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PORTADA:
Després de dos anys d’interrupcions per 

causes àmpliament conegudes, enguany 
es va poder tornar a celebrar el Carnaval 
amb tota normalitat. No va ser tan partici
patiu com en celebracions anteriors, però 
poc se n’hi va faltar. On més es va notar 
va ser en la confecció de carrosses, ja que 
n’hi van haver poques. Ara bé, l’assistèn
cia de gent va ser nombrosa i la qualitat 
de moltes comparses fou reeixida tal com 
mostra la que publiquem en portada.

(Foto: Josep Rovira)

Ampli reportatge gràfi c i escrit del que ha 
donat de si el Carnaval agramuntí, celebrat 
altra vegada amb total normalitat.

5 a 26

Nova edició del Cros Escolar que va 
donar continuïtat al projecte inclusiu 
iniciat l’any passat per ajudar els infants 
amb alguna difi cultat.

28 i 66
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Amb la col·laboració de:

CRÈDITS

Ajuntament
d’Agramunt

De l’incivisme

La recollida de la brossa al nostre 
municipi, amb el doble sistema re

partit entre el porta a porta per a l’or
gànica i la resta, i els contenidors en 
carrers per al paper, vidre i envasos, 
està donant bons resultats que 
ajuden al reciclatge posterior. El 
pas que es va fer a Agramunt fa 
dos anys ha estat un exemple per 
a molts altres ajuntaments. De 
fet, l’augment de la producció 
de brossa és una espiral in cres
cendo i, mentre no es canviïn els 
sistemes de venda, costarà molt 
frenarla. No només alguns pro
ductes van en envasos de vidre 
i plàstic, sinó que avui dia fi ns i 
tot la fruita i les verdures ens les 
ofereixen embolicades en cartró, 
porexpan, plàstic, etc.

La gran majoria de convilatans són 
conscients de la necessitat de selecci
onar i participar en la recollida selecti
va de les deixalles. Saben que han de 

col·laborar en l’endreç de tot allò que 
rebutgem per a bé del futur de tots. Els 
recursos no són infi nits i el planeta Ter
ra és un espai limitat i cada dia més 
poblat i brut.

Per això denunciem l’incivisme d’uns 
pocs agramuntins que no fan el triatge 
com cal. N’hi ha que deixen la brossa 
sense destriar; altres dipositen electro

domèstics espatllats o mobles vells al 
peu dels contenidors; n’hi ha que van a 
la deixalleria quan és tancada i deixen 
elements voluminosos a la porta; altres 
llencen runa en trossos i marges fora 

vila; també es dona el cas dels 
que llencen bosses d’escombra
ries en patis sense edifi car. Cal 
que el Consistori posi aturador a 
tot aquest despropòsit, sancio
nant econòmicament els que ho 
fan. Esbrinar qui són potser no és 
fàcil, però val a dir que en molts 
casos es pot saber mitjançant el 
lloc on abandonen la brossa o 
examinantla degudament. Una 
sanció pecuniària que es podria 
rebaixar o anul·lar en cas que els 
infractors fessin unes hores a la 
deixalleria o un curset, en el qual 

se’ls ensenyés com han de seleccionar 
i dipositar la brossa.



4 [FEBRER 2023]sió 708

FONDARELLA · MANRESA · TERMENS · TORRES DE SEGRE  
VALLS · VILAFRANCA DEL PENEDES · AMPOSTA 

info@vicensmaquinaria.com · 973 60 04 50 

 www.vicensmaquinaria.com 

ODONTOLOGIA
I N T E G R A D A
CENTRE DE LA RIBERA DEL SIÓ

Francesc Miret Badia
Núm. Col. 7266

Lídia Martorell Soldevila
Núm. Col. 4483

Av. d’Agustí Ros, 5, 1r, 2a   -   Tel./Fax 973 39 01 40   -   AGRAMUNT
clinicariberadelsio@infomed.es      www.centresodontologiaintegrada.com

Horari: de dilluns a dijous, de 8 a 20
 divendres, de 8 a 14

Oferim els tractaments d’oclusió i articulació, estètica i 
cosmètica dental, cirurgia bucal i implants dentals, 
odontologia conservadora i preventiva, odontopediatria, 
ortodòncia, pròtesis dental i periodòncia.

72dpi  ::  C/Clos, 21 -  25310 - Agramunt - Lleida  ::  Tel.: 973 390 660  ::  Email: info@72dpi.cat

Si
st

e
m

e
s 

in
fo

rm
à

tic
s

72dpi  ::  C/Clos, 21 -  25310 - Agramunt - Lleida  ::  Tel.: 973 390 660  ::  Email: info@72dpi.cat

servei 
integral

Networking Telefonia

Serveis

InternetVenda

Seguretat

Distribuïdor 



5sió 708[FEBRER 2023]

ACTUALITAT FETS DEL MES JOAN PIJUAN 

Carnaval

▼

Fotos: Joan Pijuan i Josep Rovira 

Els dies 17, 18 i 19 de 
febrer, Agramunt va 
celebrar la 37a edició 

del Carnaval amb el lema 
Agramontis, un carnaval a la 
romana. Aquest any la Comis
sió del Carnaval va tornar a 

programar una obra de teatre 
el cap de setmana abans de 
la festa.

El dissabte 11 va tenir lloc 
al pavelló firal l’espectacle 
“Ara més” protagonitzat per 
l’actor i humorista Pep Pla
za. Amb acompanyament de 
música en directe del pianis
ta Nito Figueras, Plaza va fer 
un recorregut per les seves 
imitacions més reconegudes, 
desfermant els riures de tot 
el públic. Després hi va ha
ver l’actuació del Dj Joseph 
Wonder Lleida que va oferir 
els grans èxits musicals dels 
anys 80 i 90. L’espectacle va 
comptar amb una nombrosa 
assistència d’espectadors. Hi 
va haver servei de bar i en

trepans per a tothom que vol
gués sopar allí mateix.

Els actes propis s’iniciaren 
el divendres 17 al matí amb 
el carnaval infantil. El Rei 
Carnestoltes i la Reina Xurri
pampi van recollir els infants 
als centres escolars i van fer 
una rua infantil pels carrers 
fins al pavelló firal. Un cop 
allà hi va haver xocolatada per 
a tots, seguit de l’espectacle 
“De viatge” del grup d’anima
ció Alea Teatre.

A les 9 de la nit va tenir 
lloc al pavelló firal el Pregó 
del Carnaval, seguit d’un so
par popular “La Xurrupada” 
amb uns 200 inscrits, i con
cert amb Dj Lokito, Sixtus i Dj 
Moncho. Durant la nit hi va 

Carrossa del carnestoltes que 
obria la rua de dissabte.

Detall de la carrossa del carnes-
toltes, amb aquest petit infant ja 
participant de la multitudinària 
festa agramuntina.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Posició NOM DE LA CARROSSA Punts

1
SOM I SEREM: VOLANT VENIM 
I ANEM D’VINS

86

2
VENIM AMB BANYES, NO TRUQUEU 
AL 112 QUE SOM NOSALTRES

64

3
MOSCATUS ACRIMONTIS COLLONERUS 
TIPIC

33

Posició NOM VEHICLE MOTOR Punts

1 ELS SIFONICS DEL SIÓ 12

2 ENSUCRATS 11

3 VENIU A JUGAR! 9

4 CHAMAN QUÈ? CHAMAN VUDÚ! 1

Posició NOM VEHICLE MANUAL Punts

1

AI PERDÓ, EN PRIMERA POSICIÓ: ONZE 
SOTA ZERO ÉS UN FRED IMPONENT, PERÒ 
ARRIBA EL PINGU I LA SEVA GENT AL 
MILLOR CARNAVAL DE PONENT!

29

2 VAN DE HIPPIES 3

3
NO SOM RES: SI LA JUSTÍCIA NO ENS 
EMPARA, COP DE TISORA A LA CIGALA

1

4 LA PERLA BLAVA DEL SIÓ 0

Posició NOM DE LA COMPARSA Punts

1 SOM I SEREM: VOLANT VENIM I ANEM D’VINS 232

2 DE BROMA O DE TEMPESTA, A COFUCA ESTEM DE FESTA 198

3 XURRIKIDS ARE BACK: ALEA IACTA EST 177

4 VENIM AMB BANYES, NO TRUQUEU AL 112 QUE SOM NOSALTRES 174

5 ENSUCRATS 171

6 ELS SIFONICS del SIÓ 134

7
AI PERDÓ, EN PRIMERA POSICIÓ: ONZE SOTA ZERO ÉS UN FRED 
IMPONENT, PERÒ ARRIBA EL PINGU I LA SEVA GENT AL MILLOR 
CARNAVAL DE PONENT!

114

8 IL·LUMINATS I PETRIFICATS!!! 101

9
SI UN MENTIDER VOLS ATRAPAR AMB NOSALTRES FÀCIL SERÀ: 
SI UN MENTEIX, UN NAS BEN LLARG LI CREIX

62

10 SUDASIÓ 58

11 AI QUE’T PIQUE’M 54

12 CHAMAN QUÈ? CHAMAN VUDÚ!! 50

13 MOSCATUS ACRIMONTIS COLLONERUS TIPIC 45

14 ELS AGRAMONSTRES DE COLORS 34

15 VENIU A JUGAR! 31

16 XURRI-RANGERS 21

17 LES REINES DE LA FESTA PICA-PICA 20

18 VAN DE HIPPIES 19

19 LA PERLA BLAVA DEL SIÓ!!! 16

20 CONTROL D’ALCOHOLEMIA, BUFA AQUÍ 15

21
NO SOM RES: SI LA JUSTÍCIA NO ENS EMPARA, COP DE TISORA 
A LA CIGALA

14

22 GALAXIA D C O P N 13

23
UN JOC TRADICIONAL A ESCENA DEL CARNAVAL: PEDRA , PAPER, 
TISORA TORNA A SER LA NOVA MODA

11

24 AVATAR: EL SENTIT D’AGRAMUNT 11

25 REAL JEKES AND SECURITY 9

26 JOC DE CARTES 9

27
ANEU EN COMPTE ROMANS D’AGRAMUNT, AQUESTS DE LA GÀL-LIA 
ESTAN COM UN LLUM!

5

28 SÁBADO TETEO DOMINGO MISA 5

29 MENJA BAMBÚ I CALLA 4

30 EL TEU FUTUR EN LES NOSTRES MANS 3

31 LA JAZMINE I L’ALADDÍN US FAN TILIN 3

32 LAS DIVINAS 2

33 AGRAVENGERS 0
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haver un concurs de disfres
ses casolanes.

La jornada del dissabte ar
rencà amb un concurs d’es

tabliments, que va tenir una 
participació de cinc comer
ços: Cal Serra (C/ Sant Joan i 
Camí de les Planes), Cal Sera 
(C/ Sant Joan), Cal Sangrà i 
Pels Pèls. També es va cele
brar un concurs d’habitatges, 
on es podia participar deco
rant tota la façana de la casa, 
o només les finestres, els bal
cons o les portes. Va comptar 
amb sis participants. En amb
dós concursos la família Real 
Carnavalera va ser l’encarre
gada de valorar les decoraci
ons segons la seva creativitat, 
originalitat i laboriositat.

Durant tot el matí la Com
panyia Teatredetics va vendre 

el seu tradicional “cagarro”.
Aquest any es va recuperar 

la tradicional rua de Carnaval. 
A partir de les sis de la tarda 
es van començar a concentrar 
a la plaça de la Fondanda
na les colles i carrosses que 
participarien a la rua i a les 
set s’inicià la desfilada en
capçalada per la carrossa or
ganitzadora. Hi van participar 
33 grups, amb 4 carrosses, 
4 vehicles a motor i 4 vehi
cles de tracció manual, amb 
un total de més d’un miler de 
disfresses. El públic va ser 
molt nombrós. Enguany els 
membres del jurat no van es
tar ubicats tots junts dalt d’un 

El pavelló firal ple de gent que va 
assistir a l’espectacle “Ara Més! de 
Pep Plaza, que va estar acompa-
nyat a l’escenari pel pianista Nito 
Figueras.

Preparats per al pregó.

