 
2021).

En la xerrada González va 
ressaltar que una de les vio-
lències extremes contra les 
dones són els ventres de llo-
guer. Va explicar que els ven-
tres de lloguer no és una tèc-
nica de reproducció assistida, 
sinó un contracte pel qual 
es pacta l’entrega d’un ésser 
humà a unes persones que 
d’altra manera no tindrien 
accés a aquest ésser humà, 
aquest nadó. Un contracte 
que estipula un seguit d’obli-
gacions per a la dona gestant 
com ara estar sana, haver tin-
gut fills abans, i que afecten 
tots els àmbits de la seva vida 
privada, des de l’alimentació 
fins a les relacions socials. 
Per altra banda, aquests con-
tractes eliminen la identitat 
de la mare biològica de l’his-
torial, vulnerant així el dret de 
filiació que estableix la llei.

També va assenyalar Gon-
zález que aquests contractes 
violen tots els drets humans, 
ja que fan que les persones 
deixin de ser objectes de dret 
per ser objectes mercantils, 
com si les mares tinguessin 
la propietat dels nadons i els 
poguessin entregar, ja sigui 
gratis o pagant, a un tercer.

L’advocada va ressaltar que 
el negoci dels ventres de llo-
guer mou més de 6.000 mi-
lions de dòlars l’any i es basa 
en la pobresa de les dones i 
la violència contra les dones, 
perquè una dona no es pres-
taria a això si no estigués en 
una situació absolutament 
desesperada. Els països on 

es permeten els ventres de 
lloguer són els que tenen pro-
fundes desigualtats socials, 
ja que es tracta d’una pràcti-
ca d’explotació reproductiva, 
que s’aprofita de la situació 
de pobresa i vulnerabilitat de 
les dones. A pesar que és una 
pràctica il·legal a l’Estat es-
panyol, la legislació permet la 
inscripció dels nadons “com-
prats” a altres països.

Xerrada divulgativa de 
La Marató de TV3

Amb motiu de la 31a edició 
de La Marató de TV3, que es 
va celebrar el diumenge 18 
de desembre, enguany dedi-
cada a la salut cardiovascular, 
el dimecres 14 es va realitzar 
a l’Espai Cívic una sessió di-
vulgativa per donar a conèixer 
les malalties cardiovasculars. 
La sessió va ser impartida per 
la infermera del CAP de Bell-
puig, Mercè Bellmunt.

Les malalties cardiovascu-
lars són aquelles que afecten 
tant el sistema circulatori 
com el cor, i constitueixen la 
principal causa de mortalitat 
al món. Hi ha moltes malal-
ties que afecten la salut car-
diovascular. Les més greus 
són la insuficiència cardíaca, 
l’infart de miocardi, l’ictus i 
la mort sobtada. Amb les ma-
lalties cardiovasculars cada 
segon compta. La intervenció 
a temps pot salvar vides. La 
majoria de malalties del siste-
ma cardiovascular són degu-
des a factors de risc coneguts, 
com la hipertensió arterial, el 
colesterol, la diabetis, l’obesi-
tat, el sedentarisme o el taba-
quisme, entre altres.

La prevenció de les malalti-
es cardiovasculars consisteix 
en reduir i controlar els fac-
tors de risc, com per exemple 
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Un moment de la xerrada de 
Núria González a l’Espai Cívic.

La infermera Mercè Bellmunt 
durant la seva intervenció.

Les malalties 
cardiovasculars 
són aquelles 
que afecten 
tant el sistema 
circulatori com 
el cor...
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seguir una alimentació salu-
dable, fer activitat física de 
manera regular, evitar el so-
brepès i l’obesitat, no fumar, 
limitar el consum d’alcohol, 
controlar la pressió arterial, 
vigilar el colesterol, reduir el 
consum de sucre o evitar l’es-
très, entre altres.

Nadal a l’Espai
El divendres 16 de desem-

bre l’Espai Guinovart va rea-
litzar l’ornamentació de l’Ar-
bre de Nadal creat per Josep 

Guinovart ja fa vint anys, amb 
els treballs que prèviament 
havien fet els alumnes de P4 
i P5 d’Educació Infantil dels 
centres escolars Macià-Com-
panys, Mare de Déu del So-
cors i de la Zer El Sió. L’acte 
va estar amenitzat per alum-
nes de l’Escola Municipal de 
Música que van anar inter-
pretant nadales mentre els 
escolars anaven penjant els 
elements decoratius. Després 
de guarnir l’Arbre van can-
tar més nadales tots plegats. 

Com a cloenda de l’activitat, 
l’Espai va oferir a la plaça del 
Mercat coca i xocolata a tots 
els infants.

Recital poètic 
a la Biblioteca

El divendres 16 de desem-
bre la Biblioteca Municipal 
Guillem Viladot va acollir el 
recital “Gabriel i Qel”, de Qel 
Xiberta, un recital de cançons 
sobre poemes de Gabriel Fer-
rater i amb cançons adreça-
des a Gabriel Ferrater.

“Gabriel i Qel” és un reci-
tal de poemes musicats en el 
que per una banda, hi ha els 
poemes de Ferrater que Xiber-
ta ha musicat com si Ferrater 
els hagués adreçat a ella. Per 
l’altra, les cançons que Xiber-
ta ha compost adreçades a en 
Gabriel. Les cançons, arranja-
des per Manu Corbalán, estan 
enllaçades per unes drama-
túrgies de Jordi Lara amb què 
la mateixa cantant Qel Xiberta 
s’adreça directament a Ga-
briel, com si es trobés entre el 
públic, l’interpel·la, l’escolta, 
l’acull i, al final, el convida a 
pujar a l’escenari.
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La mainada  i professors, amb 
alumnes de l’Escola de Música, 
posen amb l’Arbre ja decorat.

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

A baix a la dreta, recital poètic 
a la Biblioteca amb la cantant 
Qel Xiberta i Manu Corbalán a la 
guitarra.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

L’acte forma part de la pro-
posta d’activitats organitza-
des pel Servei de Biblioteques 
de la Generalitat de Catalunya 
per commemorar el centenari 
del naixement i cinquantenari 
de la mort de Ferrater.

Presentació del llibre 
Som a Riella

La sala de plens de l’Ajun-
tament va acollir el dissabte 

17 de desembre la presenta-
ció del cinquè llibre de la col-
lecció Bibliotheca Acrimontis 
que patrocina l’Ajuntament 
d’Agramunt a proposta del 
Consell Assessor de la Re-
gidoria de Cultural, Som a 
Riella de Guillem Viladot. La 
presentació va anar a càrrec 
de Joan Puig Ribera, curador 
del llibre.

Els altres llibres de la col-
lecció Bibliotheca Acrimontis 
són: Agramunt, assaig folklò-
ric, històric i artístic, de Joan 
Puig i Ball (2003); Contes 
de Festa Major i altres narra-
cions, de Lluís Pons i Serra 
(2005); Beata Maria Acri-
montis. Notes històriques de 
l’Església Major d’Agramunt, 
de Joan Pons Farré, prev. 
(2009); i Itineraris interiors, 
de Guillem Viladot (2021).

Som a Riella és un conjunt 
d’articles que Guillem Viladot 
va publicar a Sió de gener 
de 1977 a octubre de 1989 
i que no s’han publicat en 
format llibre fins ara. El llibre 
està estructurat en vuit apar-
tats tenint en compte la temà-
tica i la cronologia d’aparició: 
Inventari de Riella, format 
per 24 textos que avarquen 
els anys 1977 i 1978; D’un 
temps i d’un país, és un primer 
bloc de quaranta-cinc escrits 
produïts entre 1979 i 1986, 
que parlen sobre temes rela-
cionats amb la democràcia, 
les primeres eleccions; D’un 
temps i d’una gent, és un se-
gon bloc de vint-i-un articles 
escrits entre 1979-1986, on 
hi trobem moltes referències 
a persones que ell havia co-
negut i estimat; D’un temps 
d’històries, tercer bloc amb 
vint-i-vuit escrits entre 1979-
1986, on descobrim el Vila-
dot contista i fantasiós; Les 

raons de l’escriptor, publicat 
el 1982, que són tres articles 
agrupats on Viladot explica 
les seves raons de perquè és 
escriptor; L’Utza a la ciutat de 
Go, publicat durant els dotze 
mesos de 1987, on explica 
la història d’Utza, un perso-
natge marginal, que atrau 
els joves de la ciutat amb els 
seus discursos filosòfics; Les 
pontificalitats, una selecció 
de frases breus o sentències 
que va publicar entre febrer i 
desembre de 1988; i Perso-
natges de Riella, escrit entre 
febrer i octubre de 1989, que 
acull el relat de deu personat-
ges inventats.

Joan Puig va ressaltar que 
aquest llibre d’alguna ma-
nera tanca ja tots els escrits 
que havia fet Guillem Viladot, 
d’una manera sistemàtica, a 
la revista Sió.

Per altra banda també va 
incidir que des de Sió també 
estem impulsant els llibres: 
17 col·leccionables fins ara, 
el darrer és el de la revista 
Juliol que es fa quan esclata 
la Guerra Civil; però a més a 
més de diversos autors, com 
per exemple la Miscel·lània 
agramuntina de Ferran Ros o 
De la vora del foc de Ricard 
Bertran, que són un recull 
d’escrits i contes publicats a 
Sió, i en aquest sentit també 
hi podem afegir les Ultrame-
mòries, els Itineraris interi-
ors i ara el Som a Riella, que 
també tots aquests han sortit 
de Sió, per tant, d’alguna ma-
nera Sió impulsem la creativi-
tat dels llibres o la possibilitat 
que apareguin llibres posteri-
ors.

Després de la presentació, 
el poeta almacellenc Amat 
Baró va oferir un recital de 
poesies de Viladot.
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Joan Puig durant la presentació 
del llibre Som a Riella.

Presentació del llibre Som a 
Riella, cinquè volum del col·
lecció Bibliotheca Acrimontis. 
Stel·la Viladot, neboda de Guillem 
Viladot; Pau Minguet, director 
de Lo Pardal; Amat Baró, poeta; 
Joan Puig, curador del llibre; 
Sílvia Fernàndez, alcaldessa de 
la vila; Albert Turull, director 
dels Serveis Territorials a Lleida 
del departament de Cultura de 
la Generalitat; Amanda Cardona, 
regidora de Cultura.



13sió 707[GENER 2023]

Caminada Solidària 
per La Marató de TV3

Amb motiu de la 31a edició 
de La Marató de TV3 que es 
va celebrar el diumenge 18 
de desembre, enguany dedi-
cada a la salut cardiovascu-
lar, l’AEiG Agramunt, l’Esplai 
Sió i el Centre Excursionista 
d’Agramunt hi van col·laborar 
organitzant la XI edició de la 
Caminada Solidària. La ins-
cripció era de cinc euros. La 
participació va ser d’una vui-
tantena de persones que van 
realitzar una ruta per l’entorn 
del municipi d’uns 10 km. 

La recaptació va ser de 390 
euros.

Xerrada de salut
El Consell de Col·legis Far-

macèutics de Catalunya i el 
CatSalut han iniciat aquest 
any una nova edició del Pro-
grama d’educació sanitària 
sobre el bon ús dels medica-
ments (PESBUM) amb l’orga-
nització d’un seguit de xarra-
des informatives impartides 
per farmacèutics comunitaris.

A Agramunt es va fer el 
dimecres 28 de desembre, 
a l’Espai Cívic, una xerrada 
sobre “Els antibiòtics i el seu 
bon ús”, que va ser impartida 
per la farmacèutica local Es-
ter Puigoriol.

Puigoriol va explicar que els 
antibiòtics són medicaments 
que utilitzem per combatre 
les infeccions bacterianes 
i, per tant, no serveixen per 
tractar infeccions causades 
per un virus, com la grip, el 
refredat comú, la Covid-19 
o el mal de coll. Va indicar 
que els antibiòtics només els 
poden prescriure els metges, 
odontòlegs o podòlegs, i els 

veterinaris, en el cas dels ani-
mals, i sempre s’han de dis-
pensar amb recepta mèdica. 
També va destacar que l’ús 
indiscriminat d’antibiòtics, 
l’automedicació i no respectar 
la dosi i la durada del tracta-
ment prescrit pel metge està 
relacionat amb l’augment de 
les resistències bacterianes i, 
per tant, una disminució de la 
seva efectivitat.

La farmacèutica també va 
remarcar la importància de 
la prevenció de les infecci-
ons, com l’administració de 
vacunes, rentar-nos les mans 
amb freqüència, utilitzant 
mocadors de paper d’un sol 
ús, cobrir-nos la boca amb 
el colze quan tossim o ester-
nudem, fent una alimentació 
equilibrada, etc. I va exposar 
una sèrie de consells a tenir 
en compte quan prenem an-
tibiòtics: evitar l’alcohol, beu-
re líquids, protegir-se del sol, 
prendre probiòtics per les mo-
lèsties gastrointestinals.

Puigoriol va incidir que 
quan ens recepten un an-
tibiòtic, s’han de seguir les 
instruccions: respectar la 
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La farmacèutica Ester Puigoriol 
va parlar sobre els antibiòtics 
i el seu bon ús.

Els participants a la caminada 
moments abans de començar.
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dosi, l’horari i la durada re-
comanada. No abandonar el 
tractament abans d’hora, tot 
i que un es trobi millor. Un 
cop finalitzat eI tractament 
portar la medicació que sobri 
al punt SIGRE de la farmàcia. 
És molt important que fem un 
bon ús responsable dels anti-
biòtics, perquè malalties que 
avui es poden curar, demà po-

den ser incurables, va assegu-
rar la farmacèutica.

Concert de Nadal 
Solidari

La cobla Vents de Riella 
juntament amb el cor ucraï-
nès de Guissona van realitzar 
els dies 8 i 15 de gener, a les 
6 de la tarda, un Concert de 
Nadal Solidari a les esglésies 
d’Agramunt i de Guissona, res-
pectivament, a benefici de les 
organitzacions que col·laboren 
amb les persones de la comu-
nitat ucraïnesa afectades per 
la invasió russa d’Ucraïna.

El concert estava estructu-
rat en tres parts. Una primera 
part a càrrec de la cobla Vents 
de Riella que va interpretar 
tres sardanes: Estels de Na-
dal (Pepita Llunell), Nadal 
Montserratí (Xavier Ventosa) 
i Pessebres i sardanes (Car-
les Santiago); i Per damunt 
la neu (Francesc Cassú). A 
continuació el cor ucraïnès va 
interpretar set cançons, dues 
de les quals, El noi de la mare 

i Pastorets de la muntanya, 
cantades en català. El con-
cert finalitzà amb l’actuació 
conjunta de les dues forma-
cions amb tres peces: Blanc 
Nadal (Irving Berlin), El cel 
i la terra (Kyrylo Stetsenco) i 
Santa Nit, l’acompanyament 
musical estava arranjat pel di-
rector de la cobla Jordi Guixé.

El concert va ser seguit per 
un nombrós públic que va 
omplir tota la nau central i 
part dels laterals.

La Garba
El col·lectiu local de la Gar-

ba va organitzar el dissabte 14 
de gener a l’Espai Guinovart 
la presentació del llibre Do-
nes al marge: Bruixes i altres 
històries d’estigma i oblit (Ed. 
Fonoll, 2021), a càrrec de la 
seva autora, la periodista i es-
criptora Ivet Eroles. El llibre 
compta amb les il·lustracions 
de Maria Anaïs Miranda.

Dones al marge. Bruixes i al-
tres històries d’estigma i oblit 
planteja un recorregut per la 
vida de dones reals catalanes 
que al llarg de la història han 
patit processos d’estigmatit-
zació social i invisibilització.

Dins el llibre trobem dones 
del món rural, estigmatitza-
des al llarg de la història, re-
legades a l’ombra. Unes, per-
seguides per bruixes; altres, 
amb un paper singular dins la 
seva comunitat. Dones sàvies, 
diferents, rebels; trementinai-
res, pastores, represaliades a 
la guerra, lluitadores antifei-
xistes, defensores de pobles 
amenaçats pels pantans, pa-
drines, mares que acompa-
nyen els fills en el trànsit de 
gènere... Catorze dones que, 
des del segle XVI fins als nos-
tres dies, han viscut al marge 
del que exigia la societat.
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Ivet Eroles durant la seva inter·
venció a l’Espai Guinovart.

La cobla Vents de Riella i el cor 
ucraïnès de Guissona durant 
el Concert de Nadal Solidari 
celebrat a l’església.
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Mur al pàrquing
de Butsènit

Amb un pressupost de 
18.676,36€, fi nançat amb 
el Pla d’Inversions de Co-
operació de la Diputació 
de Lleida i fons propis de 
l’Ajuntament de Montgai, 
s’ha realitzat a la zona es-
portiva de Butsènit un mur 
d’escullera de pedra, per 
tal d’estabilitzar el terraplè 
existent, ja que quan hi ha 
pluges les terres ocupen 
part del pàrquing difi cultant 
l’aparcament dels vehicles.

Dintre de l’obra, a càrrec 
de l’empresa Eroles-Esteve 
de Montgai, hi ha part de 
canalització de les aigües 
de pluja del carrer superior.

Recuperació de l’en-
torn de l’església de 
Sant Pere i el castell
de Preixens

L’Ajuntament de Preixens 
i la Diputació de Lleida han 
fi nalitzat les obres d’ade-
quació del paviment de 
l’entorn de dos elements pa-
trimonials de rellevància del 
municipi, com són el castell 
i l’església de Sant Pere.

Tot i que el castell de Prei-
xens i l’església de Sant Pere 

es troben en un bon estat de 
conservació, l’entorn entre 
aquests dos monuments 
no era el més adequat per 
poder visitar el conjunt pa-
trimonial. En aquest sentit, 
l’objectiu d’aquesta actu-
ació, que ha consistit prin-
cipalment en la substitució 
del paviment de calçada per 
formigó, l’adequació de la 
xarxa d’aigua potable, la mi-
llora de la façana de l’esglé-
sia i l’adequació de l’escala 
i rampa; ha servit per digni-
fi car l’entorn de l’església i 
el castell, per tal de millorar 
la percepció estètica del nu-
cli antic, i de l’espai que rep 
més visites del nucli urbà de 
Preixens.

Aquesta actuació, inclosa 
en el projecte del patronat 
de Promoció Econòmica 
“Paisatges de Ponent”, 
ha estat cofi nançada per 
la Diputació de Lleida i 
l’Ajuntament de Preixens 
amb fons FEDER, amb un 
import d’adjudicació de 
43.462,74€ i ajudarà a 
convertir el municipi de 
Preixens en un reclam tu-
rístic, convertint-se en un 
element força rellevant dins 
de l’oferta patrimonial de la 
Noguera.   ■
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Mur d’escullera de pedra a Butsènit.

Imatge del Castell de Preixens.
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Revista Sió. Abril de 2022

Tot en sacs i bosses de paper i plàstic
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Tens terres que vols arrendar?

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

Molt bones condicions
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DE TU A TU JORDI CEREZUELA CAMPÀS

Cap de la policia local

Hem mantingut una 
conversa amb Jordi 
Cerezuela, l’actual 

cap de la policia local, per 
tal de donar a conèixer a la 
ciutadania una mica més la 
tasca que desenvolupen els 
nostres municipals. El Jor-
di va néixer a Balaguer l’any 
1969 i, tot i treballar des de 
fa tretze anys a la nostra vila, 
continua vivint a la capital de 
la Noguera. De petit va cursar 
els estudis d’EGB i després, ja 
de més gran, va fer l’ESO. Per 
poder entrar a la Policia Local 
va haver d’aprovar unes opo-
sicions amb un curs previ de 
nou mesos de formació bàsica 
a l’Institut de Seguretat Públi-
ca de Catalunya a Mollet del 
Vallès.

– Jordi, quan fa que ets poli-
cia municipal?

– Fa vint-i-un anys. Vaig 
començar a la guàrdia ur-
bana de Balaguer fins que 
vaig venir a treballar aquí a 
Agramunt.

– Anteriorment en què havi-
es treballat?

– Vaig començar en una 
empresa de construcció del 
meu pare. Després vaig tre-
ballar en un taller de xapa 
i pintura ja que m’agraden 
molt els cotxes i les motos. 
Fins que vaig decidir fer un 
canvi.

– Que et va fer decidir a 
canviar de feina?

– Econòmicament parlant, 

al primer temps el canvi 
no em va sortir a compte. 
Però m’interessava molt te-
nir més temps per a mi per 
poder-lo dedicar a l’esport. 
De ben petit he estat vincu-
lat a l’atletisme, participant 
en diversos campionats de 
Catalunya. De més gran he 
fet duatlons, triatlons i unes 
quantes maratons. També 
em volia preparar per fer 
una Iron Man. Tot i que ara 
vaig més en bicicleta, l’atle-
tisme mai no l’he deixat de 
banda.

– Des de quan fa que ets el 
cap dels municipals?

– Al maig farà tres anys, 
des de la malaguanyada 
pèrdua del Ferran Morell. 
Es tracta d’un càrrec de 
confiança de l’alcalde. De 
fet l’alcalde és el cap dels 
municipals, però ell delega 
la funció al professional que 
considera convenient. L’al-
calde d’aleshores, el Bernat 
Solé, em va elegir a mi. Vaig 
haver de fer unes oposicions 
locals i un curs de caporal 
també a Mollet del Vallès.

– Quants municipals sou 
actualment?

– Som sis, una mica jus-
tos per la feina que duem a 
terme aquí a Agramunt. Amb 
les jubilacions anticipades 
ens hem quedat amb pocs 
efectius. És un fet que passa 
gairebé a tot arreu. Pel nom-
bre d’habitants i per l’activi-
tat que es duu a terme a la 
vila, per anar bé hauríem de 
ser nou. ▼

El Jordi, el segon per l’esquerra, junt 
amb els companys de la policia local 
a la seu de les casetes barates.

Farà tres anys que 
sóc cap de la policia  
local. Es tracta d’un 
càrrec de confiança 
de l’alcalde. De fet 
l’alcalde és el cap 
dels municipals, 
però ell delega la 
funció al professi-
onal que considera 
convenient.
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– Incrementar el nombre 
d’efectius és voluntat de 
l’Ajuntament?

– Sí. Ja n’hem parlat. De 
fet el tracte amb l’actual al-
caldessa i l’equip de govern 
és molt bo i ens donen tot 
el seu suport. Ells entenen 
la nostra situació i ho tenen 
present. Quan la situació 
econòmica ho permeti ho ti-
raran endavant. D’altra ban-
da, val a dir que estan tre-
ballant per fer la comissaria 
nova al que era el quarter de 
la guàrdia civil. És una man-
cança llargament reivindica-
da i que ara sembla ser que 

es durà a terme ben aviat, 
donat que el projecte ja està 
fet. També hem de dir que 
de cara a la propera primave-
ra estrenarem un nou vehicle 
totalment elèctric. Creiem 
que serà una bona inversió 
per l’estalvi de combustible 
que representarà.

– Quines són les tasques 
habituals que dueu a terme?

– La majoria de serveis, 
diria que gairebé un setanta-
cinc per cent, són de pre-
venció i assistència. En el 
dia a dia normal patrullem 
pels carrers, vigilem el que 
està en mal estat, agafem 
denúncies, regulem el tràn-
sit als col·legis... Un cop o 
dos per setmana ens des-
placem als pobles agregats 
i estem en contacte sovint 
amb els alcaldes pedanis per 
si cal resoldre alguna cosa. 
Fem assistència a domicilis 
quan es tracta de resoldre 
quelcom que ens demanen 
els veïns. També controls a 
la carretera. I després hi ha 
les tasques de reacció que, 
per sort, no sovintegen tant, 
però que s’han de tenir en 
compte. Vigilar molt amb 
els robatoris. Ara tenim més 
feina de l’habitual en aquest 
tema. Rebem trucades de 
molts tipus.

– És veritat que darrerament 
han entrat a robar en diferents 
domicilis?

– Sí, és així. Val a dir, 
però, que bastant menys que 
en poblacions properes. En 
aquest aspecte crec que fem 
una tasca preventiva força 
important.

– Quines són les tasques 
més perilloses?

– Les de reacció. Les d’as-

sistència ciutadana quan 
passa alguna cosa greu, ja 
siguin robatoris, incendis, 
etc. És mala feina quan 
t’has d’enfrontar amb gent 
“dolenta”, que n’hi ha. 
Quan tothom corre en direc-
ció contrària, nosaltres hem 
d’anar on hi ha el perill.

– Heu d’intervenir amb tema 
de drogues?

– També, també. Si veiem 
que pot ser un afer com-
plicat llavors demanem la 
col·laboració dels Mossos 
d’Esquadra. Amb ells tenim 
comunicació diària i ens 
anem informant del que ens 
competeix mútuament.

– Hi ha molta gent “fitxada” 
a la vila?

– Sí que n’hi ha, sí. Potser 
més del que sembla a pri-
mera vista. I ells saben que 
els controlem. Això malaura-
dament ha passat i passarà 
sempre. Com dèiem abans, 
les nostres tasques són mol-
tes i variades. Hi ha gent 
que pot pensar que només 
ens passegem amb el cotxe 
patrulla. Però això no és així. 
La nostra feina és com un 
iceberg, des de fora només 
se n’aprecia una mica però 
hi ha molt treball al darrere 
que no es veu.

– Quins són els casos més 
traumàtics en què heu d’inter-
venir?

– Personalment, i crec 
que els meus companys 
també pensen igual, són 
quan has d’intervenir amb 
llars on hi ha infants. Quan 
hi ha problemes amb les pa-
relles, ja siguin econòmics, 
d’infidelitats o de violèn-
cia de gènere... Els petits 
ho passen malament i això 

DE TU A TU JORDI CEREZUELA CAMPÀS

▼

La majoria de 
serveis, diria que 
gairebé un setanta-
cinc per cent, són 
de prevenció i as-
sistència. I després 
hi ha les tasques 
de reacció que, per 
sort, no sovintegen 
tant, però que s’han 
de tenir en compte.

Aquí el podem veure en una cursa 
ciclista. L’esport és una de les seves 
grans passions.
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ens afecta vulguis o no.

– La violència de gènere 
malauradament és molt pre-
sent a la nostra societat.

– Efectivament, així és. I 
també ens afecta poc o molt 
aquí a la vila. Normalment 
s’actua amb una unitat es-
pecial dels Mossos. Quan 
el jutge decreta una ordre 
d’allunyament hem d’estar 
al cas que es compleixi.

– Heu hagut d’intervenir 
amb desnonaments?

– N’hem hagut de fer al-
gun, però per sort de manera 
poc traumàtica. Prèviament 
s’havia fet una bona tasca 
per part dels serveis socials i 
del jutjat de pau. Ells ho ha-
vien gestionat molt bé.

– Quines són les multes més 
habituals que heu d’imposar?

– Bàsicament de mals es-
tacionaments. També d’al-
coholèmia i de substàncies 
estupefaents. Tot el que 
passa dins al municipi amb 
qüestions de trànsit és com-
petència nostra. Sovint ens 
trobem cotxes mal aparcats 
amb els quatre intermitents 
posats que legalment s’han 
de multar. Amb tot, intentem 
no fer-ho a la primera ocasió. 
Ja veus si hi són per necessi-
tat o bé es tracta d’algú que 
ho fa habitualment. Llavors 
s’ha d’actuar en conseqüèn-
cia. Al poble coneixes tot-
hom i normalment ja saps 
el tarannà de cadascú. Val a 
dir que a l’estiu també s’in-
crementen els problemes 
per temes de soroll ja que 
es conviu més al carrer. Hi 
ha jovent que salta la tanca 
de les piscines a la nit per 
banyar-s’hi, d’altres que es 
passegen pels carrers també 

de nit amb altaveus acoblats 
als mòbils, botellots... Lla-
vors hi ha més denúncies.

– És complicat haver de 
multar gent que coneixes?

– No és agradable. Però 
al final t’has de mentalitzar 
que compleixes amb la teva 
feina. Has de treballar hon-
radament i mirar de no fer 
cas del que puguin dir. Dit 
això, sí que és millor viure a 
fora. D’aquesta manera no 
es barregen les coses. Ara 
estic molt més tranquil que 
quan treballava i vivia al ma-
teix lloc. Trobo que la gent 
no s’agafa tanta confiança 
i no es vol aprofitar tant de 
l’amistat que hi puguis te-
nir. Quan marxes cap a casa 
desconnectes totalment. Es 
treballa molt millor.

– Suposo que també hi ha 
gent agraïda?

– Sí, i tant! Com hem dit, 
la major part de la nostra 
feina és assistencial i de 
prevenció. I això és una tas-
ca que la gent en general 
agraeix moltíssim. Nosaltres 
treballem per ajudar que la 
vida al municipi sigui el més 
bona possible per a tothom. 
I qui no ho entengui així, 
que són els que no voldrien 
que els controléssim, el mi-
llor que podrien fer és anar-
se’n a un altre lloc. Estaríem 
tots més tranquils.

– Heu de fer cursos de re-
ciclatge?

– Sí, en fem cada any. Ens 
hem de reciclar per moltes 
coses: per a serveis sanita-
ris, actuacions al carrer per a 
seguretat ciutadana, agafar 
denúncies de l’Oficina d’Ac-
tuació Ciutadana (OAC). Per 
fer denúncies i agafar ates-

tats has d’estar molt al dia.

– La vostra feina comporta 
molta paperassa?

– Sí, hi tenim molta feina. 
Per exemple en fer expedi-
ents sancionadors de les or-
denances municipals (llen-
çar escombraries dins dels 
contenidors, deixar la brossa 
a fora, llençar-la fora d’hora-
ri, deixar el cotxe abandonat 
i desentendre-se’n...). En fi, 
són expedients llargs que re-
quereixen molta dedicació. 
La burocràcia avui en dia 
ens ofega una mica.

– Aprofitant aquesta conver-
sa, què diries a la gent d’Agra-
munt?

– Doncs que sàpiguen que 
poden comptar amb nosaltres 
en el que sigui. Com hem dit, 
som aquí per ajudar en tot 
moment. Penso que actual-
ment hem arribat en un punt 
d’equilibri molt satisfactori i 
ara mateix crec que ho tenim 
tot bastant controlat per a sa-
tisfacció de tothom.

En el decurs de la conversa 
hem pogut comprovar que el 
Jordi està molt implicat amb 
els afers municipals. Se’l nota 
content ja que, com ell diu, 
les coses a la nostra vila rut-
llen força bé. Ell va canviar de 
feina per qüestions personals. 
Amb el temps, però, diu que 
la seva tasca s’ha convertit 
en una vocació. Que cada dia 
aprèn molt del contacte amb 
la gent. Una gent a qui tant ell 
com els seus companys inten-
taran servir de la millor ma-
nera possible. Encara que no 
els vegis, sempre hi són i s’hi 
pot contactar per a qualsevol 
menester.

Josep Rovira

No és agradable 
haver de multar gent 
que coneixes. Però 
al final t’has de men-
talitzar que com-
pleixes amb la teva 
feina. Has de treba-
llar honradament i 
mirar de no fer cas 
del que puguin dir.

Aquestes dues imatges d’objectes 
decomissats són una mostra de les 
diferents actuacions que han de dur 
a terme.
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ENTITATS ANC

La feina feta per l’Assemblea 
dona els seus fruits!

Conjuntament amb 
l’Organització de 
Nacions i Pobles No 

Representats (UNPO), el 
passat mes d’abril l’Assem-
blea Nacional Catalana va 
elaborar una denúncia per 
l’espionatge massiu a inde-
pendentistes catalans, del 
qual ja us n’havíem parlat 
anteriorment.

Ara, en resposta a aques-
ta demanda, tres Relators 

Especials de les Nacions 
Unides han fet arribar a 
l’Estat espanyol la seva pre-
ocupació per l’afer d’espio-
natge polític del Catalanga-
te i la violació de drets hu-
mans que hi han observat, 
i exigeixen una investigació 
i reparació per les víctimes.

La resolució de les Naci-
ons Unides en resposta a la 
denúncia de l’Assemblea 
del passat mes d’abril re-
coneix les vulneracions de 
drets fonamentals contra 
els catalans en l’espionat-
ge massiu amb Pegasus i 
Candiru contra activistes, 
representants polítics, peri-
odistes i advocats catalans 
propers al moviment inde-
pendentista català i expres-
sa preocupació pel fet que 
l’ús indiscriminat d’eines 
d’espionatge per part de 
l’Estat espanyol pugui con-
tribuir a l’autocensura dins 
la societat civil catalana, i 
així minvar el dret a la lli-

bertat d’opinió i expressió a 
Catalunya.

La resolució està signada 
pel Relator Especial sobre 
qüestions de les minories, 
la Relatora Especial sobre 
promoció i protecció del dret 
a la llibertat d’opinió i d’ex-
pressió, i el Relator Especial 
sobre els drets a la llibertat 
de reunió pacífica i d’asso-
ciació, que enumeren tot el 
llistat de víctimes que han 
denunciat els seus casos, 
entre les quals hi ha els ex-
presidents de l’ANC Elisen-
da Paluzie i Jordi Sànchez 
i recorden que les minories 
nacionals tenen dret a afir-
mar i promoure la seva iden-
titat, en base als tractats in-
ternacionals ratificats també 
per l’Estat espanyol.

És la segona vegada en 
què els catalans hem estat 
reconeguts com a minoria 
nacional en un document 
oficial de les Nacions Uni-
des, on també es fa servir 
la terminologia de poble 
català, i malgrat la resposta 
innòcua del Govern espanyol 
a la resolució, gràcies a la 
tasca de denúncia interna-
cional feta per Assemblea 
i altres organitzacions, ha 
quedat palesa la vulneració 
de drets fonamentals que 
pateixen els catalans i cata-
lanes, fet que reforça encara 
més els arguments en favor 
de l’autodeterminació i de la 
independència del país com 
a única via per protegir els 
seus drets.   ■

És la segona vegada 
en què els catalans 
hem estat recone-
guts com a minoria 
nacional en un do-
cument oficial de les 
Nacions Unides, on 
també es fa servir 
la terminologia de 
poble català.

FO
N

T:
 A

N
C

MONTSE CORRALES GOMÀ (núm. COL.: 2612)
JORDI FREIXES GIL (núm. COL.: 2792)
TEL. 973 391 749
AV. AGUSTÍ ROS, 2 BX. 25310 AGRAMUNT (LLEIDA)

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

DIMARTS
9,30 a 14,30
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ENTITATS AEUA

Activitats desembre i gener
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Dilluns 12 de desembre a les 5 de la 
tarda, va tenir lloc una nova sessió de 
l’Aula d’Extensió Universitària d’Agra-
munt a la sala del Teatre del Casal 
Agramuntí, a càrrec del Sr. Oriol Amat i 
Salas, amb el tema: “Situació econòmi-
ca actual i perspectives econòmiques”. 
El ponent és Catedràtic d’Economia 
Financera i Comptabilitat de la Univer-
sitat Pompeu Fabra. Rector de la Uni-
versitat Pompeu Fabra. Ha escrit una 
trentena de llibres, alguns s’han traduït 
a diversos idiomes. El darrer llibre pu-
blicat: l’ampolla mig plena: aprendre 
de les crisis i dels que ho fan millor 
(Proa / Profit), 2021. Entre molts al-
tres càrrecs, ha estat també: degà del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya 
(2020-2021); professor visitant a di-
verses universitats europees, america-

nes i asiàtiques; membre del Consell 
Assessor de la Cambra de Comerç de 
Barcelona (2019-2021); membre del 
Consell Assessor de l’Observatori de la 
PIMEC (2015-2021); Diputat al Par-
lament de Catalunya (2015-2017); 
Conseller de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (2011-2015)... En 
la seva conferència va fer un diagnòs-
tic de la situació actual de l’economia 
catalana, amb les seves fortaleses i fe-

bleses, i va identificar les oportunitats i 
amenaces, així com les perspectives de 
futur. En general, tot i la situació deli-
cada actual, va fer un diagnòstic força 
positiu de la nostra economia de cara 
al futur proper. A petició seva i acom-
panyat per membres de la Junta, vam 
realitzar una visita guiada per alguns 
indrets més emblemàtics d’Agramunt 
com l’església de Santa Maria, el refugi 
de l’església i Lo Pardal.

Dimecres 14 de desembre a les 5 de 
la tarda, va tenir lloc una nova sessió 
de l’Aula a la sala del Teatre del Casal 
Agramuntí, a càrrec del Sr. Eudald Car-
bonell, amb el tema: “Humanització o 
extinció”. El conferenciant va néixer a 
Ribes de Fresser, és prehistoriador i lli-
cenciat en filosofia i lletres per la UAB 
(1976), doctor en geologia del Quater-
nari en la Universitat Pierre et Marie 
Curie de París (1986) i doctor en ge-
ografia i història en la UB (1988). Ac-
tualment era catedràtic de prehistòria 
a la Universitat Rovira i Virgili de Tar-
ragona (ara jubilat). Ha realitzat nom-
broses excavacions en jaciments euro-
peus i africans entre les quals destaca 
les d’Atapuerca, des del 1978, essent 

actualment un dels directors. És patró 
fundador i vicepresident de la Funda-
ción Atapuerca. Des del 1983 dirigeix 
les excavacions de l’Abric Romaní 
de Capellades. És autor d’un gran  
nombre de treballs, entre ells l’article 
publicat a revista Science, juntament 
amb altres membres del seu equip  
amb el títol A Hominid from the Lo-
wer pléistocène of Atapuerca, Spain: 
posible Ancestor to Neanderthales and 
Modern Humans (1997), en què es 
presentava l’Homo antecessor, el qual 
situaven en una data bastant anterior 
a l’establiment dels homínids a Eu-
ropa. És membre del Club de Roma i 
de l’Acadèmia de les ciències de Nova 
York. El 1997 va rebre el premi Prínci-
pe de Asturias amb l’equip d’Atapuer-
ca; el 2000 va rebre la Medalla Narcís 
Monturiol de la Generalitat, i el 2009 
el van guardonar amb el Premio Naci-
onal de Cultura. Poques vegades a la 
nostra Aula podem tenir una persona-
litat científica tan important. La classe 
ve ser una llarga reflexió sobre el com-
portament de l’espècie humana i les 
seves negatives conseqüències, que si 
no hi posem remei de manera urgent 
ens aboquem a una previsible extinció. 
Al final, es va obrir un llarg debat amb 
les intervencions de  molts dels nostres 
alumnes.       

 
Dimecres 21 de desembre a les 5 de 

la tarda, va tenir lloc una nova sessió 
de l’Aula a la Sala del Teatre del Casal 
Agramuntí i la celebració de la fi del 
primer trimestre del curs de manera 
habitual com abans de la pandèmia. 
La conferència va anar a càrrec del Sr. 
Joan Vives Bellalta, amb el tema: “La 
història del vals”. Abans de la conferèn-
cia es va celebrar una reunió Extraordi-
nària de l’Assemblea General per reto-
car un article dels estatuts de la nostra 
associació. 

Oriol Amat.

Eudald Carbonell.
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El Sr. Joan Vives inicià la seva 
formació a l’Escola de Música de Ma-
taró. Estudià flauta de bec al Conserva-
tori Superior Municipal de Barcelona. 
Ha rebut molts premis i distincions. 
L’últim aquest any, ja que ha estat 
guardonat pels “Premis de Ràdio As-
sociació de Catalunya” amb el “reco-
neixement a la trajectòria de més de 
30 anys com a divulgador musical”. 
Ha estat professor de flauta de bec a 
l’Escola de Música de Mataró i al “Curs 
internacional de música antiga de 
Solsona”. Ha realitzat una important 
activitat concertística des del 1980. 
També enregistraments discogràfics, 
radiofònics i per a Televisió. És locutor-
redactor de Catalunya Música des de 
l’inici de les seves emissions (1987) 

i professor d’història de la música a 
l’Escola Superior de Cinema i Audiovi-
suals de Catalunya (ESCAC) de la UB. 
També flautista integrant de diferents 
grups de música antiga (Conjunt Bar-
roc del Cafè, El Ministrils quartet de 
bec, Quartet Barroc de Sant Simó...). 
En la conferència molt documentada, 
ens va explicar que el vals va sorgir 
a Viena a l’entorn del 1800 i amb un 
origen incert. El vals no va ser una sim-
ple dansa de moda. Va ser una febra-
da que va irrompre de cop als salons 
vienesos des d’on es va estendre ràpi-
dament per tot el món i arribant fins 

als nostres dies. Strauss n’és el seu 
cognom més il·lustre, però no l’únic. 
La transcendència del vals va abas-
tar nombrosos àmbits musicals fins a 
l’actualitat. En acabar la conferència, 
alumnes i professors vam celebrar el 
final del primer trimestre desitjant-nos 
tots unes bones festes amb un pisco-
labis amb productes dolços de Nadal i 
cava al bar del Casal. 