▼
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ACTUALITAT FETS DEL MES

entarimat a la plaça del Pou, 
sinó que es van situar al llarg 
del recorregut de la rua. El re
compte de puntuacions es va 
fer a través d’una plataforma 
digital. També hi va haver la 
figura de l’espeaker, a càrrec 
de Jordi Balagué, que ana
va anunciant les comparses 
i carrosses per megafonia al 
seu pas per la plaça del Pou.

Els premis de comparses, 

carrosses i vehicles van ser 
els següents: Comparses: Pri
mer premi, 300€ + 100€ de 
participació. Segon premi, 
250€ + 100€ de participació. 
Tercer premi, 200€+ 100€ 
de participació. Del 4t al 10è 
més puntuat, 180€ + 100€ 
de participació. La resta de 
comparses, 100€ per la seva 
participació. Carrosses: Primer 
premi, 400€ + 100€ de par

ticipació. Segon premi, 350€ 
+ 100€ de participació. Tercer 
premi, 300€ + 100€ de parti
cipació. Vehicle de tracció mo
tora, un únic premi de 150€. 
Vehicle de tracció manual, un 
únic premi de 150€.

La jornada finalitzà amb el 
ball de Carnaval al pavelló fi
ral a partir de la mitja nit amb 
l’Orquestra Anònima, el grup 
Mala Fama i Dj Jordi Balagué. 
Durant el ball es va fer l’en
trega de premis dels diferents 
concursos.

El diumenge 19 al migdia 
es va organitzar a la plaça de 
l’Església un vermut musical 
amb la música de La Rumba 
Blanca amb Carlitos Miñar
ro i Pep Lladó, que va tenir 
una molt bona assistència de 
gent.

A les 6 de la tarda va tenir 
lloc a la plaça de la Fondan
dana una concentració per 
acompanyar el rei Carnestol
tes al seu judici en una rua 
pels carrers de la vila fins a 
la plaça del Mercadal on es 
va fer el judici. A continuació 
es va fer la sardinada popular, 
que també va aplegar molta 
gent.

El pregó del Rei Carnestoltes va 
aplegar menys gent que altres 
anys. Tot i això, els assistents 
s’ho van passar molt bé.

Després del pregó va començar 
la festa.

A baix a la dreta, sopar de 
colles “La Xurrupada” amb uns 
200 inscrits.
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XURRIKILLER

Els guanyadors del joc del Xurrikiller 2023 han estat:

Millor xurriescut (xurri de drap): JORDI SOLANES
Franctirador d’or (xurri de drap): PAU VILANOVA
Xurrisupervivent i guanyador (xurri de drap): ROGER SÚRIA

CONCURS DISFRESSES CASOLANES

1. Categoria grup: Les Xurripipi

2. Categoria parella: Diumenge de fi retes

DISFRESSES CASOLANESDISFRESSES CASOLANES
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CARNAVAL INFANTILCARNAVAL INFANTIL
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RUARUA
CARROSSA DEL REI CARNESTOLTES

AI QUE’T PIQUE’MDETALL D’AI QUE’T PIQUE’M

LA JAZMINE I L’ALADDÍN US FAN TILIN VAN DE HIPPIES
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AVATAR: EL SENTIT D’AGRAMUNT VEHICLE D’AVATAR: EL SENTIT D’AGRAMUNT

VEHICLE DE VAN DE HIPPIES DETALL DE VAN DE HIPPIES

ELS SIFONICS del SIÓ VEHICLE D’ELS SIFONICS del SIÓ
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SUDASIÓ

DETALL DE SUDASIÓ

EL TEU FUTUR EN LES NOSTRES MANS ELS AGRAMONSTRES DE COLORS

VENIM AMB BANYES, NO TRUQUEU AL 112 QUE SOM NOSALTRES
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VEHICLE DE VENIU A JUGAR!

DETALL DE VENIU A JUGAR! UN JOC TRADICIONAL A ESCENA DEL CARNAVAL: 
PEDRA , PAPER, TISORA TORNA A SER LA NOVA MODA

VENIU A JUGAR!

VEHICLE DE VENIM AMB BANYES, 
NO TRUQUEU AL 112 QUE SOM NOSALTRES

DETALL DE VENIM AMB BANYES, 
NO TRUQUEU AL 112 QUE SOM NOSALTRES
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JOC DE CARTES

VEHICLE DE 
CHAMAN QUÈ? CHAMAN VUDÚ!!

DETALL DE CHAMAN 
QUÈ? CHAMAN VUDÚ!!

CHAMAN QUÈ? 
CHAMAN VUDÚ!!

DETALL DE CHAMAN 
QUÈ? CHAMAN VUDÚ!!

XURRI-RANGERS
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DETALL DE LA PERLA BLAVA DEL SIÓ!!!

AI PERDÓ, EN PRIMERA POSICIÓ: ONZE SOTA ZERO ÉS UN FRED 
IMPONENT, PERÒ ARRIBA EL PINGU I LA SEVA GENT AL MILLOR 
CARNAVAL DE PONENT!

DETALL D’AI PERDÓ, EN PRIMERA POSICIÓ: ONZE SOTA ZERO ÉS 
UN FRED IMPONENT, PERÒ ARRIBA EL PINGU I LA SEVA GENT AL 
MILLOR CARNAVAL DE PONENT!

LA PERLA BLAVA DEL SIÓ!!!

VEHICLE DE REAL JEKES AND SECURITY

REAL JEKES AND SECURITY
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NO SOM RES: SI LA JUSTÍCIA NO ENS EMPARA, COP DE TISORA A LA CIGALA

MENJA BAMBÚ I CALLA

CONTROL D’ALCOHOLEMIA, BUFA AQUÍ

LES REINES DE LA FESTA PICA-PICA

DETALL DE LES REINES DE LA FESTA PICA-PICA
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GALAXIA D C O P N

VEHICLE D’ENSUCRATS AGRAVENGERS

DETALL D’ ENSUCRATSENSUCRATS

SÁBADO TETEO DOMINGO MISA
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CARROSSA DE SOM I SEREM: 
VOLANT VENIM I ANEM D’VINS

SI UN MENTIDER VOLS ATRAPAR AMB NOSALTRES FÀCIL 
SERÀ: SI UN MENTEIX, UN NAS BEN LLARG LI CREIX

SOM I SEREM: 
VOLANT VENIM I ANEM D’VINS

XURRIKIDS ARE BACK: ALEA IACTA EST DE BROMA O DE TEMPESTA, A COFUCA ESTEM DE FESTA
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IL·LUMINATS I PETRIFICATS!!!

LAS DIVINAS

ANEU EN COMPTE ROMANS D’AGRAMUNT,
AQUESTS DE LA GÀL-LIA ESTAN COM UN LLUM!

VEHICLE DE MOSCATUS ACRIMONTIS 
COLLONERUS TIPIC

MOSCATUS ACRIMONTIS COLLONERUS TIPIC
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CONCURS DʻHABITATGESCONCURS DʻHABITATGES

CONCURS HABITATGES

Hi han participat sis habitatges i els premis són per:

Primer Premi (80€): UN CARNAVAL LLAMINER

Segon Premi (60€): AGRAMONTIS

Tercer Premi (40€): AL·LUCINA VEÏNA - CAL CARRETER

CAL CARRETER

CARRER DEL CLOS

CARRER VERGE DEL SOCORS

CAL MAS VELL CARRER DOMÈNEC CARDENAL

CAMÍ  DE LES PLANES
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CONCURS ESTABLIMENTS

Hi han participat cinc establiments i els premis són per:

Primer Premi (150€): SOL, FA, MI, RE, DO, CARNAVAL D’AGRAMUNT EL 
MILLOR - CAL SERRA CAMÍ DE LES PLANES

Segon Premi (100€): SOTA EL PONT DE FERRO - CAL SANGRÀ

Tercer Premi (50€): LA CIUTAT DE OZ - CAL SERRA CARRER SANT JOAN

ESTABLIMENTSESTABLIMENTS
CAL SANGRÀ

INTERIOR DE CAL SERRA
CARRER SANT JOAN

INTERIOR DE CAL SERRA
CARRER DE LES PLANES

CAL SERRA
CARRER DE LES PLANES

CAL SERA CARRER SANT JOAN

CAL SERRA CARRER SANT JOAN

PELS PÈLS
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Testament Rei Carnestoltes

Sí, ja ho sé, començarem per l’ESCOLA DE MÚSICA. A l’escola de 
música els deixo tots els carrers i places del poble, perquè els 

seus alumnes hi puguin fer concerts. Amb el desgavell que hi ha a les 
audicions al Casal, no hi ha qui ho pugui arreglar. Mira, ja ens va bé, 
que amb algun dels galls que s’escapen acabarem amb la sequera i 
els pagesos estaran contents.

· Al grup TEATREDETICS, l’any vinent us faré fer el pregó i aquest 
enterro. Vaig veure que el canvi de registre us va anar de conya i, a 
més, vau fer dos plens per Nadal. Ara bé, baixar la mitjana d’edat no 
aniria malament. Per això, us regalo un parell de dòminos, que aquest 
any han fet un intensiu en arts escèniques.

· Al CENTRE EXCURCIONISTA, els deixo una bomba d’aigua, perquè 
si munteu un rocòdrom dins d’un dipòsit d’aigua, tard o d’hora us to-
carà fl otar.

· Als del CAU i de l’ESPLAI us tinc un missatge: pareu de tenir-vos-
les entre vosaltres. Que si un és millor que l’altre, que si no sé què... 
Tots dos sou igual de sectaris, home. Tota aquella canalla ja els po-
deu apuntar a sardanes, que no hi va ningú i allà almenys aprendran 
alguna cosa de cultura.

· Als CENTRES EDUCATIUS D’AGRAMUNT, els dono l’equip de so de 
la meva carrossa, però amb la condició que només hi soni música 
catalana. Que això del reggaeton, el dembow, el trap, etc. ens està 
fent molt de mal. 

· A la gent del BELLUGA’T, us anava a deixar les meves xarxes so-
cials, però amb la tabarra que esteu donant amb El Pot Petit, ni pen-
sar-ho! Podríeu fer una mica de propaganda del carnaval, coi!

· Als TABALERS DE L’ESPETEC O BATBATUKA, que ja no tinc clar qui 
és qui, els deixo un mapa perquè es trobin, perquè nois, ja no sabeu 
qui sou ni d’on sou.

· Al CLUB DE FUTBOL D’AGRAMUNT, els regalo, què coi, que em 
regalin ells alguna cosa a mi! Aquest que acaben de fer fora, a mi 
m’aniria molt bé. Si el tingués de guarda-espatlles, probablement els 
que deixarien avui un testament serien aquest parell d’imbècils i no jo 
(senyala el jutge i mossèn).

A canvi, els deixo un full en blanc i uns colors, a veure si treballen 
una mica més la creativitat. Feu el favor i dissimuleu una mica quan 
copieu el futbol sala! Que si els àlbums, que si les bufandes, que si 
procés participatiu per les samarretes de joc…

També els regalo un desembossador, que ja sabem que els nous 
vestidors no traguen les cagades. 

I no acabo aquí. També els deixo un rellotge, que l’afi ció està tipa 
que la nova foodtruck express obri quan els dona la gana!

· Als ESCATXICS, al fi nal us cobrarem peatge al Riella, que cada 
vegada que vaig a passejar els dòminos, em trobo un volat a tota cas-
tanya, com si els perseguís Satanàs. No m’estranya que surtin campi-
ons. Això sí, quan un despunta, ràpid que fot el camp, eh?

· Al CLUB TENIS TAULA, els dono el bar del Casal Agramuntí, que 
això de tenir la barra no ho fan gens malament. A veure si així conti-
nueu agafant pràctica i teniu la barra de carnaval l’any vinent.

· Al CLUB CICLISTA, els deixo el museu municipal per modernitzar-lo 
i posar-hi unes bicicletes estàtiques amb una dinamo endollada a la 
corrent per poder estalviar-nos dinerets, que la llum va molt cara úl-
timament. 