Dimecres 11 de gener de 2023 a les 
5 de la tarda, va tenir lloc una nova 
sessió de l’Aula a la Sala del Teatre del 
Casal Agramuntí. En primer lloc es va 
celebrar l’Assemblea General Ordinària 
de l’Aula d’Extensió Universitària d’Agra-
munt on, entre altres coses, es van 
aprovar el comptes corresponents als 
cursos 2020-2021 i 2021-2022 i es 
van mostrar uns gràfics on es reflecteix 
la valoració de l’alumnat a les classes 
i activitats realitzades durant el curs 
passat. A continuació la presidenta va 
convidar i animar els alumnes a parti-
cipar a la sortida cultural que farem el 
proper dimecres 8 de febrer al Monestir 
de Sant Benet del Bages i al Santuari de 
la Cova de Sant Ignasi a Manresa.   

Seguidament el grup de rumba cata-
lana format pels músics i compositors 
Carlos Miñarro Gómez i Pep Lladó Arnal, 
ens van oferir una ponència-concert 
amb el tema: “Història de la rumba ca-
talana”. Durant la seva amena inter-
venció ens van explicar amb exemples 
musicals, l’origen del terme “rumba”. 
La Rumba Catalana com a gènere i 

no com a subgènere o un pal més del 
flamenc. La figura indiscutible de Pe-
ret, Pere Pubill i Calaf, gitano nascut 
a Mataró, però criat i rodat al carrer 
de la Cera de Barcelona: el “rei” de 
la rumba; amb el benentès que ser-ne 
el “rei” no vol dir ser-ne el creador. La 
importància que en l’evolució i conso-
lidació de la rumba catalana va tenir 
el Gato Pérez, al grup del que havia 
tocat el Pep Lladó. També van expli-
car teories que cerquen l’origen de la 
rumba en altres fonts. Tot seguit, i amb 
les explicacions corresponents, van fer-
nos una interessant audició de rumba 
catalana amb peces del Gato Pérez, 
Peret, el Pescailla, el garrotín lleidatà 
i, a petició dels assistents, una rumba 
composta pel Pep Lladó. Una activitat 
molt interessant que va agradar molt 
als nostres alumnes. 

Properes activitats:

-Dimecres 25 de gener. Classe a càr-
rec de la Sra. Anna Martí Solé, llicenci-
ada en filologia catalana. Tema: “Què 
ens diu el cos, que la paraula amaga”. 

 -Dimecres 1 de febrer. Classe a càr-
rec d’uns agents del Mossos d’Esqua-
dra. Tema: “Consells de seguretat, furts 
i estafes”.

-Dimecres 8 de febrer. Sortida cultu-
ral al Monestir de Sant Benet del Bages 
i al Santuari de la Cova de Sant Ignasi a 
Manresa. 

La Junta Directiva 

Joan Vives.

Ponència·concert de Carlos Miñarro i Pep Lladó sobre la “Història de la rumba catalana”.
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HORARI
DIJOUS I DIVENDRES, DE 10H A 14H
DISSABTE, D’11H A 14.30H I DE 17H A 19H
DIUMENGE, D’11H A 14.30H

PLAÇA DEL MERCAT, S/N
25310 AGRAMUNT
TEL. 973 390 904
www.espaiguinovart.cat

MAS BLANCH I JOVÉ

Protectors:

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

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

BIZUM 03270

EXPOSICIÓ A L’ESPAI
Llàgrimes

2 octubre  /  12 març 2023

EXPOSICIÓ AL PETIT ESPAI
Descriure la terra

Jaume Geli
6 novembre 2022  /  26 febrer 2023
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El 12 de desembre Ca-
prabo i la Federació Ca-
talana DOP-IGP van ce-

lebrar la I Jornada Gastronòmi-
ca de Productes de Proximitat 
del Torró d’Agramunt. L’acte va 
tenir lloc a l’espai #XefCapra-
bo del supermercat Caprabo 
de L’Illa Diagonal de Barcelo-
na. Comptà amb un showcoo-
king a càrrec de Sergi Aritzeta 
Solé, reconegut Xef del Res-
taurant El Truc d’Agramunt, 
el qual fou guardonat el 2018 
pel seu millor treball de cui-
na. La jornada gastronòmica 
comptà amb el president i la 
directora de la Federació Ca-
talana DOP-IGP, Josep Pere 
Colat i Sònia Pina. També hi 
assistiren el vicepresident de 
la IGP Torró d’Agramunt, Àn-
gel Velasco, i el responsable 
de l’Àrea de Proximitat de Ca-
prabo, Fernando Tercero. 

Malgrat que l’oferta tor-
ronera és cada vegada més 
variada, els torrons artesans 
continuen sent els favorits 
dels consumidors. Segons la 
Federació Catalana DOP-IGP, 
la tendència de consum del 
torró ha canviat darrerament, 
ja que ha passat de ser un 
producte de consum de tem-
porada, a consumir-se durant 
tot l’any. Tal com indiquen 
les últimes xifres recollides 
pel Departament d’Acció Cli-
màtica, Alimentació i Agen-
da Rural de la Generalitat de 
Catalunya, l’any 2020 es van 
produir un total de 128 tones 
de torró d’Agramunt. 

La tradició torronera 
d’Agramunt, reconeguda des 
del segle XIX, ha aconseguit 
popularitzar el torró a tot el 
món, fins a convertir-lo en el 
dolç per excel·lència del Na-

dal. El seu èxit ve donat per 
la qualitat de les matèries pri-
meres i el procés d’elaboració 
pròxims i tradicionals.

Tal com va explicar durant 
l’acte el president de la Fe-
deració Catalana DOP-IGP, 
“el torró no és només unes 
postres típiques, sinó que la 
seva elaboració, amb segles 
de tradició, l’ha convertit en 
un producte mundialment 
conegut. Per això, des de la 
Federació treballem per in-
centivar-ne l’elaboració amb 
productes pròxims i de quali-
tat. A més, ha posat en valor 
la gran aposta i labor de Ca-
prabo per fer accessibles els 
productes de proximitat”. 

Per part seva, el responsa-
ble de l’Àrea de Producció 
de Proximitat de Caprabo, va 
destacar que “la IGP Agra-
munt aporta, clarament, un 
valor afegit a un producte 
amb un alt grau de consum 
durant aquestes dates. És 
un producte artesà, de pro-
ximitat, amb ingredients de 
qualitat, que, sens dubte, 
enriqueix la nostra proposta 
comercial”. 

Durant la jornada, el Xef 
Sergi Aritzeta, jove cuiner 
amb una gran trajectòria 
professional, va elaborar un 
showcooking amb un menú 
degustació de tres receptes 
originals, en les quals el Torró 
d’Agramunt va ser el principal 
protagonista.

IGP Torró d’Agramunt
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ENTITATS IGP “TORRÓ D’AGRAMUNT”

1a Jornada Gastronòmica 
del Torró d’Agramunt

SHOWCOOKING 
DEL TORRÓ 

D’AGRAMUNT

1) Raviolis de rostit de 
Pollastre del Prat, ave-
llanes de Reus, torra-
des i mantega de torró 
d’Agramunt.

2) Rodó de conill, du-
xelle de bolets i papa-
da de porc, avellana de 
Reus i brou de fricandó 
de torró d’Agramunt.

3) Núvol de mel tor-
rada, praliné de torró 
d’Agramunt, xocolata 
a la pedra i crocant de 
pa d’àngel amb avella-
na caramel·litzada.

D’esquerra a dreta: el responsable de l’Àrea de Proximitat de Caprabo, Fernando Tercero; el president de la Federació Catalana DOP·IGP, 
Josep Pere Colat; el xef Sergi Aritzeta Solé i el seu ajudant Andrei; i el  vicepresident de la IGP Torró d’Agramunt, Àngel Velasco.
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Distribuïdors - Partners

A Ona som Distribuïdors Certificats:·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

ENTITATS ASSOCIACIÓ DE DONES “ESBARJO”

L’Associació de Dones l’Esbar-
jo continua compromesa amb 
les accions solidàries. Una de 

les més complexes quant a organit-
zació i treball d’equip, és l’Escala 
en Hi-fi.

Els dies 6, 7 i 8 del passat mes 
de desembre, el grup de l’escala 
en Hi-fi i la Junta de l’Associació 
de Dones Esbarjo, vam representar, 
una vegada més, l’escala en Hi-fi 
per recaptar fons per a La Marató 
de TV3 i Catalunya Ràdio.

Aquest any, les recaptacions per 
a La Marató estan destinades a la 
investigació i recerca en el camp 
de les malalties cardiovasculars, la 
principal causa de mort als països 
desenvolupats.

Pel que fa a l’espectacle, vam in-
tentar presentar una Escala en Hi-fi 
moderna i innovadora, aquest any 
sense restriccions ni mascaretes.

Amb tot, aquesta edició, el nostre 
donatiu ha estat de 7.000 euros.

Cal agrair les col·laboracions re-
budes de l’Ajuntament d’Agramunt, 
els industrials i botiguers, Ràdio 
Sió, revista Sió, i de totes les per-
sones que de manera altruista hem 
dedicat temps i voluntat per fer-ho 
possible. 

Gràcies a totes i tots els que vau 
venir al Casal a veure’ns. 

Estem molt satisfets pel bon re-
sultat i esperem tornar-hi.

La Junta

Diners per a La Marató de TV3
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ENTITATS CREU ROJA AGRAMUNT

Creu Roja Agramunt recull
273 joguines aquest Nadal

L’assemblea local 
de Creu Roja a 
Agramunt ha re-

partit 273 joguines i 
91 llibres al llarg de 
la campanya de Nadal 
que ha fet arribar a 91 
infants de famílies vul-
nerables del municipi. 
Un any més, l’entitat
ha assolit el doble ob-
jectiu de  donar jogui-
nes noves, cooperati-
ves, no bèl·liques ni 
sexistes, i promoure el 
dret al joc entre tota la 
infància.

El projecte no hagu-
és estat possible sense 
el suport de la dotzena 
de persones voluntàri-
es que hi ha participat, 
així com la col·laboració 
ciutadana i de la dona-
ció de 1.405 euros per 

part del teixit empresa-
rial.

En concret, durant 
la campanya s’havien 
obert 12 punts de re-
collida de joguines als 
establiments agramun-
tins i s’han organitzat 
dos esdeveniments so-
lidaris: el primer va ser 
el tret de sortida de la 
campanya i el segon, un 
partit de futbol. D’altra 
banda, també s’ha fo-
mentat la col·laboració 
a través d’aportacions 
econòmiques. En total, 
s’han recaptat 1.800 
euros en aquesta edició. 

Encara es pot conti-
nuar col·laborant a par-
tir de donacions eco-
nòmiques a la pàgina 
www.lajoguinaeducati-
va.org.   ■

Amb el lema ‘Els seus drets en joc’ es va iniciar la recollida a fi nal d’octubre
i ha comptat amb la participació d’una dotzena de voluntaris.

Moment del repartiment de joguines a les instal·lacions de Creu Roja Agramunt. 
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Restaurant 687 861 219
973 391 086

pintura i decoració

Roman Serra
695 558 383
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ENTITATS LA CORAL

Concert d’aniversari. 
Bon Cant: 50 anys cantant!

El dia 26 de desembre a dos quarts 
d’una del migdia, les corals d’Avui 
i Bon Cant vam oferir a l’església 

de Santa Maria el nostre Concert de Sant 

Esteve. Va ser un concert especial, ja que 
celebràvem la cloenda del 50è aniversari 
de la Coral Bon Cant (1971-2021).

El concert començà amb l’entrada ca-
minant dels cantaires pel mig de la nau 
central tot cantant Pujarem dalt dels cims, 
una cançó emblemàtica dels inicis de la 
coral infantil. Un cop a l’altar ens vam si-
tuar totes dues corals a les escales per con-
tinuar el concert. En total vam fer tretze 
cançons, la majoria del repertori infantil, 
que vam anar cantant alternant-nos, pri-
mer una coral i després l’altra. També en 
vam fer de conjuntes. El concert finalitzà 
amb la nadala Fum, fum, fum, cantada 
conjuntament amb el públic assistent.

La direcció del concert va anar a càrrec 
de l’Anna Baltral, Esther Cabós i Bernat 
Giribet; i comptà amb l’acompanyament 
instrumental de Marc Puigpinós, Maria 
Camps, Jaume Sanchis i Dolors Ricart.

Un cop finalitzat el concert, els cantaires 
de la coral infantil van bufar les espelmes 
pels 50 anys de la Coral Bon Cant. I un 
arbre de Nadal carregat de fotos ens espe-
rava a la sortida de l’església per recordar 
tothom que hi ha passat. 

Cantar ens fa grans! Per molts anys coral 
BON CANT!   ■

Celebràvem la cloen-
da del 50è aniversari 
de la Coral Bon Cant.
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OPINIÓ LA BOTERA

El darrer pastor

per JOAN PUIG i RIBERA

El meu amic Vicent Pastor 
va morir un parell de dies 
abans que s’acabés el vint-

i-dos. De fet, ell es deia Castellà 
de cognom, però tots l’anome-
nàvem “Pastor”, perquè era de 
cal Ton Pastor, el renom de casa, 
que venia de l’activitat dels seus 
avantpassats. Ens portàvem pocs 
mesos; ell ja havia fet els setan-
ta, mentre jo estic a l’espera que 
caiguin abans d’acabar aquest 
hivern de fred dubtós. Ens conei-
xíem perquè érem de la mateixa 
edat i, sobretot, per ser veïns, en-
cara que casa seva tenia (i encara 
té) l’entrada per la plaça de l’Es-
glésia tocant a la carnisseria de 
la seva propietat. Cal Ton Pastor, 
però, també té una sortida pel 
corriol, que dona al carrer Castell 
entre els edificis de Cal Sabate-
ret (enderrocat i bastit de nou) i 
Cal Samsó. Crec que des de fa 
temps ja no hi transita ningú per 
aquest corriol que era lloc de pas 
habitual del padrí i del pare del 
Vicent quan anaven al corral, i 

també per ell, que venia a jugar 
amb mi i altres galifardeus al car-
rer Castell. 

Recordo el seu padrí i també el 
seu pare que feien de pastors. Te-
nien els bens en un corral situat 
a prop del Sindicat. Amb ell hi 
havia anat unes quantes vegades. 
Durant el dia, el padrí i, després, 
el pare treien el ramat a pasturar 
i passaven, com era inevitable, 
pels vials de la vila fins que ei-
xien als afores on deixaven que 
els animals s’alimentessin d’her-
ba dels marges dels camins, de 
la llera del Sió, dels trossos sen-
se cultivar o de la banqueta del 
Canal. No era estrany veure com 
el pastor, bastó en mà i alforges 
en bandolera, passava al capda-
vant del ramat controlat per un o 
dos gossos que mantenien l’ordre 
amb fermesa i fidelitat. Els carros 
i vehicles que ensopegaven amb 
la comitiva s’aturaven per cedir el 
pas als animals. Els carrers i ca-
mins per on havien transitat que-
daven sembrats de petites bole-

tes negres que inevitablement els 
bens deixaven al seu trescar.

Després, amb els anys, l’amic 
Vicent també continuà fent de 
pastor, encara que el bestiar el 
traslladà a un corral de l’altra 
banda de la Serra perquè les or-
denances municipals no li per-
metien tenir-lo al poble. Un poble 
que s’havia expandit i amb poc 
temps havia engolit horts i corrals 
que hi eren de temps immemo-
rials.

A Agramunt hi havia els ramats 
de Cal Ton Pastor i de cal Gal-
zeran, encara que aquest darrer 
disposava dels seus pastors. En 
tots dos casos els corders que ha-
vien portat a pasturar, un cop sa-
crificats, els posaven a la venda 
en les pròpies botigues. La de cal 
Ton Pastor, als porxos de la pla-
ça de l’Església, i la de cal Gal-
zeran, al corriol de la Sabateria. 
Entre ells hi havia competència 
i s’havia donat el cas en què l’un 
abaixava el preu de la carn, cosa 
que l’altre responia amb una 
baixada encara més important, 
fet que podia tenir una segona 
rèplica, anunciada amb fulls pro-
pagandístics, fins que, passat un 
cert temps, els preus tornaven al 
nivell anterior de la disputa. La 
mare solia anar a comprar la carn 
a Cal Ton Pastor. Val a dir, però, 
que en cases modestes com la 
nostra i amb set boques per ali-
mentar, només menjàvem carn 
ocasionalment. El dia que n’hi 
havia, la mare repartia una cos-
tella o una llonza per a cadascú 
mentre ella es menjava la torna, 
aquell tros que els carnissers in-
cloïen forçosament a la compra.

Amb el Vicent passàvem per la 
porta del corriol per anar a casa 
seva. Hi havia un pati interior amb JO
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Amb els 
anys, 
l’amic 
Vicent 
també 
continuà 
fent de 
pastor, 
encara 
que el 
bestiar el 
traslladà a 
un corral 
de l’altra 
banda de 
la Serra.

Imatge antiga d’un 
ramat pasturant ben 
a prop de la llera del 
Sió, on alguns bens 
hi baixaven a beure.
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una cisterna central on recollien 
l’aigua de la pluja. Tenien la cis-
terna protegida amb una reixat 
amb una porteta per on passar la 
galleda enganxada a una cadena 
llarga que penjava d’una corriola. 
Si enmig de la calor estival volí-
em beure aigua frescal, deixàvem 
caure la galleda de costat per tal 
que s’omplís, ja que si queia de 
cul no s’enfonsava. Quan la galle-
da era plena, estiràvem la cadena 
i el recipient començava a pujar 
grinyolant mentre s’escorrien de-
gotalls que ressonaven en picar 
a la superfície tot provocant ones 
concèntriques. Prop d’allà també 
tenien el magatzem on s’asseca-
ven i guardaven les pells de bens 
sacrifi cats. També la llana de quan 
a la primavera els havien esquilat. 
La llana era una part del negoci. 
En aquell temps, qui podia tenir 
matalàs de llana era un privilegi-
at. Jo encara havia vist per casa 
alguna màrfega farcida amb fulles 
seques de blat de moro.

A vegades amb el Vicent i dos 
o tres amics jugàvem a pilota da-

vant de casa nostra, cal Padret, 
on el carrer s’eixamplava. No cal 
dir que els nostres crits s’afegien 
al ressò dels cops de pilota. Per 
això el meu pare, per tal que no 
li féssim malbé les migdiades, es 
va inventar els “partits muts” que 
consistien en jugar a pilota sense 
que nosaltres diguéssim ni piu. 
L’esforç per la nostra part era con-
siderable, però callàvem perquè, 
segons la norma dels partits muts, 
qui enraonava, perdia el partit!

Quan mossèn Roc va organitzar 
el primer campament d’Amics 
de la Natura a la Font de Coscó, 
l’any 1962, molts xiquets s’hi 
van apuntar. Solament ho podi-
en fer els que tenien 10 anys o 
més. Jo en tenia 9, però com que 
feia d’escolà i mossèn Roc em 
tenia una forta estima, em va dir 
que també m’hi deixava anar. A 
mi em va faltar temps per expli-
car-ho a l’amic Vicent que de se-
guida va córrer al mossèn perquè 
l’inclogués a la llista. Quan el ca-
pellà li va explicar que havia de 
tenir 10 anys fets, el Vicent li va 

replicar que a mi, que també en 
tenia 9, bé m’havia acceptat. De 
manera que mossèn Roc va haver 
de claudicar i el va acceptar, si 
bé ens recomanà que no ho fés-
sim córrer a ningú més. Així que 
vam ser els dos benjamins del 
campament.