· A la UNIÓ DE BOTIGUERS, què us han semblat les tapes de ceba 

LO “CAGARRO” A CÀRREC DE TEATREDETICS

VERMUT MUSICAL A LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA CELEBRAT EL DIUMENGE AL MATÍ

COMITIVA PER ACOMPANYAR EL REI CARNESTOLTES FINS A LA PLAÇA DEL MERCADAL

ACOMPANYAMENT MUSICAL DEL VERMUT 
A LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA CELEBRAT EL DIUMENGE AL MATÍ
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aquest any? Bones, eh? Gràcies a tots els RESTAURADORS D’AGRA-
MUNT que ho han fet possible i les han fet amb tant d’amor. El carna-
val no seria el mateix sense vosaltres. M’encanta aquest olor a ceba, 
mira si era fort que els cuiners encara ploren.

· A les DONES DE L’ESBARJO, aquest any sí, a l’Escala en hi-fi  hi 
havia un decorat com toca, i un preu per rascar-se la butxaca. Poc 
es parla del número estrella, com bavejàveu totes, podrides. Només 
hi faltava jo. L’any que ve m’ofereixo per ballar l’Asereje.

· Als PUBS D’AGRAMUNT, els dono les claus de la Waikiki. A veure 
si d’una vegada la podem refl otar. Com diu aquella cançó: Tots units 
fem força, tant se val d’on venim si del decibels o del calígula. Entre 
tots faríem una bona festa allà dins. Jo hi poso els gogos.

· Al PIQUÉ I A LA SHAKIRA, els demano els seus advocats per dei-
xar-los a totes aquelles parelles agramuntines que s’han separat 
aquest passat 2022. Espero que no em sal-Pique. Xurri, lo nostre és 
clara-ment etern.

· Als RESTAURADORS DEL CARRER SIÓ, us deixo que utilitzeu com 
a pàrquing tots els locals buits del vostre carrer. Si els empleneu, se 
us quedarà el local petit.

· A TRADISIÓ, els demano que em cedeixin una part de la immensa 
donació que els fa l’Ajuntament pels seus actes a la Festa Major. A 
veure si així podem dedicar una miqueta més de pressupost al carna-
val, que som el blanc fàcil per retallar. Potser ens haurem de posar 
una mica pesats.

· A la COMISSIÓ DE FESTES, els regalo un catàleg de grups de 
música, que últimament es repeteixen més que l’all.

· A la COMISSIÓ DE CARNAVAL, quina colla d’IMBÈCILS. Ni els 
dono ni els trec res, que prou fan amb el que tenen. Ara bé, a TOTS 
AQUELLS QUE EN SÀPIGUEN UNA MICA MÉS, estigueu atents a les 
properes vacants que s’obriran a l’Infojobs, que tinc un any sencer per 
valorar els vostres currículums.

· A RÀDIO SIÓ li presentarem la proposta del xurripodcast, a veure 
si així ajudem a pujar l’audiència, que de moment prefereixo tenir la 
ràdio apagada, perquè això d’alternar sardanes i la mateixa música 
des de fa 10 anys, sembla que haguem tornat als anys 70.

· A la POLICIA LOCAL, us han dit que caminar va bé per la salut? 
Així, de pas, parlareu amb algú! Fins i tot, potser fareu amics. Que
tot el dia amb el cotxe al cul com si fos una pel·lícula americana, 
al fi nal us hi semblareu, de lo grassos que us fotreu. Ara bé, quan 
s’acabi la bateria del cotxe elèctric, allà sí que ho passareu mala-
ment, eh?

· A ESQUERRA REPUBLICANA I JUNTS PER AGRAMUNT, us desitjo 
moltíssima sort per les eleccions. I a tots dos us deixo una agenda 
telefònica perquè acabeu de trucar a qui us falta de tot el poble, pe-
sats. Això sí, ja us podeu preparar, que com toqueu la pera al poble, 
tornarem. I tornarem amb el nostre propi partit polític: VOX.

· Al JOVENT REPUBLICÀ, us vull fer una pregunta: serviu d’alguna 
cosa? Abans almenys fèieu alguna cosa, inútil, però alguna cosa. 
Per exemple, emmerdar el poble amb grafi ts i pintades, o enganxar 
cartells, però ara fa temps que ja no en veiem. Si no teniu resposta a 
la vostra utilitat us recomano el grau en educació infantil, que crec 
que us va de perles i així almenys aprendreu a pintar correctament.

· A l’SPAR, carai! Què són aquelles tanques del pàrquing? Que ara 
per anar al Caprabo he de fotre mig tomb a Agramunt. Que no enteneu 
que no hi anirem a comprar al vostre zulo?

· A la BRIGADA MUNICIPAL, aquest any, us faig un monument. Sou 

els meus dòminos durant tot l’any, menys per carnaval, que penqueu 
encara el doble. Sou els que aixequeu Agramunt.

· Als GERENTS DEL BAR DEL CASAL. Ah, que no hi ha ningú, doncs 
res, seguim.

· AL MOSSÈN D’AGRAMUNT, a veure si t’espaviles i fas que s’acabi 
la portalada d’una vegada per totes, que ja fa temps que dura la cosa. 
I ens podries regalar algunes botelles de vi de missa que aquest 
carnaval ens hem begut tot lo que teníem. 

· Als organitzadors del cicle RACONS, us enviem al racó de pensar. 
I penseu força, sobretot com sostindríeu aquest txiringuito sense els 
saborosos ingressos que rebeu de l’Ajuntament, que hi ha més gats 
al carrer que gent asseguda als vostres actes.

· A la REGIDORA DE FESTES, la nostra jefa, et volem donar les 
gràcies per haver cuidat la meva estimada Xurri i els meus Dòminos 
durant aquests quatre anys, de mi no cal que et preocupis, que ja que 
em sé cuidar sol, total, he fet tot el carnaval sense tu. Ara, però, a 
tu també et toca el rebre. Et regalem una agenda perquè t’organitzis 
millor, un sobre de til·les perquè et tranquil·litzis, un calendari per 
controlar els terminis i unes bambes perquè sabem que l’agenda i 
el calendari te’ls passaràs pel forro i et tocarà córrer a última hora 
igualment.

· A l’ALCALDESSA, Sílvia, Sílvia, Sílvia, tic-tac, tic-tac, tic-tac, que 
al maig se t’acaba el xollo d’aquest mandat. Tot i que jo recordo que 
a les últimes municipals qui va guanyar va ser el Bernat. Agramun-
tins, l’endemà de les eleccions mireu qui va de número 2 a la llista 
guanyadora i llavors sabreu qui serà realment el nostre alcalde o 
alcaldessa. Les tradicions iniciades s’han de mantenir.

· A l’AJUNTAMENT D’AGRAMUNT, per ells tinc paper de vàter. A 
MANSALVA, ja que no paren de cagar-la, com tots els polítics. 

Agafeu-vos fort que avui m’he despertat exigent i amb ganes de 
queixar-me:

- Us demano un bon pressupost de festes i una partida expressa-
ment per carnaval, així l’any que ve podem fer un bon carnaval, 
com els d’abans.

- Agramuntins com us va el porta a porta? Aneu fent, però jo fa un 
any que llenço les escombraries a Tàrrega o a Tornabous i enca-
ra espero que arribi alguna multa a casa.

- A part del pàrquing del carrer Sabateria de Baix, que fa mitja 
vida que està fet merda i ara que just queda poc pel maig, a arre-
glar-ho. Com es nota que tremolen les regidories.

- Igual que amb la Caserna dels piolins, que ara ho porta aquesta 
empresa de vibradors, el Vibra o no sé què, la qual vau anunciar 
a bombo i platillo amb el lema de “PROCÉS PARTICIPATIU”. Vau 
il·lusionar mig poble i ens pensàvem que per fi  podríem decidir 
alguna cosa, i, al fi nal, el que voleu és mà d’obra gratuïta. Quina 
cara més dura que teniu, eh? Lladres, explotadors! 

- I, si pogués ser, al passeig, feu el favor d’habilitar el pàrquing de 
l’escola de música per l’espai cívic, que quan hi vaig a tocar-me 
la fl auta, només hi ha cotxes de vells amb doble fi la. 

- Perdoneu, algú sap què fan exactament a l’escorxador? Perquè 
si esteu igual que jo, no creieu que seria millor tirar-lo a terra i 
fer més aparcament al centre del poble? Total, ningú el trobarà a 
faltar. A veure quina proposta hi faran a les properes eleccions. 
Un puticlub? 

- Senyors de l’Ajuntament, voleu fer un polígon nou sense omplir el 
que tenim. Que potser al nou polígon hi ha algun terreny que és 
propietat d’algun regidor?



26 [FEBRER 2023]sió 708

LECTURA DEL TESTAMENT

JUDICI AL REI CARNESTOLTES

PREPARANT LES SARDINES A LA GRAELLA

COM SEMPRE, TAMBÉ ES PODIA AGAFAR UN VASET DE VI

SARDINADA POPULAR

PÚBLIC PRESENCIANT EL JUDICI
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Ricard Bertran fa entrega 
dels beneficis del conte 
L’Angelina Comadrona

Ricard Bertran, autor del 
conte L’Angelina Comadrona, 
va fer entrega dels 2.200 eu
ros de benefici recaptats amb 
la seva venda a l’Associació 
TradiSió i a l’UCI neonatal de 
l’Hospital Arnau de Vilanova 
de Lleida, a parts iguals.

El lliurament dels 1.100 
euros a TradiSió, que es des

tinaran a impulsar la continu
ació del projecte dels Capar
rons, es va fer el dimecres 18 
de gener a la sala de plens 
de l’Ajuntament al president, 
Joan Pedrós, i el divendres 
dia 20 va fer l’entrega dels 
altres 1.100 euros al doctor 
Eduard Solé, cap de pediatria 
de la UCI neonatal de l’Hos
pital Universitari Arnau de 
Vilanova de Lleida. A hores 
d’ara s’han pogut recollir més 
de 2.500€.

El conte, il·lustrat per l’ar
tista local Serafina Balasch, 
es va presentar l’any passat 
per Sant Jordi i està dedi
cat a l’Angelina San Agustín 
(19272012), més coneguda 
popularment com a “Angelina 
Comadrona”, que va dedicar 
la seva vida a atendre els 
parts i les necessitats de les 
gestants d’Agramunt i pobles 
veïns.

L’Angelina Comadrona és 
el segon llibre del projecte 
Contarrons, una col·lecció de 
contes dedicada als veïns i 
veïnes d’Agramunt que tenen 
un caparró. El primer va ser 
Senyor Victorino. El somni 
d’un caparró, de Marc Pue
bla, dedicat a Victorino Pue
bla García, que va ser agutzil 
d’Agramunt durant 15 anys.

Acte de l’ANC
L’ANC AgramuntRibera 

del Sió per la Independència 
va oferir el divendres 20 de 
gener a l’Espai Cívic una xer
rada amb Pep Centelles, en
ginyer industrial i divulgador 
de polítiques per la Transició 
Energètica, sobre el potencial 
energètic que tindria una Ca
talunya independent.

L’objectiu d’Europa, i en 
concret de Catalunya, és ar
ribar al 100% del consum 
d’energia de fonts renovables 

el 2050. Per assolir aquesta 
fita, La Prospectiva Energèti
ca de Catalunya (Proencat) es
tima que necessitem 80.000 
Ha de terreny, el 2,5% del 
territori, per implantar les re
novables. Com que les fonts 
renovables ocupen molt terri
tori, necessàriament canviarà 
el paisatge del nostre entorn.

El problema actual és que 
no tenim les regles del joc 
per a determinar a quins llocs 
hem d’instal·lar les renova
bles, indicà Centelles.

La Direcció General d’Ener
gia finalment està redactant 
el Pla Territorial d’Energies 
Renovables, PLATER, per fer 
el mapa dels terrenys aptes 
per a captar renovables i el de 
les línies elèctriques de distri
bució.

Centelles destacà que els 
terreny hi són. A Catalunya 
hi ha més de 700.000 Ha de 
conreus que s’han abando
nat amb els anys per impro
ductius, és a dir gairebé 10 
vegades més de les que es 
necessiten. Per tant aquestes 
80.000 Ha es poden trobar 
sense afectar l’agricultura i el 
regadiu. I en aquest sentit po
dem ser sobirans en energia, 
encara que no serà fàcil, va 
assegurar.

Exposició a Lo Pardal
La Fundació Guillem Vila

dot va inaugurar el dissabte 
21 de gener dues exposicions 
col·lectives que es van gestar 
al festival de creació contem
porània Embarrat 2022 de 
Tàrrega en homenatge a Gui
llem Viladot amb motiu de la 
commemoració del centenari 
del seu naixement, comissari
ades per Pau Minguet, direc
tor de Lo Pardal, i Jesús Vila
majó, director de l’Embarrat.

Per una banda, l’expo ▼
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Acte d’entrega a l’associació 
TradiSió.

Pep Centelles en un moment 
de l’acte.
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sició “La incomunicació”, 
conformada per vuit artistes 
emergents i estudiants d’art 
seleccionats a través d’una 
convocatòria prèvia: Alba Vi
lardebó, Romina Casile, Ana 
Jarandilla, Miquel Alejos, 
Marina Vilches Ferrer, Marta 
Crespí, Francesc Ruiz Abad i 
Alberto Alejandro Rodríguez, 
que amb les seves obres re
flexionen sobre el concepte 
de la incomunicació, partint 
del llibre Poemes de la inco-
municació (1971) de Guillem 
Viladot.

En paral·lel, es pot veure 

l’exposició “Pardal Lo”, con
formada pels projectes d’An
na Dot i Irena Visa, Nil Ne
bot, Pepon Meneses amb la 
col·laboració de Laura Ginès 
Bataller, Cuartito de Poesía, i 
Nicomedes Medes, on els ar
tistes reinterpreten l’obra de 
Guillem Viladot.

Les exposicions es podran 
veure fins al 26 de març.

Cros escolar
El diumenge 22 de gener 

Agramunt va acollir una nova 
edició del Cros Escolar. L’ac
tivitat esportiva, organitzada 

per la regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament amb la col
laboració del Club Atletisme 
Escatxics i les ampes dels 
centres educatius Mare de 
Déu del Socors, MaciàCom
panys i INS Ribera del Sió, i 
amb el suport del Consell Es
portiu de l’Urgell i el Consell 
Comarcal de l’Urgell, es va 
dur a terme al Passeig Josep 
Brufau, on s’habilità diversos 
circuits de diferents distànci
es segons les categories dels 
participants.

Tots els participants van re
bre una bossa amb obsequis 
que van donar unes quantes 
empreses col·laboradores i un 
got de xocolata desfeta.

Un any més el Cros d’Agra
munt va donar continuïtat al 
projecte inclusiu iniciat l’any 
passat a través del qual in
fants que tenen alguna di
ficultat motriu o diversitat 
funcional van poder participar 
del cros escolar acompanyats 
d’un guia que els ajudà a 
completar el recorregut de la 
seva prova.

Donació de sang
L’Espai Cívic va acollir el 

divendres 27 de gener la pri
mera campanya de donació 

ACTUALITAT FETS DEL MES
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El comissari de l’exposició, Jesús 
Vilamajó, durant la inauguració 
de l’exposició.

A la dreta, imatges dels diferents 
projectes que s’exposen.

Alguns del participants al Cros 
Escolar.
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de sang i plasma de l’any del 
Banc de Sang i Teixits de Llei
da. Durant les quatre hores 
que va durar, de les 5 de la 
tarda a les 9 de la nit, un total 
de 72 persones (29 homes i 

43 dones) van acudir a la cita 
per donar sang. El resultat va 
ser de 60 donacions de sang 
i sis de plasma (quatre de les 
quals van ser de donants que 
ho feien per primera vegada) i 
sis oferiments que per un mo
tiu o altre no van poder donar 
en aquell moment.

Participació per edats

1824 5

2534 9

3544 16

4554 20

5564 19

65... 3

Total 72

Grups sanguinis

A NEG 8

A POS 23

AB NEG 1

AB POS 1

B NEG 0

B POS 3

O NEG 6

O POS 17

? 1

Total 60

Com en les anteriors cam
panyes, les persones interes
sades en donar sang van ha
ver de demanar cita prèvia al 
web donarsang.gencat.cat.

Campanya 2022
Es van realitzar les quatre 

jornades de donació de sang 
habituals de l’any que es fan 
els mesos de gener, abril, ju
liol i octubre seguint les me
sures de prevenció i amb cita 
prèvia. La campanya del mes 
d’abril és una marató de vuit 
hores on participen 84 perso
nes, s’obtenen 78 donacions. 
El resultat de l’any és un total 
de 220 donants, dels quals 
13 ho fan per primera vegada.

Atrapacontes
La Biblioteca Municipal 

Guillem Viladot va oferir el 
dissabte 4 de febrer una nova 
sessió de l’Atrapacontes que 
va anar a càrrec de l’Asso
ciació Bombers Voluntaris 
d’Agramunt i de la Ribera 
del Sió, van explicar el con
te Berta la bombera. Un cop 
acabat el conte van explicar i 
ensenyar els diferents equipa
ments de protecció individual 
que fan servir en funció del 
tipus de servei: incendi urbà, 
incendi forestal o salvament, i 
alguns dels elements comple
mentaris que porten a sobre, 
com la llanterna o l’emisso
ra portàtil; i van convidar els 

2022 Donants Plasma Oferiments Total
Nous 

donants

28 gener 41 3 18 62 2

22 abril 70 8 6 84 5

29 juliol 40 4 7 51 2

28 octubre 49 5 9 63 4

200 20 40 260 13

Any Donacions Plasma Total Oferiments

2017 256  256 29

2018 210  210 33

2019 358 6 364 60

2020 248 34 282 43

2021 254 28 282 34

2022 200 20 220 40
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Jornada de donació de sang a l’Espai Cívic.

Sessió amb els Bombers Volun-
taris d’Agramunt i de la Ribera 
del Sió.

A la dreta, els nens i nenes 
participant al taller.
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▼

més petits a equiparse amb 
la jaqueta i el casc. Posteri
orment els nens i nenes van 
participar en un taller on van 
il·lustrar dibuixos.

Dia Mundial 
Contra el Càncer

Un any més Agramunt es va 
sumar a la commemoració del 
Dia Mundial Contra el Càncer, 
que se celebra el 4 de febrer, 
il·luminant de color verd di

ferents monuments emble
màtics, com el campanar de 
l’església de Santa Maria i la 
façana de l’Ajuntament, per 
donar visibilitat a la malaltia 
i la importància de la preven
ció en càncer.

L’objectiu d’aquesta ce
lebració, promoguda per la 
Unió Internacional Contra el 
Càncer (UICC) amb el suport 
de l’Organització Mundial de 
la Salut (OMS), és augmentar 
la conscienciació i mobilitzar 
la població per avançar en la 
prevenció i control de la ma
laltia.

Aquest any l’Associació 
Contra el Càncer ha llançat 
la campanya “Tots contra el 
càncer” que vol posar de ma
nifest que aquesta malaltia 
pot afectar a tothom, ja sigui 
directament o indirectament 
a través d’un ésser estimat o 
proper. La iniciativa té com a 
objectiu crear un moviment 
social per involucrar perso
nes, empreses i institucions 
entorn de la lluita contra el 
càncer per aconseguir un 
70% de supervivència en 
càncer l’any 2030.

Cicle Brots. KL’AA, 
la teva cançó

El dissabte 4 de febrer, la 
regidoria de Cultura de l’Ajun
tament va encetar la progra
mació del 5è cicle d’arts escè
niques i musicals Brots amb 
l’espectacle infantil KL’AA, la 
teva cançó, de la companyia 
Inspira Teatre, al teatre Ca
sal Agramuntí. Un espectacle 
pensat pel públic més petit 
de 0 a 5 anys i les famílies 
que van poder gaudirne as
seguts damunt de l’escenari. 
Es van fer dues funcions amb 
aforament limitat. 

KL’AA, que significa “can

tar” en llengua hadzabe, és 
un viatge musical de l’infant 
en la descoberta del món. 
Una experiència visual i sono
ra a través de la veu i la can
çó. Posa de manifest la veu 
com a fonament de la pre
sència humana, com a vehi
cle d’identitat. És a través de 
la veu, del sonar a través del 
nostre cos, que esdevenim 
més humans, més persones.

L’espectacle es va cons
truint gràcies als sons, els 
sons que emet un nadó per 
comunicarse. A partir d’aquí 
sorgeix la música, una músi
ca molt propera a ells, sense 
text, amb algunes paraules 
properes al seu llenguatge. 
Tot acompanyat de gest i mo
viment que fa que encara els 
cridi més l’atenció.

En acabar l’espectacle van 
convidar els nens a crear una 
cançó entre tots i totes a tra
vés de la xyloba, un instru
ment amb grans possibilitats 
musicals i de construcció.

Aquest espectacle va acon
seguir el premi Feten 2020 al 
millor espectacle de primera 
infància.

Xerrada sobre salut
ASPIDNeuro Lleida i la 

Fundació La Caixa han orga
nitzat a la vila un cicle de tres 
xerrades enfocades a perso
nes grans, amb l’objectiu de 
seguir empoderant la pobla
ció en els hàbits de salut. La 
primera de les xerrades es va 
fer el dijous 9 de febrer a l’Es
pai Cívic a càrrec de la fisio
terapeuta Carol Naudí que va 
tractar sobre la incontinència 
urinària.

La incontinència urinària és 
la pèrdua involuntària d’ori
na. És un problema habitual 
però no forma part del procés 
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Il·luminació de la façana de 
l’Ajuntament per commemorar 
el Dia Mundial Contra el Càncer. 
També es va il·luminar el campa-
nar de l’església de Santa Maria.

L’espectacle KL’AA, la teva cançó 
va iniciar el 5è cicle d’arts 
escèniques i musicals Brots.
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normal d’envelliment. Alguns 
dels factors que poden influ
ir en l’aparició de la inconti
nència són l’edat; l’embaràs i 
postpart; infeccions urinàries; 
el prolapse dels òrgans pèl
vics, l’obesitat; el restrenyi
ment, problemes de pròstata; 
malalties del sistema nerviós 
i alguns fàrmacs, entre altres. 

El tractament dependrà del 
tipus d’incontinència, la gra
vetat i la causa que la provo
ca. Moltes vegades, realitzant 
alguns canvis d’estil de vida 
i fent diferents tipus d’exerci
cis com els exercicis de Kegel 
o gimnàstica abdominal hi
popressiva, poden alleujar la 

molèstia o pararla. En altres 
casos pot ser necessari altres 
tractaments, com el farmaco
lògic, la cirurgia, estimulació 
elèctrica, el sondatge, cons 
vaginals, etc. 

Naudí acabà la xerrada ex
posant alguns consells de 
prevenció, com poden ser: 
fer una ingesta adequada de 
líquids, reduir l’excés de pes, 
evitar el restrenyiment, no fu
mar, mantenir una bona higie
ne personal diària, no prendre 
aliments ni begudes irritants, 
no prendre diürètics sense 
prescripció mèdica, conèixer 
les propietats de les herbes 
medicinals, intentar controlar 
les ganes d’orinar a través de 
la relaxació i de la respiració, 
vestir roba còmoda, etc.

El dimecres dia 15 es va 
fer la segona xerrada a l’Espai 
Cívic a càrrec del terapeuta 
ocupacional Néstor Pascual 
que parlar sobre la prevenció 
de caigudes.

Pascual destacà que el risc 
de caure s’incrementa quan 
més grans ens fem. En la 
seva intervenció va parlar de 
les conseqüències de les cai
gudes, que poden ser físiques 
(fractures, contusions, abra
sions, etc.), psicològiques 
(inseguretat, ansietat, etc.) 
o socials (aïllament, canvi 
d’activitats o hàbits, etc.); 
dels factors de risc, propis de 
la persona: l’equilibri; tenir 
afectada la mobilitat; haver 
patit alguna caiguda; proble
mes d’incontinència urinària, 
de visió o d’oïda; alguns me
dicaments, etc., o relacionats 
amb l’entorn: il·luminació 
insuficient o molt brillant, 
estores no fixades, terres ir
regulars o lliscants, un mobi
liari massa alt o baix, cables 
elèctrics i altres objectes en 
la zona de pas, entre altres.