A partir dels onze anys jo me’n 
vaig anar a estudiar fora i ja no 
vaig tornar fi ns acabats els estu-
dis superiors. Això em va allunyar 
dels amics del poble i del Vicent 
que va continuar la tradició fa-
miliar de pastor i ramader. El 
novembre passat el vaig veure 
assegut al pedrís de l’Ajuntament 
i jo em vaig asseure al seu costat 
i li vaig preguntar com estava. De 
seguida em va explicar que no es 
trobava bé i que no se n’acaba-
va de sortir. Estava trist, deses-
perançat. Els meus ànims per 
infondre-li caliu crec que no li 
van arribar gaire endins. Quan fa 
uns dies vaig assabentar-me del 
seu decés, vaig recordar que amb 
ell perdíem el darrer pastor de la 
nostra vila.

Cada vegada que les campanes 
toquen per a un amic que se n’ha 
anat, perdem un retall de la nos-
tra vida. Un retall d’aigua cristal-
lina que retorna a la cisterna com 
aquelles gotes que regalimen 
d’una galleda en estirar-la des 
del brocal.   ■
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A vegades 
amb el 
Vicent i 
dos o tres 
amics 
jugàvem 
a pilota 
davant 
de casa 
nostra, cal 
Padret, on 
el carrer 
s’eixam-
plava.

Cobert prop dels sa·
fareigs, on s’hi havia 
tancat el ramat de 
cal Ton Pastor.

Marta Joval Solé
Agent de viatges

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

OPINIÓ ESCUDELLA BARREJADA per ANTONI PONSA

Escurçó és el nom donat 
a qualsevol rèptil ofidi 
de la família dels vipè-

rids, dels quals n’hi ha moltes 
espècies en tot Àfrica i Arà-
bia. Tenen el cap molt ample, 
el musell obtús, els ulls pe-
tits amb pupil·la vertical, les 
dents verinoses i molt grosses 
i el tronc rodó massís i ample. 
L’espècie més important és 
l’escurçó del Gabon que ateny 
1,80 cm de llargària i presen-
ta el cos amb una caracterís-
tica coloració en mosaic. Ha-
bita a les sabanes africanes, 
on és molt temut pel seu verí 
capaç de matar una persona 
en pocs minuts. Una altra es-
pècie important és l’escurçó 
bufador que viu en zones àri-
des i té vida nocturna.

El gènere Causus té quatre 
espècies africanes caracte-
ritzades pel seu cos cilíndric 
i recobert d’escates grosses, 
semblants a les dels colúbrids, 
i pel fet de tenir la pupil·la 
circular. L’espècie més co-
neguda és l’escurçó nocturn 
verd que ateny els 50 cm de 
llarg i viu a les zones boscoses 
i humides de l’Àfrica occiden-

tal i és molt verinós. El gènere 
Vipera inclou unes 10 espè-
cies caracteritzades pel fet de 
presentar el cap diferenciat 
del cos i cobert de plaquetes 
generalment més petites que 
les de la resta del cos, que 
és curt i recobert de plaques. 
Entre les espècies de Vipera, 
n’hi ha tres que habiten als 
Països Catalans. El més comú 
dels escurçons és V.aspis, que 
pot atènyer fins als 80 cm de 
llargada, té l’àpex del musell 
una mica aixecat en forma de 
petita banya, la coloració de 
fons de les parts superiors gri-
sa amb una banda en ziga-za-
ga, i un dibuix en forma de V, 
amb el vèrtex dirigit enrere en 
el cap. Freqüenta tots els biò-
tops des del nivell de la mar 
fins als 2.000 m o més. Es 
nodreix de rosegadors i ocells 
que caça a la nit o al capves-
pre, el verí és poc perillós i no 
mata la gent, llevat de quan la 
víctima és un infant, un vell, 
una persona malalta o molt 
feble. L’espècie V.berus pot 
atènyer els 90 cm de llargada. 
Té el cap amb unes plaques 
més grosses que les altres i la 
coloració més clara. L’espècie 
està distribuïda per tota Euro-
pa central i septentrional, es 
troba també al Rosselló i al 
vessant meridional dels Piri-
neus a partir dels 1.500 m. 
L’espècie V.latastei ateny els 
70 cm i té una banya al cap 
molt més pronunciada, habita 
als llocs pedregosos i boscs 
poc densos des del nivell del 
mar fins a 3.900 m d’altitud. 
És essencialment diürna, es 
nodreix de rosegadors i petits 
ocells. Als Països Catalans 

només es troba al Principat, 
també viu al nord d’Àfrica i a 
les regions meridionals de la 
Península Ibèrica.

Al Pallars Jussà, la zona on 
jo vaig néixer, es pot dir que 
n’està totalment infectada, 
sobretot als termes de Bon 
Repòs, el Montsec i Sant Sal-
vador. Molta gent ha rebut les 
seves picades verinoses.

Quan jo encara era un ado-
lescent vaig viure una expe-
riència familiar que em va 
tocar de ple, la qual no he 
oblidat mai més. Va ser un dia 
que amb el meu germà, més 
jove que jo, baixàvem camp 
a través oblidant la mica de 
viarany que hi havia tot fent 
voltes i més voltes. Jo ja co-
mençava a portar l’escopeta 
que teníem a casa, no pas 
amb el meu permís d’arma, 
sinó amb el del pare, que tot i 
tenir el permís no li agradava 
gaire sortir de cacera.

Com deia, jo portava l’ar-
ma, però penjada al coll, és 
a dir, en aquells moments no 
estàvem pas caçant, sinó que 
anàvem directes cap a casa. 
Em seguia al darrere, ben a 
prop, això sí, fins que va fer 
un crit tot dient, alguna cosa 
m’ha picat al peu i em fa una 
mica de mal.

El cas és que el nostre 
calçat era molt deficient en 
qüestió de seguretat: unes 
avarques fetes amb cuiro de 
les cartutxeres que la guerra 
havia deixat escampades per 
tot arreu clavades amb tatxes 
o cosides amb filferro i para 
de comptar, sense mitges ni 
mitjons i amb els peus sag-
nant quasi sempre.   ■

Al Pallars Jussà, 
la zona on jo vaig 
néixer, es pot 
dir que n’està 
totalment infec-
tada, sobretot 
als termes de 
Bon Repòs, el 
Montsec i Sant 
Salvador. Molta 
gent ha rebut les 
seves picades 
verinoses.



34 [GENER 2023]sió 707

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

Podòloga col. 1170

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

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

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

Estudi de la marxa
exploracions biomecàniques

Plan lles personalitzades, espor ves i infan ls

Atenció del peu diabè c

Servei a domicili

Xavier Infante Màrquez
P A L E T A

CONSTRUCCIONS
i REFORMES

C/ Tramontana, 13
Telèfon 973 586 696
Mòbil 606 314 654
PUIGVERD D’AGRAMUNT

Josep Anton Muixí

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

e-mail  electromecanicamuixi@gmail.com

Josep Anton Muixí

MUI   IMUI I
Electromecànica

MUI   IMUI I   
Electromecànica

MUI         
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La música d’un somriure

El meu primer contacte 
amb en Josep Pedrós 
va ser quan jo tenia uns 

disset anys, ell en tenia llavors 
cinquanta-cinc. Fou al primer 
assaig en un local del carrer 
Sabateria de Baix on em vaig 
incorporar als assajos del grup 
Acrimont’s. Jo el veia com un 
“senyor gran” i amb ell vaig 
compartir l’última època del 
grup. Durant aquest temps vaig 
viure les experiències d’una 
orquestra com les d’abans, 
aquelles que feien des de ball 
a missa o sardanes. A vegades 
romaníem en una poble durant 
tots els dies de la Festa Major 
i ens allotjàvem dispersos a les 
cases de particulars. 

Després vam coincidir en una 
agrupació amb la qual vam ac-
tuar al Casal en diverses ocasi-
ons, la primera quan es va fer 
el primer intent de celebrar el 
Carnaval després de la negra 
nit de la dictadura. També a les 
Caramelles. Però on realment 
la relació fou més intensa va 
ser en posar en marxa l’Escola 
Municipal de Música d’Agra-
munt. Des de la primera reu-
nió a l’Ajuntament on ens van 

convocar a tots els músics del 
poble per posar-la en marxa, 
ell es va fer càrrec del departa-
ment de clarinet i de saxo. Més 
endavant, quan es van iniciar 
les classes amb la finalitat de 
constituir una formació de co-
bla, ell en fou el professor de 
flabiol i tamborí. 

Val a dir que la seva feina, 
com la de tots els que vam par-
ticipar en la posada en funcio-
nament de l’EMMA, la va fer 
de manera desinteressada; les 
arques de l’Ajuntament eren 
buides i com tots els conciu-
tadans que participaven en les 
diferents activitats d’Agramunt, 
fins i tot els membres del con-
sistori, no tan sols ho feien sen-
se cobrar, sinó que, sovint, hi 
posàvem diners de la butxaca.

A banda de les seves quali-
tats com a músic, em va cridar 
l’atenció que mai no aixecava 
la veu, utilitzava una fina iro-
nia quan havia de manifestar 
algun tipus de discrepància, 
però sobretot em va sorprendre 
la persistència del seu somriu-
re, no el vaig veure mai perdre 
aquella rialla afable que el ca-
racteritzava. Amb el temps vaig 

aprendre a esbrinar si algun dia 
estava molest per si arquejava 
una mica més del normal les 
celles o empetitia els ulls si 
s’enfadava de veritat. La rialla, 
però, no se li esborrava mai de 
la cara. Vaig arribar a pensar 
que de tant tocar el clarinet els 
llavis se li havien tornat rígids 
en aquella posició, però no; 
senzillament, “lo Pedrós” era 
una bona persona, vet-ho aquí.

Ara, finalment ha guardat de 
manera definitiva el clarinet a 
la funda, amb el que va ser tan 
feliç i va fer-ne a diverses gene-
racions de convilatans. Però el 
seu llegat va més enllà del re-
cord que alguns puguin tenir de 
les seves actuacions amb l’or-
questra, o amb les caramelles. 
La seva essènica, la seva músi-
ca perviu en cada nota, en cada 
melodia interpretada pels que 
un dia foren els seus alumnes, 
i ara també pels alumnes dels 
seus alumnes. Aquesta és la 
millor herència que ens deixa. 
Potser el seu sempitern somriu-
re era perquè ell ja ho sabia. 

Descansi en pau.

Ricard Bertran Puigpinós

Sobretot em 
va sorprendre 
la persistència 
del seu som-
riure, no el 
vaig veure mai 
perdre aquella 
rialla afable 
que el carac-
teritzava.
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Agramunt (Lleida)

L’Estoneta

Menjars casolans per emportar
Cafeteria - Bar - Restaurant

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

973.390.468
C/ Pau Casals, 20

Queviures

Bar - Restaurant

Calçats Mary
des de l’any 2000

i moltes més

C/ Àngel Guimerà, 5
Agramunt

973 39 20 55 - 686 27 29 27

PINTORS GERMANS CAPITAN

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

Mòb. Josep M. 605 851 798

SERVEI I LLOGUER DE PLATAFORMES
Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo

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

T. 973 39 27 24
LLUNANOVAAGRAMUNT

AV. JAUME MESTRES, 27 - 25310 AGRAMUNT (LLEIDA)
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L’Any Viladot 
ja ha passat?

Més enllà, evidentment, d’intentar portar arreu el meu mo-
dest coneixement sobre Viladot i la seva obra amb ex-
posicions, presentacions de llibres, taules rodones i fins 

i tot tertúlies de bar amb amics propers, en aquestes repetides 
prèdiques que he anat fent al llarg dels mesos hi ha algunes idees 
que he intentat repetir més que d’altres, encara que només hagi 
sigut per a mi mateix. La principal –malgrat que sembli una con-
tradicció després d’haver lluitat fins a l’últim instant perquè l’Any 
Viladot fos una de les commemoracions oficials de la Generalitat 
de Catalunya– és una petita reflexió sobre aquests “anys oficials”. 
Aprofitar aquestes coincidències màgiques que permet la cronolo-
gia ha fet que el 2022 Viladot hagi arribat a molta més gent i que 
haguem tingut més recursos econòmics per fer-ho. Cert. El que 
també és cert és que en un país on les administracions públiques 
es bolquessin a recolzar el món cultural no caldria, possiblement, 
celebrar aniversaris d’artistes, pensadors, escriptors, poetes... Vi-
ladot (en aquest país hipotètic), com tants d’altres autors i auto-
res, seria llegit arreu, reeditat de manera regular, reivindicat per 
institucions i equipaments museístics que l’inclourien dins les 
seves col·leccions i dins dels seus relats fins a convertir-lo en un 
personatge quotidià. 

Enguany no he parat de repetir-me. Sí. A mesura que s’ana-
ven succeint els mesos del ja passat 2022 la sensació de dir el 
que ja havia dit moltes altres vegades s’anava incrementant. De 
fet, molts de vosaltres que heu anat venint en diferents actes ho 
podreu confirmar. No sé si per justificar-me amb mi mateix he 
començat moltes de les meves intervencions en públic amb algu-
na cosa semblant a “perdoneu que em torno a repetir”. Aquesta 
sensació de, setmana rere setmana, tornar a parlar de coses que 
ja se m’han fet quotidianes ha aparegut, al meu entendre, per un 
fet evidentíssim: la commemoració del centenari del naixement de 
Guillem Viladot ha sigut un èxit rotund.

A finals de gener del 2021 –fa un any, doncs– el teatre del Casal 
Agramuntí acollia l’acte inaugural del que ha sigut aquest any de 
celebració. En aquell matí simplement vam començar a recórrer 
tot un seguit de projectes amb els que feia anys que treballàvem 
als quals s’hi han sumat una quantitat inesperada d’inicia tives que 
han engreixat, encara més, tota la programació de l’any convertint 
el 2022 en un projecte col·lectiu, reivindicatiu, d’orgull perifèric 
i rural. Viladot, el seu llegat i el seu record és nostre. Utilitzem-lo 
per seguir fent volar pardals i perquè el seu any no s’acabi mai. 

Pau Minguet
Director de la Fundació Guillem Viladot - Lo Pardal
Comissari de l’Any Viladot

I va aixecar 
el vol

Deixa’m Guillem que comparteixi els úl-
tims moments que vaig estar amb tu al 
Clínic i que, per què no dir-ho?, em van 

donar el privilegi d’estar al teu costat en l’últim 
moment. 

Era un 19 de novembre, l’albada es veia per 
la finestra. Només et comunicaves a través de 
la mirada; aquella mirada tan intensa, expres-
siva, seductora, intel·ligent...

I de sobte et vas convertir en un pardal. Vas 
aixecar el vol, un vol seductor, com era d’ima-
ginar, d’esperar...

–I què passa quan morí el teu padrí?
–Res.
–Però la mort va entrar a casa teva, oi?
–No
–Aleshores no va morir.
–No va morir: se li acabà la vida.

                  (Els Ulls de Guillem Viladot)

Stel·la Viladot i Pou
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Els col·leccionables de Sió
sempre són un bon regal

Ja està enllestit el nou col·leccionable
en forma de llibre

20€

ORGANITZACIÓ

LLOC:
CASTELL DE CONCABELLA

PREU:
11€ SOCIS I MENORS D’EDAT

15€ NO SOCIS

BLOG http://amicscastellconcabella.wordpress.com/ 
FACEBOOK AC Amics del Castell de Concabella 
TWITTER @amicsconcabella 
INSTAGRAM @ac_concabella
WEB castelldeconcabella.cat

De venda a les llibreries de la vila
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El 2022, el més calorós

REPORTATGE METEOROLOGIA per JPR

L’any passat va ser el més calorós que coneixem. La mitjana de Catalunya va pujar 2,5 graus i 
a Agramunt 2,1. A més a més, va ser un any molt descompensat perquè els primers mesos les 
mínimes mensuals van estar per davall de zero graus i una baixada forta a l’abril va gelar bona 
part de les fl ors dels arbres fruiters. La sequera dels primers mesos va malmetre la collita dels 
cereals i algunes hortalisses. Per contra, la calor va començar amb força el mes de maig i a par-
tir de llavors el termòmetre es mantingué per damunt del que és habitual. Les fulles dels arbres, 
que solen marcar l’arribada de la tardor, no van caure fi ns al mes de desembre; tot un símptoma!

La temperatura
La mitjana de totes les tem-

peratures del 2022 es va enfi -
lar fi ns els 16,34 graus, quan 
la mitjana entre l’any 2000 i 
el 2021 havia estat de 14,27 
graus: més de dos punts per 
damunt! Des que portem el 
control de la temperatura a 
Sió, aquest ha estat l’any en 
què la mitjana s’ha enfi lat 
més. I la tendència continua 
anant a l’alça.

El gener va ser un mes més 
fred de l’habitual amb una 
mitjana de mínimes de -3,2 
graus; va gelar en 27 nits de 
31; el dia 15 de gener es va 
arribar a -6,6, la mínima de 
tot el 2022. Les gèlides tem-
peratures nocturnes, però, es 
refeien durant el dia. La mit-
jana de gener de 3,6 graus va 
ser més de mig punt per da-
vall de les mitjanes del segle 
XXI.

La mitjana de febrer, en 
canvi, ja va ser molt superior 
a l’habitual encara que tam-
bé va gelar en nou nits. De 
6,3 de mitjana els mesos de 
febrer, l’any passat es va pas-
sar a 8,4: més de dos punts 
per damunt. I l’augment de 
les temperatures a partir de 
febrer va ser la tònica nor-
mal, amb l’excepció del mes 

Temperatures mitjanes de 2022.

Temperatura mitjana dels darrers 23 anys i línia de tendència.
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d’abril que quasi va coincidir 
amb la d’anys anteriors.

Respecte les mitjanes entre 
el 2000 i el 2021, es pot veu-
re que els mesos del 2022 la 
temperatura va pujar conside-
rablement: maig, 2,8 graus; 
juny, 2,9; juliol, 1,4; agost, 
1,7; setembre, 1,3; octubre, 
4,5; novembre, 3,5; i desem-
bre, 4,3. Com es pot cons-
tatar, els tres darrers mesos 
van estar molts graus per so-
bre del que solia ser normal. 
A més a més, en cap ocasió 
(des de l’abril) no va baixar la 
temperatura per davall dels 

2021
PRECIPITACIONS TEMPERATURA EXTERIOR TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES

total dies litres mitjana 
màximes

mitjana 
mínimes

mitjana 
mitjanes

màxima 
del mes

dia de la 
màxima

mínima 
del mes dia de la mínima diferència 

màx/mín

gener 1 3,5 10,3 -3,2 3,6 15,9 9 -6,6 15 23

febrer 2 3,5 15,8 1,1 8,4 20,3 18 -3 5 23

març 8 44 15,7 5,4 10,5 20,1 28 0,5 8 20

abril 5 47 19,6 6,2 12,9 24,5 26 -4 2 29

maig 4 40 27,8 13,0 20,4 37 22 7,3 7 30

juny 4 14,4 34,1 17,0 25,5 39,4 16, 17 12,5 10 27

juliol 3 19,4 35,0 18,5 26,8 38,9 18, 26 14,1 1,2 25

agost 6 83,2 34,4 18,79 26,6 38,5 5,13 15 19 24

setembre 4 44,3 28,1 14,7 21,4 34,5 13 7,1 30 27

octubre 4 28,6 25,8 13,3 19,6 30,8 28 5,5 1 25

novembre 2 8,9 17,5 6,0 11,8 23,8 1 1,2 30 23

desembre 6 62,2 13,9 3,3 8,6 16,4 26 0,8 5 16

Total 49 399,0         

Mitjana  23,2 9,5 16,34 28,3 4,2 24,1

Màxima     39,4 16, 17 juny -6,6 15 gener 46,0

Comparativa pluja

 mitjana 
2000-2021

pluja 2022 Diferència

gener 24,1 3,5 -20,6 

febrer 21,5 3,5 -18,0 

març 34,2 44,0 9,8 

abril 60,4 47,0 -13,4 

maig 49,1 40,0 -9,1 

juny 30,8 14,4 -16,4 

juliol 20,9 19,4 -1,5 

agost 25,5 83,2 57,7 

setembre 36,9 44,3 7,4 

octubre 50,3 28,6 -21,7 

novembre 35,7 8,9 -26,8 

desembre 22,2 62,2 40,0 

Total 411,6 399,0 -12,6

Temperatures mitjanes

 2000-2021 2022 Diferència

gener 4,2 3,6 -0,62 

febrer 6,3 8,4 2,13 

març 9,8 10,5 0,68 

abril 12,9 12,9 -0,03 

maig 17,5 20,4 2,85 

juny 22,6 25,5 2,90 

juliol 25,4 26,8 1,41 

agost 24,9 26,6 1,69 

setembre 20,1 21,4 1,32 

octubre 15,0 19,6 4,52 

novembre 8,3 11,8 3,47 

desembre 4,3 8,6 4,29 

Mitjana 14,27 16,34 2,07

REPORTATGE METEOROLOGIA
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La mitjana de totes 
les temperatures del 
2022 es va enfilar 
fins els 16,34 graus, 
quan la mitjana entre 
l’any 2000 i el 2021 
havia estat de 14,27 
graus: més de 2 
punts per damunt!
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zero graus tot i alguns dies 
de boira del mes de desem-
bre. Una anècdota curiosa: 
les temperatures màximes del 
darrer mes de l’any van ser 
els dies de Nadal i Sant Es-
teve amb 16,2 i 16,4 graus 
respectivament!