Per acabar exposà alguns 
consells per a la prevenció, 
com poden ser: fer una revisió 
periòdica de la visió i l’oïda, 
fer exercici físic, estores o ca
tifes fixes, bona il·luminació, 
mobiliari correcte d’alçada, 
portar calçat adequat, fer ser
vir el bastó o caminador, po
sar agafador o baranes al bany 
o a les escales, vigilar amb els 
terres lliscants, entre altres.

Presentació llibre
El divendres 10 de febrer 

Rita Macías, educadora i pro
fessional del ioga i el creixe
ment personal en un centre 
de la nostra vila, va presentar 
a l’Espai Cívic el seu primer 
conte, La séptima hija del pes-
cador, publicat per l’Editorial 
Babidíbú dins la col·lecció 
Cuentos para alargar la vida. 
Compta amb il·lustracions de 
Yasmina Sosa, Gara Suárez i 
Víctor Fernández.

Macías va explicar que 
aquest llibre va néixer com 
una història terapèutica pro
ducte d’una formació que 
estava fent. “Hem van dema
nar que escrivís una història 
fantàstica, després de presen
tar el relat hem van animar a 
continuar escrivint”.

La séptima hija del pesca-
dor explica la història de la 
Ría, una nena de 10 anys que 
rep la visita d’una sirena i un 
tritó que li demanen que els 
acompanyi al fons del mar per 
derrotar un ésser malèfic que 
amenaça tot el món. Només 
d’aquesta manera es podrà 
restablir l’ordre i l’equilibri al 
fons de l’oceà, cada cop més 
contaminat pel plàstic i les 
escombraries que hi aboca 
l’home que poden comportar 
un desastre natural si no es 
reverteix el mal que s’hi està 
ocasionant. ▼
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La fisioterapeuta Carol Naudí 
va parlar sobre la incontinència 
urinària.

El terapeuta ocasional Néstor 
Pascual va parlar de les caigudes.

S’han organitzat 
a la vila un cicle 
de tres xerra-
des enfocades a 
persones grans, 
amb l’objectiu de 
seguir empoderant 
a la població en 
els hàbits de salut.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

Macías va destacar que 
aquesta història pretén fer 
comprendre als nens i als 

adults que a l’interior de ca
dascú hi ha un gran poder, el 
poder de canviar les coses, de 
créixer davant l’adversitat i de 
sentir que pot col·laborar en 
la cura del planeta i, en es
pecial, dels mars i els oceans.

Durant l’acte diverses per
sones d’edats diferents que 
havien llegit el llibre van ex
pressar el seu parer sobre què 
els havia semblat el conte.

En finalitzar la presentació 
es va fer un sorteig de dos 
llibres i dos punts de llibre 
entre els assistents i posteri
orment un taller de reciclatge.

Òmnium Segarra-Urgell
Una vintena de persones 

van assistir el dissabte 11 de 
febrer, a l’Espai Guinovart, a 
la presentació de Junil a la 
terra dels bàrbars (Club Edi
tor), l’últim llibre del nord
català JoanLluís Lluís, en un 
acte organitzat per Òmnium 
SegarraUrgell.

Junil a la terra dels bàrbars 
és la setena novel·la de l’es
criptor JoanLluís Lluís. Una 
història ambientada a l’imperi 
romà a l’inici de l’era cristia
na amb la poesia, la llengua i 
la traducció com a motors. En 
format de rondalla, es tracta 
d’una novel·la d’aventures 
protagonitzada per una jove 
heroïna que fuig de l’imperi 
romà juntament amb tres es
claus.

L’obra ha guanyat diversos 
premis literaris, com el Premi 
Òmnium a la millor novel·la 
de l’any 2021, el Premi Crei
xells 2022 de narrativa, el 
Premi Setè Cel 2022 i el Pre
mi Sàpiens a la millor ficció 
històrica.

La presentació va comptar 
amb la participació del col
lectiu Vinyartistics de Tàrrega 
que va llegir un fragment de 
la novel·la.
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Rita Macías durant la presen-
tació del seu primer conte, La 
séptima hija del pescador.

El llibre que es va presentar a l’Espai.

Joan-Lluís Lluís durant la presentació a l’Espai Guinovart de la seva darrera novel·la, Junil a les terres bàrbares. El col·lectiu Vinyartistics de Tàrrega va llegir un fragment de la novel·la.
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El Forn-Pastisseria 
Camats solidari 
amb el càncer infantil

Amb motiu del Dia Inter
nacional Contra el Càncer 
Infantil, 15 de febrer, el Forn
Pastisseria Camats va com
memorar aquest dia amb la 
iniciativa “la Xurri solidària”, 
pensada per a recaptar fons 

contra la lluita del càncer in
fantil en benefici de l’Hospital 
Sant Joan de Déu de Barce
lona.

Durant tota la setmana les 
persones interessades en col
laborar en aquesta iniciativa 
solidària van poder comprar 
aquesta Xurri a canvi d’un 
donatiu d’1,2 euros i fer els 
seus donatius. Tota la recap

tació anirà destinada a la in
vestigació del centre sanitari.

L’objectiu del Dia Internaci
onal Contra el Càncer Infantil 
és la sensibilització i consci
enciació de la societat sobre 
aquesta malaltia i sobre la 
necessitat que tots els nens 
del món amb càncer tinguin 
accés a un diagnòstic i tracta
ment adequats.   ■
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La Xurri del Forn-Pastisseria 
Camats solidària amb el 
càncer infantil.

Revista Sió. Abril de 2022

Tot en sacs i bosses de paper i plàstic

anunci_2022 - GRUCONSA_SIO.pdf   1   17/3/22   12:42
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Recull d’imatges 
seleccionades 
entre les que els 
nostres lectors 
han penjat 
a Instagram 
amb l’etiqueta
#revistasio
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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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El passat 19 de gener, 
es reuniren a Barcelona 
en una cimera bilateral 

els governs espanyol i fran
cès. Una trobada d’alt con
tingut simbòlic i que referma 
el Tractat dels Pirineus, pacte 
pel qual Espanya va cedir a 
França el comtat del Rosse
lló i part del de la Cerdanya a 
mitjans del segle XVII. Ja uns 
dies abans de la celebració 
de la reunió, des de Madrid 
insistien en vantarse que 
l’independentisme era una 
carpeta passada, un tema pel 
qual ja no calia preocuparse. 
Però altre cop des de la soci
etat es va estar més a l’alçada 
que des de la classe política, 
sortint al carrer i cridant als 
quatre vents que el govern es
panyol no és benvingut a Ca
talunya. Tot i ser un dia labo
rable, unes 30.000 persones 
es van concentrar a la protes

ta organitzada a l’entorn de 
la Font Màgica de Montjuïc i 
l’avinguda Maria Cristina per 
part de l’Assemblea Nacional 
Catalana, Òmnium Cultural, 
el Consell de la República 
i una quarantena d’entitats 
més.

L’endemà, a l’Assemblea 
Territorial d’Agramunt i la Ri
bera del Sió vam tenir doble 
ració d’activitats. A les set 
de la tarda ens vam reunir en 
assemblea general per fer un 
repàs a les activitats realitza
des durant el 2022, exposar 
l’estat de comptes, detallar el 
nombre d’associats i simpa
titzants que actualment for
men part de la territorial i, fi
nalment, planificar noves ac
tivitats per dur a terme durant 
aquest any. Seguidament, a 
les vuit del vespre, vàrem or
ganitzar una xerrada oberta 
a tothom amb en Pep Cen

telles, enginyer i divulgador 
per la transició energÈTICA, 
la qual va propiciar un debat 
molt enriquidor sobre políti
ques mediambientals com les 
plaques solars, l’autoconsum, 
el cotxe elèctric, etc.

A finals de mes, el Secre
tariat Nacional va celebrar un 
plenari extraordinari centrat 
en la Llista Cívica, l’eina que, 
d’acord amb el full de ruta 
aprovat pels socis i sòcies de 
l’entitat, hauria de permetre 
donar suport a una candida
tura independentista a les 
properes eleccions al Parla
ment de Catalunya davant 
la impossibilitat dels actuals 
partits independentistes de 
treure profit dels 74 escons 
i el 52% de vots amb què 
compten actualment. Des
prés d’un ric i intens debat, 
el Secretariat va preferir que 
el tema es continuï treballant 
a través de les Comissions, a 
les Assemblees Territorials i 
les bases, i al full de ruta, que 
es votarà a l’Assemblea Gene
ral Ordinària dels socis i sò
cies i seran aquests membres 
de ple dret els que prendran 
la decisió final sobre l’impuls 
de la Llista Cívica en una con
sulta.

Per últim, celebrem que 
els 11 joves encausats per la 
protesta que es va fer davant 
la subdelegació del govern es
panyol a Lleida, contra la de
tenció de Carles Puigdemont 
a Alemanya el 25 de març de 
2018, hagin quedat absolts. 
Tal com es defensa des de la 
Plataforma Antirepressiva de 
Ponent, aquell dia no eren 
11, érem més de 3.000!   ■

ENTITATS ANC

Ni tocats ni enfonsats

Xerrada de Pep Centelles 
a l’Espai Cívic.

A finals de mes, el 
Secretariat Naci-
onal va celebrar 
un plenari extra-
ordinari centrat 
en la Llista Cívica, 
l’eina que, d’acord 
amb el full de ruta 
aprovat pels socis i 
sòcies de l’entitat, 
hauria de permetre 
donar suport a una 
candidatura inde-
pendentista a les 
properes eleccions 
al Parlament de 
Catalunya.
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ENTITATS AEUA

Activitats gener i febrer

Aula
d’Extensió
Universitària
AGRAMUNT
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Dimecres 25 de gener 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 de la Sra. Anna M. 
Martí Solé, amb el tema: “Què ens diu 
el cos que la paraula amaga”. La ponent 
és llicenciada en Filologia Catalana 
i ha treballat a l’entorn de la literatu
ra concentracionària, és a dir, tot allò 
que resta escrit de l’experiència en 
els camps de concentració nazis. Dins 
d’aquest àmbit, ha publicat el treball 
Les veus de l’Altra, escriptores catala-
nes i holocaust nazi, per donar veu a 
aquelles dones catalanes que van ser 
capaces de deixar escrita la seva expe
riència personal directa. Des de l’any 
1987 fins el 2004, ha treballat en 
diferents mitjans de comunicació. En 
la seva xerrada ens va descobrir d’una 
manera divertida i molt accessible 
alguns dels aspectes claus de la co
municació no verbal, ja que quan ens 
expressem o ens comuniquem els uns 
amb els altres, hi ha una part que ens 
sembla tenir controlada: les paraules. 

Però n’hi ha una altra que parla encara 
més i que sovint se’ns escapa: el cos, 
els gestos, les convencions... Ens va fer 
adonar si realment tothom és capaç de 
parlar en públic. Què ens indica una 
persona que no ens mira quan ens par
la? Podem saber si algú menteix? Les 
corbates parlen? I les portes? El món 
actual gira a l’entorn de les paraules o 
de les imatges i els codis que cal sa
ber interpretar? A partir de la ponència 
segur que veurem el món d’una altra 
manera i ens mirarem de manera molt 
diferent el que ens envolta, ens parla i 
ens comunica. 

Dimecres 1 de febrer a les 5 de la 
tarda, va tenir lloc una nova sessió de 
l’Aula i a causa de força major vam ha
ver de canviar el conferenciant previst 
inicialment. Vam tenir al Sr. Miquel Bo-
tella Pahissa amb el tema “Castells, una 
història d’èxit”. El ponent, amb arrels 
familiars a Valls el bressol dels caste
llers, és economista i té una àmplia 
experiència professional en el camp de 
la gestió pública i en l’organització de 
grans esdeveniments. Ha estat Director 
General Adjunt del Comitè Organitza
dor Olímpic Barcelona’92 i Sotsdirec
tor General del Fòrum Universal de 

les Cultures Barcelona 2004. Va ser 
cofundador dels Castellers de Sants 
i president de la Coordinadora de Co
lles Castelleres de Catalunya. És autor 
de diversos articles i publicacions so
bre el fet casteller i del llibre Castells: 
una història d’èxit. En primer lloc vam 
visionar un documentat reportatge so
bre el món casteller que va servir per 
demanar que fossin declarats els cas
tells Patrimoni Immaterial de la Hu
manitat a la reunió de la UNESCO de 
Nairobi. Cosa  que els van ser concedit. 
Tot seguit ens va fer un interessant re
pàs a la història dels castells, la impor
tància de ser Patrimoni Immaterial de 
la Humanitat, les estructures i tipus de 
castells, però especialment els valors 
que aporten i les raons que han portat 
a l’esclat de l’activitat en els darrers 
25 anys.

Dimecres 8 de febrer: Sortida cultural 
a Món Sant Benet i Santuari de la cova 
de Sant Ignasi. 49 alumnes de l’Aula, 
puntuals a 2/4 de 9 del matí, sortíem 
amb autocar de la plaça Fontdandana 
direcció a Sant Fruitós de Bages. En 
poc menys d’una hora i mitja de camí 
vam arribar a l’antic monestir de Sant 
Benet. El cenobi era un monestir be
nedictí que es va començar a construir 
al segle X i que va tenir el seu màxim 
esplendor entre els segles XIII i XVI. En 
aquesta època el van suprimir i es va 
integrar al monestir de Montserrat on 
va restar fins a les desamortitzacions 
eclesiàstiques del segle XIX. La família 
del pintor modernista Ramon Cases, 
que eren els propietaris de la fàbrica 
tèxtil situada al seu costat, el van com
prar a principis del segle XX i el van 
rehabilitar com a residència particular 
d’estiu. Nosaltres vam realitzar una do
ble visita guiada molt interessant: una 
primera va ser un recorregut immersiu 
a través d’elements audiovisuals pel 
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Conferència d’Anna M. Martí.

Miquel Botella va parlar sobre el món casteller.
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monestir i les seves dependències, i tot 
seguit vàrem continuar la visita per la 

residència modernista de la família del 
pintor. Un matí molt interessant que 

vam acabar dinant al restaurant 
fonda del mateix recinte monacal.  
Després ens vam dirigir fins al San
tuari de la Cova de Sant Ignasi a 
Manresa, on vam conèixer, en una 
visita no massa guiada, la vida i 
obra del fundador de la Companyia 
de Jesús a la capital del Bages i 
els nous i interessants mosaics que 
han col·locat al remodelat santuari. 
A quarts de set del vespre érem de  
tornada a Agramunt després d’una 
jornada molt aprofitada.  

Properes activitats:
 Dimecres 1 de març. Conferèn

cia a càrrec de Virgínia Costafreda 
Puigpinós. Llicenciada en Biologia i 
en Història, amb el tema: “Les dones 
de la casa d’Urgell. La tràgica fi de la 
darrera família comtal (segle XV)”.

La Junta Directiva 
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Grup d’alumnes de l’Aula en la sortida cultural a Món Sant Benet i Santuari de la cova de Sant Ignasi.

Tens terres que vols arrendar?

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

Molt bones condicions
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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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



41sió 708[FEBRER 2023]

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 AGRUPACIÓ SARDANISTA BARRETINA

Bona acollida de les activitats

Des de l’Agrupació Sardanista 
Barretina volem compartir la 
nostra satisfacció i gratitud 

després d’aquest primer any al cap
davant de l’entitat com a nova junta 
directiva. La bona acollida que han 
tingut les activitats planifi cades i 
la predisposició i col·laboració tant 
dels socis i sòcies com de l’Ajun
tament han fet possible tancar una 
temporada fentne un balanç molt 
positiu.

Enguany ja hem posat fi l a l’agulla 
a la planifi cació d’aquesta propera 
temporada 2023.

Com és habitual a l’Associació, 
durant el primer trimestre de cada 
any celebrem l’Assemblea General 

per tal de posar damunt la taula tots 
els inputs de l’Entitat i així informar 
els socis de tots els aspectes més 
rellevants de la passada temporada i 
de la que comença.

Enguany els confi rmem que tin
drà lloc el proper dia 18 de març a 
les 12.00h. a la sala de conferèn
cies del Casal Agramuntí. Els punts 
més destacats que tractarem són: 
els pressupostos, la programació de 
properes activitats i l’Aplec, entre 
d’altres.

Una de les novetats que propo
sem enguany, que ens fa especial 
il·lusió, és la possibilitat d’oferir a 
tothom qui vulgui (socis/es i no so
cis/es) a aprendre a ballar, comptar 

i repartir la sardana. És per això que 
organitzem un curset de sardanes 
(per a totes les edats) durant els di
vendres del proper mes de març de 
20:00h a 21:00h a l’espai Cívic de 
la Vila.

Creiem que impartir aquest curs 
és una bona manera que tothom es 
vegi inclòs en el projecte, per enri
quirnos a nivell cultural tant de país 
com de poble, i així a posteriori po
derho posar en pràctica a la plaça.

Es poden inscriure enviant un 
correu electrònic a barretina@josoc.
cat, per Instagram @agrupacio_sar
danista_barretina o bé contac
tant amb qualsevol membre de la
junta.   ■

Restaurant 687 861 219
973 391 086

pintura i decoració

Roman Serra
695 558 383



CAFETERIA
des de 1953~ ~

70 ANYS AL VOSTRE SERVEI
FEBRER 1953 - FEBRER 2023

Per celebrar-ho i agrair la confiança que ens heu donat,
oferirem als nostres clients “sorpreses” durant tot l’any!

Imatge de l’any 1959
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OPINIÓ LA BOTERA

Rellegir Espinàs

per JOAN PUIG i RIBERA

La mort de Josep Maria 
Espinàs suposa una pèr
dua considerable per a 

les lletres catalanes. Encara 
que el desenllaç s’hagi produït 
a una edat avançada, no deixa 
d’impactarnos i de doldre’ns. 
Espinàs ha estat un dels nos
tres referents literaris. Quan es 
va saber el decés, els especia
listes i lectors dels seus llibres 
van córrer a destacar les virtuts 
de l’obra. També els polítics 
de torn van piular per Internet 
o pels mitjans de comunicació 
alguna banalitat, encara que 
potser més d’un no n’hagués 
llegit mai ni un sol llibre; calia 
aprofitar l’avinentesa per sortir 
a la foto. Ai, els polítics que sa
ben de tot!

Ara tornem a tenir un bon 
motiu per llegirlo i rellegirlo. 
Val la pena. La seva obra és 
extensa i variada. Si bé en ple 
franquisme escriví novel·les i 
narracions, com L’últim replà, 
que li va valdre el Premi de Sant 
Jordi de 1961, després elaborà 
molts llibres que es poden clas
sificar dins del món de l’assaig 
i les memòries. En aquest sen
tit cal destacar tot un reguitzell 
de llibres descriptius en què es 
passejà per diferents contrades 
(en un principi de Catalunya i, 
després de més enllà) on ex
plicava el que hi veia i el que 
hi vivia. La majoria d’aquests 
volums comencen amb el títol 
A peu per... Si n’haguéssim de 
recomanar un als nostres lec
tors, escolliríem el Viatge a la 
Segarra. Un llibre en què l’autor 
visità, a partir de Cervera, po
bles del nostre entorn: l’Aranyó, 
Hostafrancs, Concabella, les 
Pallargues, Guissona, Sanaüja, 

Torà... El llibre per a nosaltres 
té un doble valor: és de proxi
mitat i, a la vegada és un re
ferent històric excepcional, ja 
que l’autor parla d’uns pobles 
i d’una gent que ja són histò
ria, de principis dels ‘70, més 
de cinquanta anys enrere. Uns 
pobles que, per bé o per mal, 
han canviat considerablement; 
llavors la major part tenien mol
ta vida, mentre en els nostres 
dies s’han esllanguit, amb l’ex
cepció de Guissona, és clar.

Un altre llibre d’aquests que 
val la pena rellegir és el Viatge 
al Pirineu de Lleida pel seu va
lor antropològic, geogràfic i his
tòric. També aquest ens toca de 
prop. La primera edició va apa
rèixer el 1957. Espinàs va fer el 
viatge al Pallars i l’Aran acom
panyat per Camilo José Cela, 
el qual, al seu torn, també va 
publicar al cap de set anys Viaje 
al Pirineo de Lérida. El bon jan 
d’Espinàs en el llibre Relacions 
particulars de 2007 explica la 
relació que va tenir amb el pre
mi Nobel espanyol i es pregunta 
com va poder redactar el llibre 
al cap de set anys, quan ell no 
prenia notes ni s’apuntava res.

Una altra faceta d’Espinàs, 
potser la més important en ex
tensió, foren els articles que 
escrivia diàriament per a l’Avui, 
primer, i El Periódico, més tard. 
Uns articles que mostren un 
pou de coneixements i, sobre
tot, d’humanitat i de seny. Era 
capaç d’escriure sobre qualse
vol cosa i qualsevol tema. En 
un tres i no res redactava a diari 
amb la seva màquina d’escriu
re un text clar i rodó. Una bona 
selecció dels seus articles ha 
estat recollida en volums sota 

la denominació de la pròpia 
capçalera “A la vora de l’Avui” 
i, sobretot, en l’exemplar titulat 
Una vida articulada, del qual 
vam parlar a Sió el 2013 poc 
després de la publicació. Els 
nombrosos articles d’opinió de 
Josep Maria Espinàs agradaven 
per la seva senzillesa, claredat 
i bona redacció. També pel seu 
humanisme; un humanisme 
nostrat, ponderat, amb sentit 
comú, sense estridències, ni 
estripades ni sortides de to.

Una vessant humana que, per 
altra part, es pot trobar en lli
bres com El teu nom és Olga, re
cull de cartes escrites a la seva 
filla amb síndrome de down, o 
Aprendre a conviure, una colla 
de reflexions sobre civilitat, que 
es va recomanar a l’institut en 
l’assignatura d’ètica, substitut 
de la religió.

En l’article de comiat de Jo
sep Maria Espinàs a l’Avui del 
17 de gener de 1999, al cap de 
quasi vintitres anys d’articu
lista en aquest rotatiu va deixar 
constància de la seva manera 
de fer assenyada: “Si he ofès 
algú, ha estat per imprudència, 
però no pas per malícia. (...) 
Si de jove vaig descobrir, en la 
dura postguerra, que la meva 
llengua literària era la catalana, 
he tingut la sort, en la madu-
resa, de poder escollir el català 
com a llengua periodística, i no 
he acceptat les propostes de 
renunciar-hi. (...) He estat feliç 
amb vostès, amics lectors. Algú 
va dir que l’agraïment és la me-
mòria del cor”.

Siguem, doncs, agraïts a 
aquest gran autor i rellegimlo 
per servarlo en la memòria del 
nostre cor.   ■

Els nombrosos 
articles d’opi-
nió de Josep 
Maria Espinàs 
agradaven per 
la seva senzi-
llesa, claredat 
i bona redac-
ció. També pel 
seu humanis-
me; un huma-
nisme nostrat, 
ponderat, amb 
sentit comú, 
sense estri-
dències, ni 
estripades ni 
sortides de to.

Aquest llibre per a 
nosaltres té un doble 
valor: és de proximitat i, a 
la vegada és un referent 
històric excepcional...
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El Sr. Ramon (Gutiérrez Montes)

La primera vegada que el 
vaig veure, jo no deuria 
tenir encara sis anys. Em 

va semblar un senyor gran, una 
mica menys gran que el meu 
avi –el Sr. Arturo–, i resulta que 
era de poca més edat de la que 
jo tinc ara.

Parlava castellà amb tocs per 
a mi desconcertants, com quan 
deia “fabes”, “vaques”, “cafe
tin” i especialment el “yé” per 
preguntar “¿qué hora yé?”.

Més endavant vaig saber que 
era asturià. De Sama, un grup 
urbà dels que conformen l’actu
al Langreo, a la vall del riu Na
lón. Una conca minera propera 
a Oviedo on s’hi va desenvolu
par una important indústria de 
volanderes, cargols i tirafons: 
“Tornilleria del Nalón”, funda
da deu anys abans que ell nas
qués el 1903. Un 6 d’abril. 