La temperatura màxima 
de tot l’any es va assolir els 
dies 16 i 17 de juny en què 
el termòmetre arribà als 39,4 
graus centígrads.

Les precipitacions
El 2022 la pluja va arribar 

tard perquè els primers mesos 
van ser molt secs i això (afegit a 
l’augment de les temperatures 
i a la gelada del 2 d’abril) va 
malmetre els ordis i la majoria 
d’arbres i plantes. Va ser una 
mala anyada per a la pagesia. 
I quan arribà la pluja, el 25 i 
26 del mes d’agost, encara va 
ser per malmetre camps, mar-
ges i camins, ja que va caure 

amb força en poca estona. Es 
pot dir que l’aigua ha estat mal 
repartida. Els mesos de març 
(amb 44 litres per m2), agost 
(83,2), setembre (44,3) i de-
sembre (62,2) han estat supe-
riors a la mitjana dels darrers 
anys. Per contra, els mesos de 
gener (3,5), febrer (3,5), abril 
(47), maig (40), juny (14,4), 
juliol (19,4), octubre (28,6) i 
novembre (8,9) han estat per 
davall de la mitjana esmentada.

Globalment, el 2022 va ser 
un any amb poques precipita-
cions, però no el mes dolent 
de tots, ja que l’octubre i, so-
bretot, el desembre van regar 
el camp que ha permès que 
torni a verdejar tot el territori 
amb l’esclat de la sembra. Va 
ploure en molt més poques 
ocasions (49) mentre que en 
un any normal ho sol fer en 
77. Entre el 2000 i el 2021 
la mitjana d’aigua de pluja re-
collida va ser de 411,6 litres, 
mentre que l’any passat foren 
399 litres, un xic per davall, 
encara que superior a les pre-
cipitacions d’altres anyades 
com el 2021 (amb 278,1), el 
2019 (amb 372,6), etc.

* * *

Deixem constància que 
aquest resum no s’hauria 
pogut fer sense les dades fa-
cilitades, en primer lloc, per 
l’observador i col·laborador de 
Sió, Ramon Coll, que des de 
la seva masia de Cal Talladó 
prenia nota dia rere dia de la 
nostra meteorologia fins que li 
sobrevingué una mort sobta-
da. A partir de llavors ens fa-
cilità les dades Xavier Asensio 
i Ramon Torres (mes de maig) 
i Trini Manzano, esposa de 
Ramon Coll, la qual des del 
juny continua passant-nos les 
dades meteorològiques des 
de Cal Talladó.   ■

Comparació de precipitacions en litres per m2 entre 2000·2021 i el 2022.

Comparativa de precipitacions en litres per m2 dels darrers 23 anys, amb la línia de tendència.

Globalment, el 
2022 va ser un 
any amb poques 
precipitacions, 
però no el mes 
dolent de tots, ja 
que l’octubre i, 
sobretot, el de-
sembre van regar 
el camp...
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2022, any de contrastos per Joan Puig

De mes a mes De mes a mes .. 20222022

El 2022 no ha estat un any fàcil. Molts el 
recordarem perquè vam començar-lo portant 
mascaretes i l’hem acabat, després de dues o 

tres vacunes, deixant els tapaboques i els allunyaments 
només per a hospitals, transport públic i farmàcies. El 
fet de tornar a la “normalitat” ha implicat que molta 
gent viatgi, surti de festa, vagi a espectacles... i que 
l’alegria a� ori als carrers. Tanmateix la Covid a nivell 
mundial no s’ha superat perquè hi ha llocs, com a la 
Xina, que encara hi provoca moltes morts.

L’esclat d’una guerra terrible i absurda al bell mig 
d’Europa per la invasió russa d’Ucraïna ha pertorbat 
tot el món. El con� icte està suposant un trasbals humà 
considerable. La destrucció, les víctimes, els ferits i els 
refugiats de la confrontació no s’entenen ni tenen cap 
raó de ser. De retruc, la guerra d’Ucraïna ha provocat la 
manca d’aliments a tercers països i l’augment desbocat 
de preus com l’energia que ha repercutit a nivell 
mundial. Estem vivint una crisi econòmica que no té 
aturador.

Per si això no fos prou, el 2022 ha estat un any 
d’una calor sufocant a l’estiu i de tanta sequera que els 
pantans tenen les reserves d’aigua a un nivell alarmant.

A nivell polític català, l’independentisme, amb molt 
poca presència al carrer, continua en stand by. Per 
molt que diguin algunes veus, la ferida segueix oberta: 
la repressió no s’ha aturat, l’amnistia no se la veu ni 
en pintura, s’ha fet fora la presidenta del Parlament i 
el bloc independentista que conformava el Govern 
català s’ha trencat. Tot i això, Pere Aragonès continua 
aferrat a la presidència amb un equip nou que malda 
per aprovar els pressupostos del 2023.

A nivell local podem destacar el retorn a la 
normalitat de l’època prepandèmica amb molts actes 
culturals i lúdics. El 2022 ha estat l’any del Centenari 
de Guillem Viladot; una efemèride que va començar 
amb polèmica quan es va saber que la Generalitat no 
incloïa dins els centenaris a celebrar la candidatura 
del poeta d’Agramunt. Els actes, les publicacions, les 
exposicions entorn la � gura de l’escriptor de Riella han 
estat moltíssims i s’han produït arreu del territori i més 
enllà. Per altra part, de les obres que el consistori ha 
dut a terme, destaquem la cessió del Pilar d’Almenara i 
l’accés per poder-lo visitar, les obres del Sió al Pont de 
Ferro, i la instal·lació de plaques solars a les Escoles 
Macià-Companys per produir energia per a diversos 
edi� cis municipals.

Quant a la nostra revista, podem dir que Sió s’ha 
mantingut informant amb il·lusió i s’ha abocat en la 
celebració de l’any Viladot, dedicant-hi una vuitantena 
de pàgines amb la participació d’escrits de persones 
que l’havien conegut i tractat. Al mes de juny, l’aparició 
del número 700 suposà una � ta important, malgrat 
que tots sabem que la publicació de Sió, gràcies a la 
voluntarietat de redactors, col·laboradors i entitats, 
no deixa de ser un petit miracle mensual. Per si això 
fos poc, Sió durant el 2022 ha inclòs els fascicles d’un 
nou col·leccionable: Juliol, butlletí aparegut a la nostra 
vila el 1936, que el desembre fou posat a la venda en 
format llibre. La cara fosca  de l’any és la pèrdua de dos 
membres del nostre equip: Ramon Coll, que des de la 
masia de Cal Talladó informava de les temperatures i 
precipitacions, i Antoni Ponsa, redactor que des de feia 
més de quaranta anys escrivia un article mensual.
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Dia 5. Cavalcada dels Reis Mags d’Orient amb restriccions, ja 
que ens trobem en la 6a onada de la covid malgrat que moltes 
persones ja han estat vacunades dues o tres vegades. Tanma-
teix, aquest any hi ha públic amb mascaretes que els va a rebre 
tant als carrers com a la plaça de l’Església. Amb una distància 
prudencial, els infants també poden saludar-los al pavelló fi ral. 

Dia 29. Es dona el tret de sortida de l’Any Viladot
amb un acte al Casal Agramuntí. A continuació es 
presenta un llibre de Viladot a la biblioteca i s’inau-
gura una exposició a Lo Pardal.

Dia 6. Sortida del Centre Excursionista d’Agramunt a la 
necròpolis d’Almenara. A poc a poc i al llarg de tot l’any 
les entitats tornaran a organitzar activitats que durant 
els dos darrers havien estat suspeses per la pandèmia. 

Dia. 25, 26 i 27. Celebració del Car-
naval. Es tracta de la 36a edició que 
gira entorn la moda fashion. Es tornen a 
fer moltes activitats amb la complicitat i 
participació d’agramuntins i de gent de 
fora vila

De mes a mesDe mes a mes

FebrerFebrer

GenerGener
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Dia 15 i 18. Arriben al nostre poble els primers refugiats d’Ucraïna des-
prés que les forces del president Putin estiguin devastant pobles i ciutats 
amb crueltat. Els vilatans, amb les autoritats al capdavant, els acullen 
amb els braços oberts i els faciliten allotjament, queviures, roba... Sorgeix 
a Agramunt l’associació Acció pels Pobles per tal de canalitzar l’ajuda.

Dia 2 i 3. Se celebra la fi ra Agr’auto amb exposició de cotxes 
seminous, usats i elèctrics. Tot el 2022 serà un bon any per 
als vehicles de segona mà, donat que alguns fabricants, man-
cats de certes peces, serveixen amb retard els cotxes nous.

Dia 1. Un centenar de persones es manifesten a la pla-
ça de l’Església en defensa de la pau i en solidaritat amb 
Ucraïna, donat que l’exèrcit rus ha començat una guerra. 
El dia 10 són els escolars més grans que es manifesten 
pel mateix motiu. 

.. 20222022

MarçMarç

AbrilAbril

Dia 23. Dins els actes de celebració de Sant Jordi es 
presenta el conte l’Angelina Comadrona dins la col·lecció 
dels dedicats als Caparrons. El dia abans la companyia 
Cassigalls de Juneda presentà al Casal l’obra M’estreno 
sota la dutxa dedicada a Guillem Viladot. L’endemà, dia 
24, Teatredetics organitza una trobada popular, cultural i 
festiva al Parc de Riella: Lliriada, en homenatge a Viladot.
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Dia 6. Es projecta a Agramunt la pel·lícula Alcarràs; abans 
de la projecció el grup de Diables l’Espetec fa una festa d’ani-
mació a la plaça del Mercadal ja que va participar en el rodat-
ge de la pel·lícula guardonada a Berlín amb l’Os d’Or. Es van 
fer a la vila diverses projeccions del fi lm amb una nombrosa 
assistència de públic.

Dia 20. El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Ara-
gonès, visita Agramunt amb motiu del centenari del naixement 
de Guillem Viladot. Després de tenir una trobada amb els mem-
bres del consistori, es trasllada a lo Pardal per reunir-se amb els 
membres de la Fundació. Posteriorment visita els tres edifi cis de 
poesia visual.

Dia 12. La Coral Avui i la seva coral infantil tanquen 
el curs escolar amb un concert a l’Espai Guinovart dins 
la celebració dels 50 anys de la coral Bon Cant.

Dia 30. Òmnium Cultural Segarra-Urgell 
organitza un sopar literari a la plaça del Mer-
cat dedicat a Guillem Viladot. Durant l’acte 
es llegeixen poemes i es canten cançons de 
l’escriptor de Riella.

De mes a mesDe mes a mes

MaigMaig

JunyJuny
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Dia 1. S’inaugura a la plaça de l’Església l’exposició Gui-
llem Viladot polièdric. Hi assisteix la consellera de cultura, 
Natàlia Garriga. Els 14 plafons estigueren exposats durant 
un parell de mesos per, després, anar a diverses poblacions. 
També es feu una altra versió amb plafons més funcionals i 
reduïts per ser exposats a biblioteques i altres centres cultu-
rals de Catalunya.

Dia 8. En l’era de la Masia Isidori es celebra una nova edició 
de Sent Almenara, en aquesta ocasió Ricard Bertran organitza 
un acte amb el títol De Riella a Viladot, amb la participació de 
moltes entitats artístiques, musicals i recreatives. La festa aca-
ba amb un tast a peu dret de coca de recapte, beguda i torrons 
d’Agramunt.

Comencen les obres al Pont de Ferro per tal de rebai-
xar el nivell del terreny i facilitar, d’aquesta manera, la 
sortida de l’aigua del Sió en cas de robinada. L’actua-
ció s’allargarà fi ns a fi nals de novembre.

Dia 25. Dins el Cicle Racons es fa una nova edició de Fem safareig. 
Aquest any l’acte comença amb l’espectacle itinerant “Al Safareig” 
des de la plaça de l’Amball.

.. 20222022

JuliolJuliol

AgostAgost
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Dia 1-4. Es fa la Festa Major amb molts actes i assis-
tència de molt públic que té ganes de celebrar-ho amb 
normalitat. Durant la dansa de Canuts i Rams a la plaça 
de l’Església es presenta el nou capgròs Lo Viladot.

Finalitzen les obres d’accés al Pilar d’Almenara. L’Ajuntament fi rma 
un conveni amb el propietari dels terrenys per tal d’arreglar l’espai 
que estava molt deteriorat. Durant les obres del voltant del pilar, els 
arqueòlegs troben un esquelet que correspon a un soldat republicà 
mort durant la Guerra Civil.

Dies 8-9. Es celebra la XXXIII Fira del Torró i la Xocolata 
a la Pedra amb molts actes i activitats: La cursa Transiscar
amb BTT, la cursa del Torró, les aules del Gust, del Tast, 
de la Xocolata i el Vi... Tots els torronaires d’Agramunt hi 
presenten noves modalitats de torrons. Es té un record per 
a Àngel Velasco, el propietari de Torrons Vicens i Xocolata 
Jolonch, que morí el 10 de setembre.

Dia 27 i 28. La Universitat de Lleida organitza un simposi 
dedicat a Guillem Viladot. Hi participen diversos estudiosos 
de l’obra de l’autor. El primer dia, els actes es fan a Lleida i 
el segon, a Agramunt.

De mes a mesDe mes a mes

SetembreSetembre

OctubreOctubre
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Dia 5. Arrenca la 30a campanya de reco-
llida de joguines per part de la Creu Roja de 
la província de Lleida. L’acte es fa a la pla-
ça de la Fondandana amb moltes activitats 
d’entitats de la vila.

Dia 10. Es torna a emetre des del Casal el programa ra-
diofònic Islàndia de RAC1. El presentador, Albert Om, dona 
el tret de sortida a la campanya del torró solidari destinat a 
recaptar fons per a l’Hospital Sant Joan de Déu.

Dies 6, 7 i 8. L’Associació de Dones de l’Esbarjo organitza la 
24a edició de l’Escala en Hi-Fi amb la fi nalitat recaptatòria per 
a la Marató de TV3. La funció es fa tres dies seguits al Casal.

Dia 17. Es presenta a la sala de Plens de l’Ajuntament un nou 
llibre de Guillem Viladot: Som a Riella. Es tracta dels articles pu-
blicats a Sió entre 1977 i 1989. L’acte presentat pel curador del 
llibre, Joan Puig, acaba amb un recital poètic d’Amat Baró.

Dies 25 i 26. La Companyia Teatredetics posa en escena l’obra 
humorística i satírica Perfectes desconeguts amb la qual el públic 
assistent s’ho passà d’allò més bé.

.. 20222022

NovembreNovembre

DesembreDesembre
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ferreteria@molinet.cat
Ctra. d’Artesa, 1
A G R A M U N T

Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662

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

Josep Pedrós i Pampalona
Cofundador de l’Escola Municipal de Música d’Agramunt

L’Ajuntament d’Agramunt expressa el seu condol.

Agramunt, gener de 2023

Ajuntament d’Agramunt
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CULTURA DE LLIBRES

El darrer de Viladot

Som a Riella és un volum 
que recull per primera 
vegada en format llibre 

tots els articles de Guillem 
Viladot publicats a Sió dins la 
secció que portava aquest títol. 
Dels articles de “Som a Rie-
lla” (secció que s’allargà fi ns 
a gener de 2022) ja n’havien 
sorgit altres exemplars: Itinera-
ris interiors (1989-1992), Me-
norà (1996), i Ultramemòries 
i altres relats, el qual contenia 
a més de les Ultramemòries
(1997-2002), Memòries de 
vora la fi nestra (1992-1994) 
i Vida de difunts 1994-1995). 
Ara, amb Som a Riella es pot 
dir que s’acaba de tancar el 
cercle dels escrits apareguts a 
la revista agramuntina. 

Després que Guillem Viladot 
hagués estat un dels creadors 
de Sió (març de 1964) i hi ha-
gués col·laborat de diferents 
maneres, fi ns al punt de fer de 
director a l’ombra de l’alcalde 
titular, va deixar d’escriure-hi 
per un temps. A partir de 1977, 

però, tornà a col·laborar-hi amb 
un article mensual i ja no ho va 
deixar més. Els articles del lli-
bre Som a Riella van de gener 
de 1977 fi ns octubre de 1989.

El volum comença amb una 
introducció a càrrec del cura-
dor, Joan Puig Ribera, que, a 
més d’haver esmenat els errors 
dels escrits (sovint tipogràfi cs) 
en el moment de publicar-se 
a la revista, els ha agrupat en 
vuit apartats tenint en compte 
la temàtica i la data d’aparició. 
Els apartats són els següents: 

• Inventari de Riella (1977 i 
1978) on Viladot parla directa-
ment de política, de la vida, del 
present, dels records... 

• D’un temps i d’un país, 
escrits relacionats amb el pre-
sent: la democràcia, les elecci-
ons per primera vegada, la pro-
blemàtica de la llengua...

• D’un temps i d’una gent
on fa referències a persones 
que ell havia conegut i estimat, 
començant per la seva pròpia 
mare, amics i vilatans que es-
timava.

• D’un temps d’històries en 
què descobrim el Guillem con-
tista i juganer que moltes ve-
gades comença explicant una 
vivència real per anar a parar 
a un fi nal fantasiós i digne del 
millor autor de ciència fi cció.

• Les raons de l’escriptor, un 
text programàtic en què l’autor 
explica els orígens i els per-
quès de la seva pulsió literària.

• L’Utza a la ciutat de Go 
(1987) en la qual Guillem Vi-
ladot narra la història d’un per-
sonatge marginal que defensa 
una fi losofi a vital peculiar i 
oposada a la majoria.

• Les pontifi calitats (1988) 
que són frases breus o sentèn-
cies que Viladot havia anat es-
crivint al llarg del temps.

• Personatges de Riella 
(1989) acull el retrat fantàstic 
i divertit de deu persones situ-
ades a la seva població mítica. 
Són històries iguals com les 
que va escriure a La gent i el 
vent, Els infants de Riella...

Amb aquest nou exemplar, 
sorgit de la factoria Sió, el lec-
tor podrà descobrir la imatge 
d’un Guillem Viladot en bona 
part desconegut. Hi trobarà el 
polític, l’agramuntí, l’amic, el 
defensor de la nostra llengua, 
el preocupat per la integració 
dels vinguts de fora, el fanta-
siós, el juganer, el divertit, el 
burleta, el provocador i el cre-
ador d’històries. Per això ens 
atrevim modestament a reco-
manar-ne la lectura de Som a 
Riella.