Va ser en aquella indústria on 
el Sr. Ramon (Gutiérrez Mon
tes) va treballar com a tècnic 
mecànic i arribà a ser un dels 
encarregats de l’empresa.

El Sr. Ramon (diguemli així, 
a seques) la feina, però, no li 
treia la passió per la política i, 
en els difícils temps de la dic
tadura de Primo de Rivera, es 
va afiliar al Partido Republica
no Radical Socialista. Aquest 
partit, que popularment fou 
anomenat Partido Republicano 
Radical, va tenir com a líder i 
fundador un personatge molt 
relacionat amb Agramunt com 
fou el ministre de la República 
Marcel·lí Domingo. 

Doncs bé, el Sr. Ramon va 
sortir escollit com a regidor 
per La FelgueraLangreo a les 
eleccions municipals de l’abril 

del 1931, que van portar la Se
gona República a Espanya. Va 
exercir de tinent d’alcalde de la 
població fins que el 1934 fou 
empresonat per participar en 
el que es coneix com la “Re
volució d’Astúries”. Una revol
ta minera, social i política que 
va sufocar Francisco Franco, 
guanyantse per a la història el 
renom del “carnicer d’Astúries” 
per les matances i tortures que 
va ordenar.

L’amnistia posterior al triomf 
de les esquerres a les eleccions 
generals del febrer del 1936 va 
treure al Sr. Ramon de la presó. 

Pocs mesos més tard, esclatà 
la guerra civil espanyola i el Sr. 
Ramon, que havia estat resta
blert com a regidor municipal, 
fou militaritzat amb el grau de 
tinent i amb la responsabilitat 
del funcionament dels hospitals 
de la zona. 

Amb l’ocupació d’Astúries per 
part dels rebels el Sr. Ramon 
va ser detingut i sotmés a tres 
consells de guerra, dels que fou 
amnistiat del primer i condem
nat a pena de mort commutada 
per presó en els dos restants. 
Tot i això, el Sr. Ramon va sortir 
de la presó cap al 1944.

Aquell any, es va integrar en 
una organització socialista i 
clandestina d’Astúries des d’on 
va participar en la creació de 
la ANFD (Alianza Nacional de 
Fuer zas Democráticas). L’ob
jectiu de la ANFD era la forma
ció d’un govern provisional que 
restablís les llibertats democrà
tiques i convoqués eleccions 
generals a Espanya després de 
la caiguda del règim franquista 
que, en aquelles darreries del 

1944 i amb la derrota del fei
xisme i del nazisme a la Segona 
Guerra Mundial, es veia com a 
imminent.

Com és evident els “aliats” no 
van derrocar Franco, i l’ANFD 
fou desarticulada el 1946, i els 
seus integrants foren detinguts.

El Sr. Ramon va tornar a la 
presó en aquells anys de misè
ria.

Arribada la segona meitat del 
segle XX i novament fora de la 
presó, el Sr. Ramon va emigrar 
cap a Catalunya i es va establir a 
Sabadell. Allí va contactar amb 
Julián García García, un anda
lús emigrat a Catalunya durant 
la Guerra Civil, que s’encarre
gava de la reorganització de la 
UGT a Catalunya i la creació de 
la Federació catalana del PSOE.

Amb Julián García també hi 
col·laborava estretament Lucil
da Fernández, una altra activis
ta de la UGT. Tots dos es van 
coordinar amb el Sr. Ramón per 
aconseguir un acord amb els 
socialistes del MSC (Moviment 
Socialista de Catalunya) que 
facilités una lluita conjunta del 
socialisme contra Franco. 

Un dels fundadors del MSC 
fou l’agramuntí Enric Brufau i 
Torrents, exiliat a França des 
de la fi de la Guerra Civil. “L’En
ric de França”, com li dèiem a 
casa meva, fou un personatge 
rellevant en el món de la polí
tica antifranquista i socialista 
a l’exili, però també va tenir un 
aspecte valorable en el món de 
la poesia del que cal ferne di
vulgació per tal d’eixamplar una 
mica més el gran valor intel
lectual i cultural d’Agramunt. 
Ho deixo dit.

Amb l’ocupa-
ció d’Astúries 
per part dels 
rebels el Sr. 
Ramon va 
ser detingut 
i sotmés a 
tres consells 
de guerra, 
dels que fou 
amnistiat 
del primer i 
condemnat a 
pena de mort 
commutada 
per presó en 
els dos res-
tants. 

La feina a Cal 
Triginer no va 
anar bé i l’es-
tiu del 1968 
l’empresa va 
fer fallida. El 
Sr. Ramon, 
que s’ho 
veia venir, va 
proposar com 
a sortida fer 
una coopera-
tiva.
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Tornant al Sr. Ramon, aquest 
personatge esdevingué un dels 
caps de la UGT clandestina a 
Catalunya, essent conegut amb 
els noms de “Salvador”, “Qui
co” i “Ramoní n, el de Aniceto”. 

Sovint es desplaçava a Tolo
sa (França) per contactar amb 
les comissions executives de la 
UGT i del PSOE a l’exili que el 
van acabar nomenant delegat 
“permanent” a l’interior, és a 
dir a Espanya.

En aquest punt de la seva 
vida, el Sr. Ramon va entrar 
amb contacte amb els Triginer 
d’Agramunt i es traslladà a la 
nostra vila per treballar com 
encarregat als tallers de Cal Tri
giner.

Paral·lelament va continuar 
la seva tasca política clandes
tina i el 1961 participà, junt 
a Matí as Garcí a Urrea –vicese
cretari de la Federació Catalana 
del PSOE– en les negociacions 
per constituir una aliança sindi
cal entre UGTCNTSTV.

Eren aquells anys seixanta del 
desarrollismo. A casa meva, a 
Ca l’Arturo, van fer la casa nova 
de dalt a baix i van deixar dos 
pisos per a lloger. El segon el va 
llogar al Sr. Ramon el 1966. 

Així el vaig conèixer. A ell i a 
la Sra. Carmen, la seva parella, 
perquè ofi cialment no estaven 

casats. Ella era una malague
nya que havia anat a parar a 
Astúries i portava compartint la 
major part de la seva vida amb 
el Sr. Ramon. 

No tenien fi lls que visquessin 
amb ells i en aquells anys l’únic 
vailet que trobaven a l’escala de 
casa o que anava a casa seva 
era jo i, una mica més tard i 
més sovint, la meva germana. 

La feina a Cal Triginer no 
va anar bé i l’estiu del 1968 
l’empresa va fer fallida. El Sr. 
Ramon, que s’ho veia venir, va 
proposar com a sortida fer una 
cooperativa. Prova d’això la te
nim en una entrevista publica
da al Sió núm 56, on deia que 
el 1964 ja havia parlat amb 
Joa quim Triginer Pallejà de fer
la per solucionar els problemes 
de l’empresa.

La cooperativa que portava al 
cap només es podia aconseguir 
amb el permís de les autoritats 
de l’època, en aquell moment 
abocades als plans de desarro
llo, i les subvencions de dife
rents organismes públics. 

Ell viatjava molt a Madrid on 
contactava amb membres del 
PSOE que li facilitaven contac
tes més o menys clandestins 
amb càrrecs de l’admistració 
franquista que podien facilitar 
els permisos i les subvencions 

per fer el que va ser la COMAIN 
(Cooperativa de Maquinaria 
Agrícola e Industrial) a tocar de 
la carretera de Tàrrega.

No és l’objectiu d’aquest es
crit explicar la història d’aques
ta cooperativa que, com al
tres d’Agramunt, no va acabar 
de funcionar i de la que el 
Sr.Ramon en va ser director.

El Sr. Ramon es va jubilar en 
arribar la dècada dels anys 70 i 
continuà dedicantse a la vida 
política clandestina des del se
gon pis del carrer Sió i, també, 
a fer de “tio Ramon” d’una noia 
vinguda de Màlaga i neboda de 
la seva parella. 

A la noia li deien “Carmenci
ta” i se li va trobar feina a Guis
sona. 

Aquest fet va portar el Sr. Ra
mon a traslladarse amb la seva 
família a Guissona ben entrats 
els anys 80.

Jo ja no el vaig veure més. 
Només sé que fi nalment tota 

la família es va acabar establint 
a Màlaga, on el Sr. Ramon va 
morir el 1989. 

Serveixin aquestes paraules 
per fer record d’un personatge 
una mica singular en la histò
ria de l’Agramunt dels darrers 
temps del franquisme.

Màrius Torrents

La cooperati-
va que porta-
va al cap va 
ser la COMAIN 
(Cooperativa 
de Maquina-
ria Agrícola 
e Industrial) 
a tocar de la 
carretera de 
Tàrrega.
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C/ del Clos, 23 A baixos
Tel. 973 392 704
info@podologosagramunt.com
www.podologosagramunt.com
A G R A M U N T

Podòloga col. 1170

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

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

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

Estudi de la marxa
exploracions biomecàniques

Plan lles personalitzades, espor ves i infan ls

Atenció del peu diabè c

Servei a domicili

Xavier Infante Màrquez
P A L E T A

CONSTRUCCIONS
i REFORMES

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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Els amics del ’80
El dissabte 21 de gener ens vam tro

bar els companys de la quinta de 
1980 al Blanc i Negre, després que la 
celebració dels 40 anys hagués quedat 
ajornada per la Covid19. En la trobada 
vam sopar, vam riure i vam ballar (el 
dj Lokito ens va amenitzar la festa). Va 

ser un bon retrobament d’exalumnes 
de l’Institut Ribera del Sió, de l’escola 
MaciàCompanys i de l’escola Mare de 
Déu del Socors. Vam tenir un record es
pecial per a la Pilar Rodríguez, que ens 
ha deixat recentment i a la qual vam 
trobar a faltar.

D’esquerra a dreta i per baix: Elisabet Serrano, Anna Pacheco, Eva García, Ramon Capdevila, Sònia Pintó, Gemma Pérez, Montse Vall, Gerard Santacreu, Vanessa Rius, Núria Corbella, Natàlia 
Ribó, Mª Àngels Delgado i Sílvia Fernàndez. 2a fila: Laura Garrabou, Ivette Massana, Judith Martínez i Albert Aragón. 3a fila: Francesc Recio, Jordi Parra, Rubén Añé, Rosi Pacheco, Montserrat 
Pedró, Neus Segura, Anna Borges i Jordi Sementé. 4a i 5a fila: Albert Piulats, Jordi Mendoza, Roger Cercós, Marc Solé, Xavier Penella, Josep Anton Farré, Toni Pintó, Carles Areny, Ricard 
Invernon, Ester Cabrol, Marià Vila i Sergi Catalán. Absent en aquell moment: Judit Serra.

Ram dedicat a Pilar Rodríguez.
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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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Durant les passades festes nadalen
ques, del 27 de desembre al 6 de 

gener, va disputarse a la pista de pàdel 
d’Agramunt el 1r Torneig de Nadal amb 
la participació de trentacinc parelles 
de diferents categories (masculina, fe
menina i infantil (711 anys i 1216 
anys); la categoria mixta (donahome) 
no va poder jugarse ja que només se’n 
van apuntar un parell i es va haver 
d’anul·lar.

Durant aquests dies de festes nada
lenques l’activitat de partits a la pista 
de pàdel va ser frenètica, ja que es van 
jugar una trentena de partits en quinze 
dies de torneig. Durant el dijous 5 i di
vendres 6 de gener es van disputar les 
finals de cada categoria. La de la cate
goria masculina (1a div.) va haverse de 
suspendre per lesió d’un jugador i està 
previst que es pugui jugar el dissabte 
4 de febrer.

Als finalistes de cada categoria se’ls 
va obsequiar amb un trofeu patrocinat 

per Ferreteria Firal.
Des de l’organització del torneig 

es vol agrair a tots els jugadors/res la 
seva participació en aquest esdeveni
ment esportiu, als responsables de la 
pista de pàdel d’Agramunt per l’ús de 
la instal·lació de pàdel i a la Ferrete
ria Firal pel patrocini d’una part dels 
trofeus.