JP

GUILLEM VILADOT
Som a Riella. Articles a Sió (1977-1989)
Col·lecció Bibliotheca Acrimontis, núm. 5
Edita Ajuntament d’Agramunt
Agramunt, desembre 2022. 320 pàgines.
Preu: 15 euros

ACTIVITATS BIBLIOTECA
“Atrapacontes”
  a càrrec d’Associació Bombers Voluntaris
  d’Agramunt i de la Ribera del Sió

Dissabte 4 de febrer, 
a les 11.30h

Amb aquest 
nou exemplar 
el lector podrà 
descobrir la 
imatge d’un 
Guillem Viladot 
en bona part 
desconegut.
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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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COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE

Foc follet 

La Cinta, el posat ferreny, 
la mirada trista, un nus 
al pit, la panxa molt gros-

sa –li faltaven només un parell 
de setmanes–, caminava com 
una oca pel carrer desert. No 
hi quedava ningú més al po-
ble. Les cases, buides, portes 
i finestres obertes de bat a 
bat, no eren sinó monuments 
fantasmagòrics. Havien tancat 
definitivament la resclosa del 
pantà i la inundació ja arribava 
a les primeres cases. El Pep, el 
seu home, havia carregat a la 
carrossa del tractor els darrers 
estris, els indispensables que 
havien deixat per a l’últim dia. 
La Cinta no se’n volia anar. Ni 
ella ni ningú. I son pare, el vell 
de cal Rebec, havia jurat que 
no marxaria mentre visqués. 
On era el vell, ara? Se n’havia 
anat amb el Pep? No. El seu 
home havia marxat sol sobre 
el tractor, descarregaria i tor-
naria a buscar-la amb el cotxe, 
serien els darrers a anar-se’n. 
El nen ja no naixeria al poble. 
L’aigua ho colgaria tot, només 
la punta del campanar sobre-

sortiria els anys de sequera, 
havien dit els entesos. Una 
setmana enrere se n’havien 
endut les campanes, just des-
prés del darrer toc de morts, 
per la nonagenària Angeleta 
de cal Càndid, que deia que 
no es moriria mentre hi ha gués 
poble. Pobrissona... Havien 
cridat, havien plorat, havien 
suplicat, havien amenaçat, 
havien maleït, havien renegat, 
havien resat, però què podien 
fer quatre dotzenes de cases 
mal comptades, una bona co-
lla ja abandonades per aquells 
que, any rere any, marxaven 
a buscar la vida a ciutat? Les 
autoritats, opaques als seus 
sentiments, els havien cons-
truït un poble nou, arrapat a 
la muntanya: cases arrenglera-
des de totxo vermell, balcons 
diminuts, persianes de plàstic 
de color groc. Les pedres de 
les cases del poble que ara 
s’ofegava, esmolades pels es-
clops de tantes generacions, 
que havien resistit el pas dels 
segles, que conservaven l’olor 
d’estalzí del foc a terra de l’hi-
vern i amorosien de frescor les 
tardes sufocants d’estiu, es 
podririen sota l’aigua com un 
arbre mort. 

Tot d’una, a la Cinta, el nus 
que li oprimia el pit li pujava 
a la gola i l’escanyava, alhora 
que una fiblada terebrant li 
travessava el ventre. Esfereïda, 
va xisclar i, mentre l’eco del 
crit omplia les estances buides 
de les cases, va percebre l’om-
bra de la Roser llevadora que 
corria esperitada cap a ella. 
La prenyada no ho sabia, però 
la Roser havia decidit que no 
l’abandonaria sola al poble; la 

va ajeure sobre el llit que ha-
via retingut per si calia i allà, 
agombolat a les seves mans, el 
Jonàs va veure la llum per pri-
mera vegada, reflectida a l’ai-
gua que mansament però ine-
xorable enfilava carrer amunt.

Set anys després, un cap-
vespre d’hivern, la Cinta i el 
Jonàs caminaven pels afores 
del poble nou. Sota els seus 
peus, l’aigua quieta de l’em-
bassament. Enfront, el ce-
mentiri penjat en un tossal, 
amb poca gent enterrada: els 
antics morts, els ossos dels 
antics morts, s’havien quedat 
per sempre més formant part 
de la sola del pantà. En el mo-
ment de néixer el Jonàs, algú 
havia vist surar sobre l’aigua 
que inundava el poble el cos 
immòbil de son padrí, el vell 
de cal Rebec. Ningú no va 
preguntar què li havia passat. 
Tothom ho sabia. També el ca-
pellà que, no obstant, no va 
posar impediments a oficiar el 
funeral del que seria el primer 
estadant del nou cementiri. 
Des de llavors la Cinta visitava 
son pare de tant en tant, en-
llestida la feina del dia; avui hi 
duia el Jonàs per primer cop. 
Davant de tots dos, sobre la 
tomba del vell, petites llen-
gües de foc blau emergien de 
sota terra, estripaven la foscor 
incipient i saltironejaven cos-
ter avall fins a fondre’s amb 
l’aigua de l’embassament.

–Te n’adones, fill? –va dir la 
Cinta–. El padrí ens fa llum 
amb aquest foc follet i ens 
assenyala el camí del nostre 
poble colgat sota l’aigua.

Lo navegant del Sió

No li podia con-
fessar la meva 
condició de 
dona d’aigua ni, 
per tant, donar-li 
cap explicació 
convincent, de 
manera que 
quan vaig desa-
parèixer de la 
seva vida es va 
veure abocat a 
un intens estat 
de melangia.
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ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Vetllada Nadalenca 2022

Dissabte 17 de de-
sembre vam cele-
brar una nova edi-

ció de la vetllada nadalen-
ca. Després de dos anys 
sense poder celebrar-la 
a causa de la Covid-19, 
la il·lusió d’aquesta festa 
va tornar a ser present al 
pavelló firal. Com és habi-
tual, el festival gira al vol-
tant d’un eix que enguany 
fou “gaudim del nostre 
entorn i treballem per 
aturar el canvi climàtic”, 
un tema malauradament 
molt present en aquests 
moments d’emergència 
climàtica. Actualment,  ja 
està pràcticament admès 
a escala mundial que l’es-
calfament global és un fet 
i que les seves conseqüèn-
cies en són evidents en 
moltes parts del planeta.

Conscienciar i treballar 
amb els nostres alumnes 
en relació al que això re-
presenta és una de les 
eines imprescindibles en 
la lluita contra aquesta 
problemàtica que, molt 

possiblement, hauran de 
fer front en un futur no 
gaire llunyà. En l’acte 
van participar-hi tots els 
cursos de l’escola repre-
sentant algun element 
natural del nostre entorn: 
lliris; trèvols; joncs; el riu 
Sió; plantes aromàtiques; 
dinosaures; “residu zero”; 
la Fageda i els volcans. 
Cadascun d’ells represen-
tant una cançó i posant de 
manifest valors necessaris 
per ser ciutadans respec-
tuosos i curosos amb el 
nostre planeta. 

Per finalitzar la vetlla-
da, tots els alumnes de 
primària –a dalt de l’esce-
nari– van oferir una nada-
la prenent un estel com a 
símbol. Des d’aquestes lí-
nies volem agrair el suport 
de l’AMPA del col·legi, 
el Patronat d’Esports i 
l’Ajuntament d’Agramunt. 
Que tinguem un bon any 
2023!

Col·legi Mare de 
Déu del SocorsFO
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Aquest any amb 
molta il·lusió, 
docents i alum-
nat de l’escola 
hem tornat a 
preparar el fes-
tival de Nadal.

 
ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

El desembre a l’Escola
Macià-Companys

Com és sabut a l’àmbit 
educatiu el desembre 
és un mes curt però in-

tens a l’escola; s’acaba el tri-
mestre, avaluacions, nadales 
i molts altres esdeveniments 
marquen aquest curt perío-
de. Aquestes són algunes de 
les esperades activitats de les 
quals hem gaudit i us en vo-
lem fer partícips: 

Xocolatada solidària per 
la Marató de TV3

Com cada any a l’escola re-
alitzem una activitat solidària 
destinada a recaptar fons per 
la Marató de TV3, aquest any 
dedicada a la salut cardio-
vascular, doncs hem organit-
zat un esmorzar solidari amb 
xocolata desfeta i melindros. 
Amb somriures de xocolata 
desfeta, així és com vam viure 
el 13 de desembre a l’Escola 
Macià-Companys, celebrant 
una fita molt nostra i  solidària 
que any rere any anem con-
solidant al nostre centre i així 
volem que continuï per poder 
treballar amb el nostres nens 
i nenes valors tan importants 
com l’empatia, el compromís, 
el respecte i la solidaritat, i 
així, contribuir a formar no-
ves generacions de persones 
responsables i implicades per 
a una societat millor i més 
justa.  

Gràcies a la col·laboració de 
l’AFA, a les famílies del centre 
i especialment, a la Ramona 
Tugues per fer-nos l’especta-
cular xocolata, aquest matí 
vam poder gaudir d’un deli ciós 
esmorzar amb tot l’alumnat 
de l’escola que se’ns va posar 
molt bé. La nostra aportació a 
la recerca va ser de 362€. Un 
cop més, gràcies a tots i a to-
tes per fer-ho possible!

Festival de Nadal
Després de dos anys sense 

poder celebrar el Festival de 
Nadal, aquest any amb molta 

il·lusió, docents i alumnat de 
l’escola hem tornat a preparar 
el festival de Nadal com a clo-
enda del primer trimestre i po-
der desitjar a tota la comunitat 
educativa unes bones festes. 
El dimarts 20 de desembre, 
aquest any com a novetat a 
banda de tarda, vam cantar i 
ballar al pavelló esportiu de la 
nostra vila amb l’assistència 
de tots els familiars i amics. 
Feia goig de veure, estava ple 
de gom a gom!

Aprofitant el projecte inter-
disciplinari que aquest any es-
tem treballant al nostre centre 
Els monuments del món, vam 
posar fil a l’agulla i la comis-
sió dinamitzadora va preparar 
el fil conductor de l’esdeveni-
ment amb un guió  teatralit-
zat on el protagonista era un 
monstre malvat que s’alimen-
tava de la música. Vam fer un 
llarg viatge per diferents paï-
sos del món travessant con-
tinents i descobrint fantàs-
tics monuments; començant 
per Estats Units, la població 
Maia, Xina, Grècia, Egipte, el 
Regne Unit... acabant a Cata-
lunya. Aquí, és on es va posar 
punt i final al nostre viatge, i 
el monstre malvat, va enten-
dre que era millor estar alegre 
i content i gaudir de la música 
amb la població del planeta.

Aprofitem aquest espai per 
desitjar a tothom un bon any 
2023.

Mestres de Cicle Superior
Escola Macià-Companys
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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

www.cfagramunt.cat

El CF Agramunt, un club centenari 
R. Mendoza / A. Guerrero
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Entrevista a Joan Creus, president del 1987 al 1991
El CF Agramunt Escola de Futbol Gerard Gatell celebra enguany el seu centenari. Per aquest motiu, us oferim en aquest número la 
primera entrevista a agramuntins que han presidit l’entitat. Joan Creus va ser el darrer president abans que hi hagués escola de 
futbol, entre 1987 i 1991. 

– Quan vas presidir el club?
– Vaig començar la temporada 

1987/88 i vaig ser-ho quatre anys. 
Posteriorment, vaig formar part de la 
junta que presidia l’Amadeu Padullés. 

– Per què et vas presentar?
– Feia poc temps que havia deixat de 

ser president del Butsènit i aquí s’ha-
via de renovar la junta. Els meus amics 
Joan Garrabou i Jaume Huguet em van 
animar per formar part de la nova junta 
i vaig acceptar el repte de ser al cap-
davant.

– Qui t’acompanyava a la junta?
– Joan Garrabou i Jaume Huguet 

eren el vicepresidents. També hi havia 
Jaume Cuñat, Laureà Giménez, Ramon 
Roqué, Miquel Marín, Isidre Solé, Jau-
me Puig, Francisco Nogales, Ramon 
Ribera, Ramon Piñol, Josep Poch, Jo-
sep Alòs i Francesc Torra. Recordo per-
fectament el bon ambient i la il·lusió 
de tots plegats per tirar endavant el 
club. Alguns d’ells, per desgràcia, ja 
no son entre nosaltres.

– En aquell període en quina categoria 

jugava l’equip? I quins jugadors hi havia?
– Jugàvem a Primera Regional i el 

nostre objectiu era pujar a Preferent. 
No ho vàrem aconseguir però ens vam 
mantenir en la categoria obtenint molt 
bons resultats. Respecte a la plantilla, 
l’entrenador era Jaume Piqué, coronel 

de l’Exèrcit que venia de Lleida i que 
va portar jugadors que feien la mili a 
capital del Segrià. Josep Maria Camats, 
Josep Maria Peralta i Àlvaro Navarro, 
que venia del Viladecans, eren els por-
ters. De defenses, comptàvem amb 
Jaume Puig, Xavier Secanell, Emili Gil, 
Xavier Pedrol, Delfí Clavé, Jaume Tor-
res, Joan Manel Guix. També van venir 
Lluís Ríos (Lloret), Carles Martí (Polvo-
ritense) i David Salvador (Martinenc). 
Al centre del camp jugaven Marcial 
Penella, Francesc Mauri, Albert Grau, 
Joan Figuera, Hermenegild Farreny, 

Manel Galletero (Manacor), Ramon 
Pozo (Puigcerdà) i Villalba (Vilade-
cans). I com atacants comptàvem amb 
Pere Palomino, Josep Morenate, Joan 
Garcia (Antraix), Ferran Farré (Lleida) i 
Jesús Vílchez (Castelldefels).

– Recordes alguna temporada en espe-
cial?

– Les primeres temporades van ser 
molt engrescadores ja que entre els ju-
gadors locals i els que venien de la mili 
formaven bones plantilles, amb bon joc 
i bons resultats.  

– Alguna anècdota que ens puguis ex-
plicar?

– Recordo un partit a Oliana. Vam 
guanyar i no s’ho van prendre gaire 
bé. Al partit de tornada, l’actitud del 
rival va ser molt millor i vam tornar a 
superar-los. També recordo que vàrem 
aconseguir que vingués el Lleida per la 
Festa Major i un partit amb els veterans 
del Barça que va generar molta expec-
tació.

– Què sents en formar part d’un club 
que compleix cent anys?

– Em sento satisfet d’haver format 
part d’un engranatge que s’ha mantin-
gut tant de temps, amb els seus alts i 
baixos, com tots els clubs, però sempre 
amb il·lusió i esperit esportiu. I això, 
l’Agramunt ho ha sabut fer.

– Alguna cosa que t’agradaria fer sa-
ber als lectors de la revista Sió?

– Vull tenir un record per a dues per-
sones que van ser els nostres “massat-
gistes” durant molts anys, Joan Bertran 
(Petera) i Antoni Ribalta (Massana).
També recordar amb molt d’afecte 
Gerard Gatell, un bon esportista i una 
bellíssima persona, que va impulsar la Foto corresponent a la temporada 1987/1988 on es pot veure a Joan Creus amb altres membres de la junta directiva i la plantilla. 

“Recordo el bon ambient i la 
il·lusió d’aquella junta”
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creació de l’escola i el futbol base a 
la vila. Penso que hauria de tenir una 
placa al camp que ho recordi. També 
va ser molt important poder aconseguir 
la il·luminació del camp, buscant sub-
venciones en totes les administracions. 
Per últim, i encara que no soc una per-
sona de donar consells, desitjo molta 
sort a les juntes que hi hagi en un futur 
per fer més gran el nostre club.

Èxit del campus de Nadal
Un total de 44 nens van participar 

en el Campus de Nadal organitzat pel 
club. La primera setmana, del 27 al 30 
de desembre, hi va haver 32 jugadors 
inscrits i la segona setmana, del 2 al 5 
de gener, un total de 33. És a dir, que 
un bon gruix dels nens hi van participar 
les dues setmanes, el que suposa un 
èxit de participació.

L’horari del campus era de les nou 
del matí a la una del migdia i les jor-
nades es van estructurar en diferents 
parts. Pau Farré, coordinador del cam-
pus, explica que “es feia una prime-
ra acollida i, posteriorment, una hora 
i mitja d’entrenament específic per 
edats i categories (cada grup amb un 
monitor). Es parava una estona per es-
morzar i després, la darrera hora i mit-
ja, organitzàvem un “mundialet” amb 
quatre equips de Futbol-7 on es bar-
rejaven totes les edats i fèiem partits 
amb semifinals, final de consolació i 
final”. Farré afegeix que “la valoració 
és molt positiva, la dinàmica d’aquest 
campus és similar al de Setmana Santa 

i Estiu. Això suposa que tots els nens 
i nenes es coneixen i saben quin és el 
funcionament, les normes que hi ha i 
l’estructura del dia a dia”.

Amb la selecció lleidatana 
D’altra banda, Biel Pla, de l’Aleví A, i 

Nora Serra, del Femení, van ser convo-
cats per la selecció lleidatana per par-
ticipar en una trobada de les diferents 
seleccions territorials catalanes. Va ser 
el 3 de desembre. Els dos jugadors afir-
men que va ser una gran i enriquidora 
experiència. Des del club els volem fe-
licitar i els encoratgem, com a la resta 
de jugadors, a seguir treballant amb 
esforç.

El Femení, l’equip del mes 
Aquest mes destaquem el bon pa-

per de l’equip Femení que, gràcies als 
bons resultats, segueix a la part alta 
de la classificació, consolidant un pro-
jecte que es va iniciar la temporada 
passada.   ■

Dretes d’esquerra a dreta: C. Esteve, M. Cantacorps, S. Ribalta, S. Bouchatab, L. Cuberes, J. Mir, A. Gorgues. Assegudes, 
d’esquerra a dreta: G. Oliva, M. Ramos, J. Cantacorps, N. Serra, I. Martí, M. Piña, L. Hernández.
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Un total de 44 infants van participar al Campus de Nadal celebrat en dos torns, del 27 al 30 de desembre i del 2 a l 5 de gener respectivament.
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Biel Pla i Nora Serra van ser convocats per la selecció 
lleidatana.
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ESPORTS ESCATXICS

Any espectacular en tots els nivells

El CA Escatxics Agramunt-Virgini-
as tanca un any espectacular en 
tots els nivells. En aquesta crò-

nica fem, com sempre, un repàs de les 
activitats en què el club ha participat 
durant aquest mes de desembre. I tam-
bé resumim, de forma ràpida, el que ha 
estat aquest 2022 per al club.

Cros Intercomarcal de Tremp
Més de 350 atletes escolars de totes 

les comarques lleidatanes, entre els 
quals atletes del CA Escatxics Agra-
munt-Virginias, es van donar cita el 
cap de setmana del 4 de desembre al 
cros intercomarcal de Tremp. La com-
petició pertanyia al circuit escolar de 
cros de les Terres de Lleida, dins dels 
Jocs Esportius Escolars de Catalunya 
2022-23.

A la cursa varen participar-hi ni més 
ni menys que 28 atletes del CA Escat-
xics Agramunt-Virginias amb els se-
güents resultats:
Posi·
ció Atleta Temps Categoria

3 Martí Pallars Solsona 0:15:35 Veterà M
5 Marià Vila Mirasó 0:17:00 Veterà M
6 Joan Fitó Ribalta 0:17:41 Veterà M
2 Imma Coberó Tarragona 0:18:00 Veterà F
3 Bernat Llop Penella 0:13:59 Sènior M
6 Miquel Anguera Sans 0:16:10 Sènior M
8 Guillem Canosa Muntó 0:16:42 Sènior M

2 Gerard Fitó Coberó 0:07:21 Juvenil M
2 Martí Lluch Solans 0:07:24 Cadet M
7 Josep Fitó Coberó 0:08:02 Cadet M
6 Isaac Vila Mir 0:07:55 Infantil M
2 Marina Balagueró Querol 0:08:21 Infantil F
6 Biel Pla Burgueño 0:05:49 Aleví M
7 Gerard Lluch Solans 0:05:54 Aleví M
13 Sergi Fitó Coberó 0:06:21 Aleví M
19 Rosen Stefanov 0:11:03 Aleví M
2 Anna Balagueró Fontelles 0:06:31 Aleví F
1 Gerard Gassó Delgado 0:03:49 Benjamí M
3 Èric Vila Mir 0:03:58 Benjamí M
20 Pol Cases Roig 0:05:06 Benjamí M
4 Berta Solé Sanz 0:04:51 Benjamí F
2 Marià Vila Mir 0:02:43 Prebenjamí M
20 Oriol Balagueró Querol 0:01:06 Prebenjamí M
3 Nus Pellicer Torrescasana 0:03:09 Prebenjamí F
8 Iris Pallas Rovira 0:03:21 Prebenjamí F
26 Paula Solé Sanz 0:00:43 Prebenjamí F
1 Ainet Mendoza Delgado 0:01:24 P5 F
3 Bruna Pintó Puigarnau 0:01:36 P5 F

56è Cros Internacional de Catalunya 
Ciutat de Granollers

El Club Atlètic Granollers, amb l’au-
torització de la Federació Catalana 
d’Atletisme, organitza el 53 Cros In-
ternacional de Catalunya ciutat de Gra-
nollers. Cursa de camp a través amb 
cinc circuits de diferents distàncies: 
2.000 m, 1.500 m, 1.000 m, 750 m 
i 300 m.

A la prova, que vatenir lloc també el 
4 de desembre, hi varen assistir tres 
atletes del CA Escatxics Agramunt-Vir-
ginias, amb magnífics resultats. Cesc 
Boix (Sub18M) del CA Escatxics Agra-
munt-Virginias, que va guanyar la prova 
de 5.000 m amb un temps de 15’57’’ 
(ritme: 3:12 min/km).

Hatim Mrizak Mellah (Sub10M), 
també del CA Escatxics Agramunt-
Virginias, va quedar en segona posició 
dels 750 m amb un temps de 2’30’’ 
(ritme: 3:20 min/km).

I, per últim, Pol Carrera (Sub16M) 
del CA Escatxics Agramunt-Virginias. 
Carrera va córrer els seus 4.000 m en 
13’08’’ (ritme: 3:17 min/km).

42a Marató de València Trinidad 
Alfonso

I el mateix cap de setmana, 4 de de-
sembre, va tenir lloc també la 42a Ma-
rató de València Trinidad Alfonso. En 
la distància reina varen participar-hi 
set atletes del CA Escatxics Agramunt-
Virginias amb els següents resultats:

Atleta Categoria
Ismael Huguet 3:09:47
Raül Marcos 3:12:40
Miguel Àngel Aguza 3:24:24
Julian Bonillo 3:26:21
Roger Huguet 3:26:21
Albert Martín 3:56:40
Elena Gardenyes 4:27:55

Jornada del CA Escatxics Agramunt-
Virginias

El 6 de desembre, el CA Escatxics 
Agramunt-Virginias va organitzar una 
sortida doble. Els atletes Sub8 i Sub10 
varen fer una ruta fins a Mafet, mentre 
que els atletes Sub12 i més grans va-
ren fer una sortida a Ponts.

Finalment, tots els atletes varen tor-
nar al pavelló esportiu a migdia per a 
compartir, juntament amb les famílies, 
un pica-pica nadalenc.

Una jornada ludicoesportiva genial!

20è Cros de Banyoles
És temporada de crossos, així que 

el 18 de desembre, en va tenir lloc un 
altre. En aquest cas es tractà del 20è 

Vint·i·vuit atletes del club van participar al Cros Interco·
marcal de Tremp.

Hatim Mrizak, 2n al 56è Cros Internacional de Catalunya 
Ciutat de Granollers. A la dreta, atletes a la 42a Marató de 
València Trinidad Alfonso.
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Cros de Banyoles, puntuable pel Gran 
Premi Català de Cros.

Els voltants de l’Estany de Banyoles 
varen acollir una jornada en un circuit 
ràpid en el qual va participar l’atleta 
del CA Escatxics Agramunt-Virginias 
Pol Carrera (Sub16M). Carrera va que-
dar en 2a posició, amb un temps de 
13’37’’ per recórrer els 4.300 m.

Control Absolut en pista coberta a 
Sabadell

Avancem en les dates, i ens acostem 
a les festes de Nadal. Va ser el dia 23 
de desembre quan Cesc Boix del CA 
Escatxics Agramunt-Virginias va par-
ticipar en el Control Absolut en pista 
coberta a Sabadell. Boix va quedar en 
20 posició de la Final B de la prova, re-
corrent els seus 3.000 m en 8’37.20’’.

39a Cursa de l’Indiot de Mollerussa 
(26/12)

I justament per Sant Esteve, el CA 
Escatxics Agramunt-Virginias va cremar 
els torrons participant a la 39a Cursa 
de l’Indiot de Mollerussa. Aquests va-
ren ser els resultats dels seus atletes:
Posi·
ció Atleta Temps Categoria Distància

2 Iris Pallàs 0:02:06 Prebenjamí F ·
1 Marc Bosch 0:03:33 Aleví M ·
3 Cesc Boix 0:15:09 JOVM 5k
9 Pol Carrera 0:16:37 JOVM 5k

37 Martí Pallàs 0:19:52 Veterà A M 5k
6 Ivan Suàrez 0:44:46 Veterà A M 10k

2a Cursa dels Nassos d’Agramunt
I acabem l’any a casa, amb la Cursa 

dels Nassos d’Agramunt, del passat 31 
de desembre. Una cursa solidària que 
col·laborava amb la iniciativa “Joguina 

educativa” de Creu Roja.
La cursa, que no era competitiva, va 

donar el tret de sortida a la plaça de 
l’Església, i comptà amb un recorre-
gut de 5 km. L’objectiu era passar una 
bona estona fent esport.

En la cursa hi varen participar un 
bon grapat d’atletes del CA Escatxics 
Agramunt-Virginias.

Una bona manera d’acabar l’any: 
fent esport, i a casa!

L’Ivan Suàrez tanca l’any amb un 
total de 52 curses participades

L’incansable Ivan Suàrez, entrenador 
i atleta del CA Escatxics Agramunt-
Virginias, ha tancat l’any 2022 amb 
un total de 52 curses. Una xifra que 
segueix la mitjana dels seus últims 10 
anys, però lluny del seu rècord de 66 
curses de l’any 2017.

Suàrez ha participat a la LIiga Po-
nent 2022, ha assistit totes (37) les 
curses puntuables de 10k. Justament, 
i per tercer cop, ha estat el corredor 
amb més curses 10k. I, per si fos poc, 
és el corredor amb més curses de la 
història d’Iter5: 302.

Entre altres fites, Suàrez ha assistit a 
la 1a Marató oficial de Lleida, i ha estat 
finisher de les quatre mitges de Ponent.

Aquest mes de desembre, Suàrez 
també ha assistit a les següents curses:

Data Cursa Temps

04/12 Cursa Solidària per la Marató TV3 
d’Artesa de Lleida (10k) 00:49:46

11/12 3a Cursa Entre cabanes de Preixana 
(23k) 01:56:13

18/12 Pujada a la Seu Vella (10k) 00:46:45

31/12 Cursa dels Nassos d’Oliana (10k) 00:57:30

2022: any espectacular per al club

El CA Escatxics Agramunt-Virginias 
tanca un any espectacular, ple d’èxits, 
esforços i il·lusions. Tant és així que el 
club ha crescut en tots els nivells.

Per primer cop el CA Escatxics Agra-
munt-Virginias ha estat representat en 
finals de campionats d’Espanya. Els 
nostres atletes han anat a competir a 
molts llocs ben lluny de casa nostra. 
També hem vist Escatxics a campio-
nats del món i representant la selecció 
catalana.

Alguns dels nostres atletes es fan 
grans i emprenen nous reptes, tot un 
orgull pel club que els ha vist néixer 
com a esportistes.

I el més important de tot és que hem 
gaudit, hem rigut, ens hem esforçat, 
hem patit, hem lluitat per superar-nos, 
hem fet amics i seguim endavant amb 
més ganes cada dia.

Gràcies a tots els atletes i famílies 
que en formen part. Als entrenadors, 
a la direcció esportiva, a la junta, a 
l’Ajuntament, i al nostre patrocinador: 
Virginias.

L’any que ve: més i millor!   ■

Jornada del CA Escatxics Agramunt·Virginias. Pol Carrera al 20è Cros de Banyoles.

Atletes del Club a la 39a Cursa de l’Indiot de Mollerussa.
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Comtessa Aurembiaix, 5
25310 Agramunt
tel.: 973 390 319

info@torronsfelix.com
www.torronsfelix.com
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ESPORTS FUTBOL SALA

Estrenem xandalls i bufandes

Deixem enrere les festes de Nadal 
per encarar la segona meitat de 
la temporada amb optimisme i 

il·lusió. Tots els equips ja han tornat 
als entrenaments per intentar assolir 
els objectius plantejats. 

Per aconseguir aquests objectius, 
totes les famílies podran animar de va-
lent amb les bufandes que vam estre-
nar durant el mes de desembre. Cada 
infant del club va ser obsequiat amb 
una d’aquestes bufandes i amb un lot 
de torrons del nostre patrocinador prin-
cipal, Torrons Vicens. A més, durant 
aquest mes han arribat els nous xan-
dalls que lluirem a partir d’ara. Es trac-
ta d’un xandall amb els colors negre 
i blau i amb tres escuts: un al lateral 
dels pantalons, un al pit i un altre de 
més gran de fons al lateral de la dessu-
adora. A la part posterior de la dessua-
dora s’hi pot veure el nom del club, la 
senyera i els patrocinadors del xandall: 
Formatges Monber i Calçats Mary. 

 Esperem que tots els equips comen-
cin l’any amb bon peu i que aquest 

2023 vingui ple de salut i alegries. Bon 
any nou a tothom!

A continuació trobareu tots els resul-
tats del mes:

Prebenjamí
BALAGUER VEDRUNA CLUB FUTBOL 

SALA A 2 - 6 PREBENJAMÍ

Punts Partits GF GC

4 PREBENJAMÍ 9 7 29 26

Aleví B
TREMP C.F. SALA B 4 - 0 ALEVÍ B

Punts Partits GF GC

9 ALEVÍ B 6 9 15 28

Aleví A 
ALEVÍ A 0 - 3 BALAGUER VEDRUNA CLUB 

FUTBOL SALA A

Punts Partits GF GC

9 ALEVÍ A 6 9 20 39

Infantil Masculí
INFANTIL 4 - 1 MAIALS F.S. A

Punts Partits GF GC

11 INFANTIL MASC. 7 9 22 49

Infantil Femení
INFANTIL 3 - 11 BALAGUER VEDRUNA 

CLUB FUTBOL SALA A

Punts Partits GF GC

6 INFANTIL FEM. 7 8 19 38

Juveni Femení
JUVENIL 0 - 21 CFS ALMACELLES B

Punts Partits

7 JUVENIL FEM. 0 8

Juvenil Masculí
JUVENIL 4 - 0 CFS CREIX BY RESSOLUCIÓ 

LINYOLA B

Punts Partits GF GC
3 JUVENIL MASC. 18 9 26 18

Sènior
EFS BALAGUER COMTAT D’URGELL C 7 

- 5 SÈNIOR
Punts Partits GF GC

12 SÈNIOR 4 8 25 32
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Imatge dels debutants amb les noves bufandes.

El Marc i el Roger amb els nous xandalls del club. 
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ESPORTS BÀSQUET AGRAMUNT CLUB

Represa amb el màxim d’il·lusió

FO
N

T:
 B

A
C

S’han acabat les festes nadalen-
ques i el descans de la compe-
tició per als equips del BAC. Tot 

i així, han estat dues setmanes en què 
els equips han seguit entrenant i les 
hores lectives realitzades han servit per 
practicar fonaments essencials com 
bot, passada i finalitzacions a cistella, 
així com joc col·lectiu, triangulacions 
entre jugadors i capacitat per asso - 
ciar-se entre ells, posant en valor la 
força del grup, el treball en equip per 
fer que el conjunt sigui millor jornada 
a jornada.

També s’ha seguit treballant en el 
vessant esportiu, fent els preparatius 
de la Trobada Oberta d’Escoles de Bàs-
quet que s’ha de celebrar en breu a la 
vila d’Agramunt, així com gestionant 
una activitat de promoció i difusió del 
basquetbol als centres educatius agra-
muntins, amb l’objectiu d’arribar al 
màxim de gent possible, fer que la nos-
tra entitat creixi de manera transversal.

Per tant, valoració engrescadora 
d’aquest inici de 2023, actuacions 
de present però sobretot projectes i il-
lusions futures, fent palès que la nostra 
entitat està més viva que mai, s’està 

treballant per donar continuïtat al pro-
jecte iniciat ja fa unes temporades per 
fer possible que tots els nois i noies 
millorin en fonaments individuals i col-
lectius del basquetbol.

Els equips progressen adequada-
ment, els entrenadors aporten el millor 
d’ells mateixos

En les edicions anteriors de la revis-
ta Sió, hem destacat la trajectòria dels 
equips esmentant els entrenadors que 
els dirigeixen. Aquest cop posarem en 
valor el seu saber fer a tall d’agraïment 
pel molt que ens aporten, per la seva 
tasca, constància i abnegació en tot 
moment, acompanyant els nois i noies 
dels equips, fent-los créixer com a con-
junt i potenciant les seves virtuts:

–Laia Vidal: Enguany és el seu quart 
any com a entrenadora del club i hi 
hem pogut apreciar una clara millora 
comunicativa fruit de la confiança que 
ha agafat amb el grup de nois i noies. 
És una persona molt compromesa amb 
l’entitat i que sempre està al peu del 
canó quan se la necessita. Un comodí 
que sempre supleix qualsevol vacant, 
una persona indispensable en qual-
sevol entitat esportiva. A seguir així, 

estem molt satisfets de la teva persis-
tència i esforç en el dia a dia amb els 
més petits.

–Iris Antequera: Sens dubte entre-
nadora revelació de la temporada apor-
tant aire fresc, mètodes nous, idees 
enginyoses per fer pinya i fomentar el 
sentiment de pertinença a l’equip, així 
com nous fonaments tècnics i físics. Va 
ser jugadora de bàsquet en un moment 
en què l’aspecte físic a nivell de resis-
tència i intensitat eren el plus que feia 
que els jugadors estiguessin un esglaó 
per sobre i ho posa en valor en pista en 
tot moment. És molt empàtica amb els 
grups i sap com treure el millor dels 
mateixos. De ben segur si segueix en 
aquesta línia pot marcar una època en 
el si de la nostra entitat.

–Ester Ros: Agrair de tot cor el pas 
endavant que ha fet ajudant a portar 
un dels equips del club, tasca no gens 
fàcil doncs són un conjunt que ha pa-
tit nombroses dificultats al llarg de la 
temporada però ha pogut demostrar 
des del vessant tècnic el perquè com 
a jugadora és diferencial en qualsevol 
equip que jugui. Idees clares, missat-
ges concisos i orientats a donar la mà-
xima jugabilitat als nois del BAC, tot 
un encert la seva incorporació a l’staff 
tècnic.

–Xavi Fitó: Enguany ha entrenat un 
equip de menor categoria que la tem-
porada anterior, una excel·lent notícia 
doncs als equips de promoció és on 
s’han de tenir els millors entrenadors, 
aquells que poden posar en pràctica 
allò que han aprés al llarg dels seus 
anys com a jugador. Una persona de 
gran compromís, un incansable del 
basquetbol amb una moral de ferro, 
doncs tot i no obtenir cap triomf fins 
al moment segueix amb les mateixes 
ganes, convicció i esperit de millora. 
Una persona que tota entitat hauria de 
tenir, home de club, home de poble, Les Infantils vencen tots els obstacles gràcies al seu esperit de superació!
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pròxim i fiable en el seu rendiment i 
dedicació en tot moment.

–Izan Fernández: Com ja va demos-
trar la temporada passada, és una per-
sona que gaudeix entrenant, enguany 
col·labora en dos equips, mostrant a 
les noies el seu gran bagatge i conei-
xement quant als diferents tipus de 
bots, tipus de passades per treure pro-
fit del joc ràpid i directe i finalitzacions 
a cistella, fent que el col·lectiu millori 
a passos agegantats. És una persona 
activa, que aprofita al màxim les 24 
hores del dia i que sempre té present 
que l’equip, el col·lectiu i la força del 
grup són el més important defugint de 
l’individualisme insolidari. La tempora-
da passada va ser la revelació, enguany 
està essent el de la seva consolidació 
definitiva!

–Miquel Àngel Palou: Bàsquet ma-
nià tic en tot moment, persona que tot 
el dia té aquest esport al seu cap i que 

planifica, actua, modifica les actua-
cions en base al que és millor per al 
grup, el que és millor per implicar el 
màxim de gent possible, sense que 
ningú no es quedi enrere. Enguany 
diri geix el conjunt Cadet Femení dins 
l’acord de col·laboració amb el CB 
Mollerussa, posant de manifest que 
no hi ha millor persona que ell que 
pugui gestionar i coordinar les actua-
cions d’aquest conjunt. És pragmàtic 
però sempre té present el passat, és 
resolutiu i sempre involucra la resta 
de l’equip, fent-lo partícip d’allò que 
succeeix, empoderant de recursos a les 
noies en tot moment.

–Josep Roca: Entrenador que ha 
demostrat orgull per seguir treballant 
malgrat que l’equip ha hagut de supe-
rar nombrosos obstacles al llarg de la 
temporada, esperit resilient, no desa-
nimant-se malgrat les lesions i el fet 
que en nombrosos partits el rival ens 

ha superat en el moment en què el fí-
sic no ens ha acompanyat. I sobretot 
honestedat, mostrant en tot moment la 
seva manera de ser de manera directa 
i intentant diagnosticar tot el que suc-
ceeix per resoldre-ho de manera cons-
tructiva i també valentia i determina-
ció, distribuint els minuts en funció del 
rendiment, esforç i encert a la pista de 
joc. Un molt bon fitxatge per al club, 
una persona que des del primer mo-
ment ha demostrat la seva estimació i 
agraïment per la nostra entitat.

–Sisco Farràs: Històric del bàsquet 
català i un dels socis fundadors de la 
nostra entitat que sempre ha estat al 
peu del canó, disponible, per allò que 
s’hagi de menester. Enguany col·labora 
amb el club realitzant les tecnificacions 
als nois d’escola, mini i pre-infantils, 
posant tot el seu coneixement del bas-
quetbol i talent esportiu al servei dels 
més petits, per fer possible que millo-
rin en tots aquells conceptes entrenats, 
una persona amb la que sempre es pot 
confiar, home de club que destaca per 
la seva implicació, proximitat i com-
promís amb tots aquells projectes bas-
quetbolístics en els que pot ajudar.

A tots ells ens agradaria donar-los les 
gràcies i encoratjar-los a seguir treba-
llant, a seguir empenyent aquest 2023 
per col·locar el bàsquet Agramunt Club 
al lloc que es mereix. Ells són un dels 
nostres motors de l’entitat, sense els 
quals, tot seria més feixuc i costós!   ■

Les Cadets es troben en un excel·lent moment de forma, desplegant un joc molt engrescador!
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS ACORD D’ESQUERRA

Any nou, pressupost nou

L’equip de Govern ha 
estat treballant els 
últims mesos per ela-

borar els pressupostos per 
a aquest any 2023 que fa 
poc hem començat. Una 
proposta que es va portar 
a votació en l’última sessió 
plenària que va tenir lloc 
el passat 22 de desem-
bre amb un cost previst de 
6.154.117€, un 5% més 
que l’any passat.

Una vegada més, el grup 
de Junts per Agramunt va 
votar en contra de la propos-
ta de pressupost; un fet que 
no és nou quan es tracta de 
números, però sí que ens ha 
sorprès que aquesta vegada 
tenint l’oportunitat de poder 
fer aportacions en un any 
que pot ser de traspàs, amb 
unes eleccions municipals 
en cinc mesos, hagin op-
tat per no donar resposta a 
l’oferiment per debatre els 
pressupostos de tots.

Creiem que era un bon 
moment per sumar tots els 
criteris i aportacions, i ser 
partícips del treball de cre-
ació dels comptes munici-
pals, i que aquest any més 
que un altre, es pogués tenir 
en compte el punt de vista 
de tots els grups polítics. 
Una vegada més, no es va 
rebre cap proposta ni apor-
tació. És any d’eleccions, i 
potser tot forma part de la 
campanya, però veient els 
arguments i precs que es 
van fer durant el Ple, creiem 
que tot forma part d’una fal-
ta d’interès per millorar la 
vida diària dels agramuntins 

i agramuntines. 
El pressupost aprovat 

continua tenint com a lí-
nia principal la recuperació 
econòmica de les famíli-
es després dels dos anys 
de pandèmia i per això no 
s’han apujat   la majoria de 
taxes i ordenances, i a trets 
generals, s’ha tingut en 
compte projectes d’adequa-
ció de diferents espais del 
municipi.

Pel que fa a les inversions 
volem destacar el projec-
te que permetrà millorar la 
seguretat viària i l’acces-
sibilitat a la intersecció de 
la C-14 amb la LV-3025; la 
primera fase d’arranjament 
de la façana de l’edifici on 
està ubicada l’escola Ma-
cià-Companys; el projecte 
Vibra que permetrà reha-
bilitar l’antiga caserna i la 
continuï tat del tram urbà 
de la via verda del riu Sió al 
seu pas per Agramunt. Tam-
bé s’ha previst una amplia-
ció del projecte de moder-
nització i gestió sostenible 
de l’edifici del Teatre Casal 
Agramuntí.

A més a més, s’ha tingut 
molt present el patrimoni 
històric, amb partides per 
acabar l’arranjament del 
carrer Sabateria de Dalt, 
la intervenció arqueològica 
per a la conservació de les 
cobertes més antigues de 
la vila, i la millora d’accés 
a l’aparcament del Viladàs. 
En el pressupost també in-
clou una partida per formar 
l’alumnat agramuntí en ro-
bòtica; una partida per l’ad-

quisició d’unes plataformes 
multifuncionals; l’adqui-
sició d’un vehicle elèctric 
i l’arranjament del bar del 
camp municipal d’esports.

Uns projectes i unes par-
tides que hem considerat 
que eren bàsiques, tot i que 
econòmicament no s’han 
pogut incloure totes les que 
haguéssim volgut, però amb 
la fermesa de continuar tre-
ballant per poder-les inclou-
re en la mesura que sigui 
possible. Comencem un nou 
any; un any per finalitzar els 
projectes que estan en curs, 
per començar els nous, i per 
continuar atenent les neces-
sitats del nostre municipi.

Per molts anys
Des d’aquí volem felicitar 

la coral infantil Bon Cant pel 
seu 50è aniversari (1971). 
Finalment, amb els últims 
actes organitzats per l’enti-
tat aquest 2022, han pogut 
tancar els actes de cele-
bració suspesos en algunes 
ocasions per les restriccions 
per la pandèmia que no es 
van poder celebrar quan to-
cava. 

Des del grup d’Acord d’Es-
querra volem desitjar-vos un 
molt bon 2023 i tant de bo 
la riquesa agramuntina, que 
s’ha demostrat una vegada 
més amb la generositat i la 
implicació dels voluntaris i 
entitats que han fet possi-
ble la màgia a la cavalcada 
de reis, ens acompanyi tot 
l’any amb molts més projec-
tes.   ■

Una vegada més, el 
grup de Junts per 
Agramunt va votar en 
contra de la proposta 
de pressupost; un fet 
que no és nou quan 
es tracta de números, 
però sí que ens ha 
sorprès que aquesta 
vegada tenint l’opor-
tunitat de poder fer 
aportacions en un any 
que pot ser de traspàs, 
amb unes eleccions 
municipals en cinc 
mesos, hagin optat per 
no donar resposta a 
l’oferiment per deba-
tre els pressupostos 
de tots.

El pressupost aprovat 
continua tenint com 
a línia principal la re-
cuperació econòmica 
de les famílies des-
prés dels dos anys de 
pandèmia i per això 
no s’han apujat  la 
majoria de taxes i 
ordenances.
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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
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L'AJUNTAMENT
INFORMA
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GRAN RECAPTE D’ALIMENTS

Els dies 25 i 26 de novembre va tenir lloc el Gran Recapte 
d’Aliments. Agramunt es va sumar un any més a aquesta 
iniciativa i va recollir una tona d’aliments i productes. Per 
la seva part, el Cor Parroquial també va fer la seva pròpia 
recollida aconseguint 220 kg més de productes. 

Des de l’Ajuntament es vol donar les gràcies a tots els 
punts de recollida, botigues i establiments, als grups de vo-
luntaris, i a totes les entitats i persones a títol individual que 
es van implicar en aquesta iniciativa. Els aliments recollits 
s’han dipositat al banc d’aliments i es donaran a les famílies 
agramuntines que ho necessitin.

PROCESSOS SELECTIUS

L’Ajuntament d’Agramunt té oberts dos processos se-
lectius per dos llocs de treball. Per una banda, una plaça 
de dinamitzador/a de l’Espai Cívic d’Agramunt. L’objecte 
d’aquestes bases és la selecció de personal laboral interí, 
mitjançant el sistema de concurs oposició. Aquest lloc de 
treball està inclòs al subgrup C1, per una jornada de tre-
ball de 37,5 hores setmanals i amb la corresponent retribu-
ció bruta amb un període de prova de tres mesos. L’horari 
s’adaptarà a les necessitats del servei, tenint en compte que 
serà de tardes. Tipologia de contracte: fi x.

Entres les funcions del lloc de treball, es contempla la 
coordinació i seguiment de l’Espai Cívic; l’elaboració d’una 
proposta d’activitats i la seva dinamització; l’obertura i tan-
cament de la instal·lació, o la gestió de l’espai, entre altres. 

Per una altra banda, una convocatòria per cobrir en règim 
laboral una plaça de subaltern-conserge del Camp de Futbol 
i la prestació del servei de bar del camp per motius d’urgèn-
cia. Contractació laboral temporal per a un servei determinat 
de 18 hores a la setmana amb horari d’obertura de l’equi-
pament segons necessitats, majoritàriament tardes fi ns les 
onze de la nit, i caps de setmana quan hi hagi partits. 

Entres les tasques a desenvolupar: obertura i tancament 
de les instal·lacions; neteja de vestuaris i lavabos; control de 

llums i tasques de manteniment, i gestió 
del bar entre altres. 

El termini per presentar les sol·licituds d’ambdós proces-
sos de selecció fi nalitzen el 30 de gener. Tota la informació 
es pot consultar al web www.agramunt.cat

APROVACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL 2023

L’Ajuntament Ple va aprovar el 22 de novembre el pressu-
post municipal previst per aquest 2023. Els pressupostos es 
van aprovar amb els vots favorables dels nou regidors d’Acord 
d’Esquerra i els vots en contra de tres regidors de Junts per 
Agramunt. La proposta presentada és de 6.154.117€, un 
5% més que l’any passat. En sessions plenàries anteriors, 
el consistori ja va aprovar no apujar la majoria de taxes i 
ordenances, i per això, el pressupost previst per l’any que ve, 
continua enfocat a la recuperació econòmica de les famílies. 

Dins el pressupost s’han previst un conjunt d’actuacions 
per continuar l’adequació del municipi i la millora de l’efi ci-
ència energètica dels edifi cis municipals. Entre les inversi-
ons a destacar: el projecte que permetrà millorar la seguretat 
vial i l’accessibilitat a la C-14; la primera fase d’arranjament 
de la façana de l’edifi ci on està ubicada l’escola Macià- 
Companys; el projecte Vibra que contempla la rehabilitació 
de l’antiga caserna i el tram urbà de la via verda del riu Sió 
al seu pas per Agramunt. També s’ha previst una ampliació 
de partida al projecte de modernització i gestió sostenible de 
l’edifi ci del Teatre Casal Agramuntí.

ACTIVITATS DE NADAL

Amb motiu de les vacances escolars de Nadal l’Ajunta-
ment ha organitzat diferents activitats dirigides pensades 
per als nens i adolescents d’Agramunt. Tant l’Actinadal com 
les activitats del Nadal Jove han comptat amb menys parti-
cipació d’altres anys, no obstant això, una dotzena de joves 
van aprendre a fer senzilles receptes de cuina, i una mitjana 
d’una cinquantena de nens participaven a cada sessió de 
l’Actinadal.

D’altra banda, actes com la cagada popular de la soca, la 
visita del Patge Karim, o la revetlla de Cap d’Any, van comp-
tar amb més assistència de públic de la prevista inicialment, 
fet que demostra que la gent tenia ganes de gaudir d’aques-
tes activitats sense restriccions. 

TEATRE PER CARNAVAL

Agramunt celebrarà el Carnaval del 17 al 19 de febrer. 
Aquest any es podran tornar a celebrar els actes sense res-
triccions per la pandèmia, i per això s’ha tornat a progra-
mar una obra de teatre. Concretament es farà el dissabte 11
de febrer i s’ha programat l’espectacle Ara més! de Pep Pla-
za. Les entrades ja estan a la venda i es poden comprar a 
través del web www.agramunt.cat al destacat del carnaval 
2023.   ■
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Antonia Llop Aguiló
(Vídua de Pere Martí Andreu)

que morí cristianament el dia 8 de desembre de 2022, a l’edat de 97 anys.

Fins i tot les llambordes de la teva estimada plaça troben a faltar el teu pas neguitós al caminar.
Ens veiem al banc de sempre al que tu i jo sabem i allí xerrarem pels descosits!

De la teva família, amics i veïns del Mercadal que tant t’estimen!

Agramunt, desembre de 2022

Josep Pla Farré
Vuitè Aniversari

El temps vola com l’ocell creuant el cel buscant l’infinit. 
Estimant-te i recortant-te sempre.
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3

27

5,6
7,3

4,5
3,1

4,1

1,31,72,1
3,63,8

5,25,35,6
3,94,2

3
4,8

3,8
4,9

5,8
3,8

1,9
3,2

5,2
3,63,1

0,8
1,71,60,9

2,2

14,814,6
16,415,515,9

14,814,614,313,9

11,2
10,1

12,9
13,914,714,9

13,5

14,7

14,7

2,83

9,8

0,9

12,8
14,8

15,2
16,215,815,1

13,813,9
12,312,4

12,7
12,8

13,8

Temps

PLUJA CAIGUDA DURANT EL DESEMBRE

Dia   3 ......................................... 4,6 l./m2

Dia   8 ......................................... 7,3 l./m2

Dia   9 ......................................... 5,6 l./m2

Dia 12 ......................................... 27,0 l./m2

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

Dia 15 ......................................... 14,7 l./m2

TOTAL ......................................... 62,2 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DE DESEMBRE

Màxima del mes ...........................  23,8°, dia 1
Mínima del mes ...........................  1,2°, dia 30
Oscil·lació extrema mensual .................... 22,6°
Mitjana de les màximes .......................... 17,5°
Mitjana de les mínimes .............................  6,0°
Mitjana de les mitjanes ............................11,8°

Observadora: Trini Manzano
(Des de cal Tallador)

ALMANAC

Demografi a

(Mes de desembre de 2022)

NAIXEMENTS
George-Christian Anani dia 10
Suleman Jobarteh dia 14

MATRIMONIS
Josep Vidal Llorens, i
M. Rosa Caballero Guerrero dia 30

DEFUNCIONS
Ramon Llorens Feliu 88 anys, dia   6
Antònia Llop Aguiló 97 anys, dia 10
Aurèlia Guàrdia Fontanet 78 anys, dia 12
Josep Pedrós Pampalona 89 anys, dia 17
Vicent Castellà Amigó 70 anys, dia 30
+ 2 sense autorització

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades conve-
nientment autoritzades.

GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS DEL MES DE DESEMBRE

FEBRER 2023

Mes de 28 dies, segon del nostre calendari. 
Tot i que el dia comença a allargar-se, encara 
és temps de força fred. I en els antics llunaris 
sempre es representaven persones escalfant-se a 
la vora del foc. És el mes del Carnaval.

El dia 1 el sol surt a les 8h 05m i es pon a 
les 18h 05m.

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

El dia 18 el sol entra a la constel·lació de PEI-
XOS.

DATES ASSENYALADES I COSTUMARI
Dia 2: La Purifi cació de la Mare de Déu (la 

Candelera). 
Dia avant, dia endarrera,
el dos de febrer la Candelera.

Dia 16: Dijous Gras. Tal dia com avui es feia un 
gran àpat gras, propi de les Carnestoltes, cuinat 
a base de carn de porc, ous, llom, orella, ventre, 
botifarra... Com a postres hom menjava coca de 
llardons. 

Dia 19: Diumenge de Carnestoltes.

Dia 22: Dimecres de Cendra; comença la Qua-
resma. És el període de quaranta dies (d’aquí ve 
el nom quadragessima), en el cicle de l’any litúr-
gic cristià que precedeix la festa de la Pasqua. 
Des del segle IV d.C. adoptà un caire penitencial 
ja que era l’època que tots els cristians practi-
caven el dejuni i l’abstinència com a preparació 
ascètica a la solemnitat pasqual. Aquest dejuni 

s’ajuntà a una pràctica molt antiga del dejuni ri-
tual del trídiuum pasqual que començava la nit 
del Dijous Sant i acabava amb l’eucaristia del dia 
de Pasqua. A casa nostra la Quaresma va tenir 
una gran signifi cació popular fi ns ben entrat el 
segle XX, amb la pràctica de l’austeritat i dels 
dejunis prescrits. També eren prohibits els jocs i 
espectacles llevat de les representacions sacres 
de la Passió.

Efemèrides catalanes per Ramon Viladot i Benet 
26 de febrer de 1203: La batalla d’Agramunt.

A principis de 1197 començà la lluita entre els 
comtes d’Urgell i de Foix, per qüestió de límits. 
Ramon Roger de Foix entrà en terres d’Ermengol 
VIII i s’apoderà de la meitat d’Urgell, no tardant 
Ermengol en recobrar la plaça. El comte de Foix 
ajudat pel vescomte de Castellbó feu tot el dany 
que pogué al comtat d’Urgell; però el dia 26 de 
febrer de 1203 fou derrotat a les vores d’Agra-
munt, quedant presoners dits comte i vescomte. 
Ermengol VIII els tingué presoners fi ns el dia 17 
de març de 1207 quan es fi rmà la pau entre Foix 
i Urgell per mediació del rei Pere el Catòlic. 

Ramon Bernaus i Santacreu

Temperatura màxima: Temperatura mínima: Precipitacions:

Les fases de la lluna:

Lluna plena

Quart minvant

Lluna nova

Quart creixent

el dia 5, a les 19:28 h

el dia 13, a les 17:01 h

el dia 20, a les 8:06 h

el dia 27, a les 9:05 h
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CANT DE L’ENYOR

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

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

(Lluís Llach)

Desè aniversari

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

A.C.S.

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

Agramunt, gener 2023

Quart aniversari

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

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

E. P. R.

El teu record viurà sempre en nosaltres.

Agramunt, gener de 2023

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

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

Miquel Martí i Pol
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LLEURE

71sió 707[GENER 2023]

AMENITATS

❚ Coordina Rosa Maria Sera

Solució a les
7 diferències:

Solució a la 
Sopa de Lletres:

SOPA DE LLETRES

Busqueu les paraules corresponents:
CAMINAR, CEPAT, CEPTRE, CERA, 
CERAMICA, CERUMEN, CORMA,

IMPEDIR, PARANY, SILVESTRE, TERRISSA

M H Y S R E Y H H B C A Q X Y

G N I H R S I L V E S T R E S

L K M T U Ç Y A M R O C U Y O

Ç C P M F W N Ç O K A G U R B

D E E T M R A N I M A C Y N Ç

C R D T E R R I S S A E A D R

F A I Ç O I A C U G Q R R K D

J M R E L B P F R O H U J D Y

S I E K A S T S T K R M X I A

B C Ç R N B P R N R H E I P X

L A E Y Z Ç K C S V B N T L Ç

F C W Q H Y B R Z S C E P A T

per Ricard Bertran

Quan a les 
botigues de roba 
fan nou aparador, 
especialment als 
canvis d’estació, 
es poden veure 
imatges com 
aquesta.

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 i endevineu 
de quina botiga es 
tracta!

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.

4 6

6 5 3 2 4 1

2

5 2 9 4 1

1 2 8 3 9

7

8 2 7 1 9 5

9 1

Solució al 
SUDOKU:

145729863

976853241

238641759

352964178

789315426

461278395

614532987

827196534

593487612

M HYSREYHHBCAQXY

GNIHRSILVESTRES

LKMTUÇYAMROCUYO

ÇCPMFWNÇOKAGURB

DEETMRANIMACYNÇ

CRDTERRISSAEADR

FAIÇOIACUGQRRKD

JMRELBPFROHUJDY

SIEKASTSTKRMXIA

BCÇRNBPRNRHEIPX

LAEYZÇKCSVBNTLÇ

FCWQHYBRZSCEPAT
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VUITÈ ANIVERSARI

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

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

(A. C. S.)

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

Agramunt - Bellver d’Ossó, gener de 2023
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L’OBJECTIU
DEL ROBERT

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH PUIG

Sisó comú
(Tetrax tetrax)

Ara sí, hem acabat un 
2022 dramàtic. La 
major part de l’any, 
sequera, glaçades, tem-
peratures disparades, 
aiguats... Però la natura 
em va regalar un petit 
moment per a l’opti-
misme: una parella de 
sisons, tot i que lamen-
tablement varen fracas-
sar, pel sobtat augment 
de la temperatura del 
mes de maig.

Els Ofegats, maig 2022
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PRIMER ANIVERSARI

Javiera Segon Bernaus
(Vídua d’Esteve Llagunes Serra)

Que morí cristianament el dia 27 de gener de 2022, 
als 96 anys d’edat.

Els qui l’hem estimat, no l’oblidarem mai.

Agramunt, gener de 2023

Tot és clar i tranquil

si un s’asseu sense cap por, de cara

a aquell ponent que s’anuncia

sorprenentment encès rere la ratlla

d’un horitzó bellíssim,

i aprèn a modular, sense ni dir-les,

les poques frases que són de debò

necessàries per viure.

Miquel Martí i Pol
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Aquest mes publiquem una imatge de mitjan segle passat. Es tracta del taller de bicicletes de cal Vilella que hi havia 
a l’avinguda de Marià Jolonch. Aleshores, a la vila, de tallers ciclistes n’hi havia d’altres donat que la bicicleta era 

emprada encara per molta gent com a mitjà de transport. Amb la generalització dels automòbils, semblava que havien 
de quedar en desús. Però ja fa temps que va sortir la moda de la BTT que, junt amb les de carretera, van tornar a fer 
disparar la venda d’aquests vehicles lleugers. Actualment n’hi ha de models diferents, fi ns i tot elèctriques, i el seu 
marxandatge mou molts diners a tot el món.

Per ordre de la numeració:

1) Josep Penella Balasch

2) Conxa Vilella

3) Joan Bernaus Arlegich
    (Preixens)

4) Albert Torres (Preixens)

5) Miquel Vilella

6) Maria Vicens

7) Manel Bergés (Preixens)

8) Albert Cuñat Serra

���� ����L’àlbumL’àlbum

1

2

3
4

6

5
7

8
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IMATGES  D ’AH IR  i  D ’AVU I

Prop de trenta anys separen aquestes dues imatges. La d’ahir es complementa amb la que vam publicar el mes de novembre, de quan 
urbanitzaven el carrer dels Horts. Aquesta és de l’altre costat, està feta des de l’avinguda de Catalunya. Es pot veure com també es feia el 
que després va ser la plaça del Torronaire, ja que s’hi va traslladar el monument que prèviament s’havia col·locat a la plaça de l’Onze de 
Setembre. Durant molts anys, aquest indret ha estat el lloc d’inauguració de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra. Ara s’ha fet un nou 
projecte per ubicar un nou monument al torronaire a la Fondandana i arranjar de nou aquesta petita plaça tan cèntrica de la vila.
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