Vist l’èxit de participació i després 
de demanarho molts participants, ja 
s’està treballant en l’organització d’un 
torneig similar per Setmana Santa. Les 
dates molt probablement serien de 
l’1 al 9 d’abril. Es regalarà samarreta 
als jugadors inscrits i hi hauran premis 
econòmics de 150€ als guanyadors i 
vals de descompte a les categories 
infantils. Per a inscripcions i/o més 
informació contacteu amb el David 
(Tel. 650578437)

Salut i pàdel.

David Galceran (Mig Segre Pàdel)

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

1r Torneig de pàdel de Nadal 
d’Agramunt

Els campions o sots campions 
de cada categoria han estat:

Cat. Infantil (7-11 anys): 
Campions: Pau Galceran  Dídac 

Pijuan // Subcampions: Màrius Ga
lan  Èric Pijuan.

Cat. Infantil (12-16 anys): 
Campions: Lluís Mora  Marc Ges

sé // Subcampions: Xavier Brescó  
Marc Guàrdia.

Cat. Masculina (1a div):
Campions Joan Abel  Marc Darbra 

// Subcampions: Rafa  Ferran Isla.

Cat. Masculina (2a div): 
Campions: Joan Bové  Ramon M. 

Bové // Subcampions: Dani Bartolí  
Àngel Lluch.

Cat. Femenina (1a div):
Campiones: Belén Nogales Agnès 

Farré // Subcampiones: Avelina Me
salles  Pilar Cos.

Dario - Unai Vs David- Sergi (Cat. Infantil)

Joan Bové - Ramon M. Bové (2a div masc) Dani Bartolí - Àngel Lluch (2a div masc) Marc Darbra - Joan Abel (1a div masc) Rafa - Ferran Isla (1a div masc)

Avelina - Pilar Cos (1a div fem) Belen Nogales - Agnès  Farré (1a div fem)

Vist l’èxit de 
participació 
i després de 
demanar-ho 
molts par-
ticipants, 
ja s’està 
treballant en 
l’organització 
d’un torneig 
similar per 
Setmana 
Santa.
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Dia Internacional de la llengua materna:

Agramunt i la preservació del català

El 21 de febrer de 1952, Bangladesh era colpit per la 
tragèdia. El govern pakistanès, del qual formava part 
la regió de Bengala, va declarar que l’única llengua 

oficial de l’estat fos l’urdú. Els activistes del Moviment per 
la Llengua bengalina, amb el suport de la societat civil, van 
organitzar una manifestació massiva a la ciutat de Dhaka, 
en defensa dels drets lingüístics dels parlants del bengalí. 
Actualment és la setena llengua més parlada del món, se
gons l’arxiu de llengües Ethnologue. Aquell dia, els carrers 
de la ciutat es van tenyir de roig quan la policia va obrir foc, 
matant cinc estudiants i ferintne un centenar més. És per 
aquest motiu que celebrem el Dia Internacional de la Llengua 
Materna en aquesta data.

A casa nostra l’estat de la llengua catalana és, des de 
temps immemorials, una qüestió d’especial importància. 
Com a símbol d’identitat nacional, ha sofert al llarg de la 
història atacs constants i intents de marginació. Tot i això, és 
a les zones rurals on les persones hem establert arrels longe
ves, familiars i fortes, i també és on la defensa de la nostra 
llengua ha estat més reeixida. Segons el darrer informe de 
Plataforma per la Llengua, el 57% dels habitants de Ponent 
parlen amb els seus veïns habitualment en català. Tot i que 
pot semblar un percentatge preocupant, hi ha motius per ser 
optimistes, ja que l’Urgell és de les comarques on més se sap 
parlar el català (81%) segons l’Idescat. És per això que el 
català és la llengua mare de les terres de Ponent, i cal seguir 
treballant per blindarla en tots els espais de la nostra vida. 

No només això, sinó que els dialectes que històricament 
deriven de la nostra llengua tenen una importància cabdal 
com a patrimoni de la nostra identitat. El 2018, en un article 

sobre el català de les terres de Lleida, Esteve Valls definia 
el lleidatà com “un parlar en recessió”. Aquí diem fer fenya, 
aurella o anganyar, paraules que resulten de trets lingüístics 
propis, que estan en retrocés per influència del català estàn
dard que aprenem a l’escola, o el castellà que cada vegada 
és més present en el nostre dia a dia. A les aules dels cen
tres educatius, per tant, és necessari fer pedagogia sobre la 
riquesa dialectal de la nostra llengua, sent conscients que 
totes les varietats son igual de vàlides per comunicar el que 
les persones necessitem. 

A diferència d’altres indrets del Principat, els joves d’Agra
munt, independentment del nostre origen, gènere o classe 
social, hem crescut parlant en català en molts dels nostres 
entorns. I per comprovarho, només ens cal entrar en una 
aula de l’Institut Ribera del Sió, de l’Escola MaciàCompanys 
o de l’Escola Mare de Déu del Socors. Cal agrair no solament 
al personal docent dels nostres centres d’ensenyament, sinó 
també al teixit associatiu, als petits comerços locals i, per 
extensió, als nostres conciutadans, que contribueixen dia 
rere dia a la preservació de la llengua.

En aquests temps de globalització i de desafecció cap a 
les cultures no hegemòniques, ens hem de sentir profunda
ment orgullosos de ser un bastió de la nostra llengua, perquè 
mentre mantinguem viu aquest esperit de lluita, també sal
vaguardarem el llegat dels nostres avantpassats, dels nos
tres artistes, de la nostra història i de la nostra vila. Resulta 
inconcebible comprendre el català sense Agramunt o Agra
munt sense el català, i això cal reivindicarho cada dia.

Jovent Republicà d’Agramunt

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

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

DIMARTS
9,30 a 14,30 Per a subscripcions 

i anuncis de la revista, 
us podeu adreçar a

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



52 [FEBRER 2023]sió 708

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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Dones en l’oblit

ENTREVISTA IVET EROLES PALACIOS per MARIONA COTS

▼

Ivet Eroles Palacios és pe-
riodista, escriptora i, ac-
tualment, exerceix de pro-

fessora de català al Pallars 
Jussà. Aquesta jove, originària 
de Santa Maria de Meià, ha pu-
blicat el seu primer llibre titulat 
Dones al marge. Bruixes i al-
tres històries d’estigma i oblit, 
el qual va venir a presentar a 
Agramunt a principis d’any. 
Hem parlat amb ella per co-
nèixer la seva trajectòria pro-
fessional, les seves vivències 
en relació a la publicació del 
llibre i els seus vincles amb la 
nostra vila. 

– Quin és el teu lligam amb 
Agramunt?

– La meva mare hi és nas
cuda i hi he tingut els iaios; 
bé, ara la iaia encara és viva; 
el iaio es va morir fa uns tres 
anys. També hi tinc tots els 
meus tiets i tietes, cosins i 
cosines. Aleshores, com que 
ma mare ha nascut aquí hi 
he vingut des de sempre; 
no m’hi he criat, però hi he 
tingut molt vincle visitant la 
família, tant en dates asse
nyalades com per estar amb 
ells.

– Quins records en tens?
– Els estius, a la piscina de 

davant la casa de la meva co
sina; les Festes Majors… co
ses quotidianes. De venir aquí 
i passarhi vàries setmanes 
als estius i de compartir molt 
en família. Coses clàssiques, 
la Fira de Torró, els menjars 
familiars... Conec bé la pobla
ció perquè hi he tingut molt 
vincle.

– Com et vas decantar per fer 
periodisme?

– No tenia tan clar què vo
lia estudiar. A mi m’agrada
va molt llegir i escriure si bé 
m’anaven bé tant les ciències 
socials, com les lletres.

Sí que hi hagué el factor 
que m’agrada escriure i que 
sempre m’han interessat les 
qüestions polítiques, socials i 
culturals. Aleshores, el Perio
disme és una carrera que crec 
que recollia bastant aquestes 
opcions; el que passa és que 
es tracta d’una carrera que a 
nivell literari no et deixa ex

pandir el que a mi m’hagués 
agradat. Clar, l’ofici de perio
dista és una altra cosa, però 
almenys et proporciona un 
domini de la llengua, la capa
citat comunicativa, conèixer 
diferents registres, anarte 
expressant.

Crec que en el fons m’hau
ria agradat més estudiar lite
ratura, però al final el camí 
literari ja te’l fas tu i quan es
tudies una carrera relaciona
da amb la literatura tampoc 
és que et facin precisament 
escriure molt, sinó que més 
aviat et fan analitzar textos 
i comprendre’ls. A mi, al fi
nal, el que m’agrada és pro
duirlos.

– Has participat en diversos 
projectes socials. Quins i on?

– Sempre he participat en 
els moviments socials i en 
l’activisme. Ja des de la meva 
infància a Santa Maria de 
Meià, eren qüestions més re
lacionades amb el poble, au
toorganitzatives, per exem
ple, organitzar les Festes 
Majors, jornades o xerrades. 
Però, és clar, es tracta d’un 
poble de cinquanta habitants 
i dona pel que dona.

Quan vaig estar a Barcelo
na vaig fer una expansió més 
gran, per exemple, en centres 
socials ocupats, en projectes 
autogestionats, en assemble
es de barri o de facultat…

Per fer tasques més socials 
he viatjat per diferents llocs 
del món. Últimament, també 
he treballat en entorns socials 
amb joves migrats sols i ara 
faig de professora de català.

Foto recent de la Ivet.

Com que ma mare 
ha nascut aquí 
a Agramunt, hi 
he vingut des de 
sempre; no m’hi 
he criat, però hi 
he tingut molt 
vincle visitant la 
família.
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Actualment soc sòcia d’una 
cooperativa d’habitatge i 
d’usuàries i consumidores al 
Pallars, on visc, i aquesta coo
perativa té un projecte polític 
i social per promoure l’accés 
a la terra, crear consciència 
comunitària perquè es facin 
activitats socials, culturals i 
d’educació ambiental. El fet 
de triar el format cooperatiu 
per viure segueix una mica els 
valors o l’ideari que tinc.

– Has parlat de viatges rela-
cionats amb diferents projec-
tes... 

– Vaig estar als camps de 
refugiats de Grècia i a Ne
pal reconstruint escoles des
prés del terratrèmol. També, 
estant a Xile (on vaig anar a 
estudiar l’últim any de perio
disme), vaig enganxar un ter
ratrèmol i vam fer una mica 
de reconstrucció. El fet d’anar 
a fer aquests viatges és tant 
per viatjar i conèixer, com 
per contribuir a alguna causa 
oberta.

– Com has acabat vivint al 
Pallars?

– Sempre hi havia pujat 
amb la meva mare, el pare i 
els meus tiets a estiuejar. És 
el Pirineu que tinc més a prop. 
De jove hi havia anat amb una 
companya que tenia casa a 
Farrera i hi trobava gent que ja 
coneixia de Barcelona. Ales
hores, era un lloc que sempre 
em cridava l’atenció.

Fa cinc anys vaig fer un 
viatge al Nepal d’uns quants 
mesos amb una amiga i, al 
final del viatge, ens pregun
tàvem què faríem al tornar. 
Havíem deixat la feina, les 
cases on vivíem… Vam estar 
pensant quins eren una mica 
els nostres somnis. La respos
ta va ser viure amb gent en un 
entorn natural i dur a terme la 
idea de comunitat. 

Tot seguit, vam estar pen
sant a quin lloc podríem anar 
a impulsar aquest somni. I 
vam escollir el Pallars que, 
per a mi, no és lluny de San
ta Maria de Meià. Al Pallars 

hi trobo una sensació de més 
llibertat; si em quedés a la 
vall de Meià em sentiria con
dicionada per factors socials; 
en canvi, ara puc fer més la 
meva, tot mantenint el vincle 
amb la família. El Pallars és 
un territori d’unes set mil per
sones molt inquietes i amb 
molt moviment; per a mi, això 
significa generar moltes inici
atives: espectacles, clubs de 
lectura, la cooperativa que 
hem creat...

– Què et va motivar a comen-
çar a escriure?

– Crec que escric gràcies a 
la connexió que tinc amb la 
lectura. Hi ha persones que 
potser es posen a escriure 
perquè sí, però jo abans soc 
lectora. La lectura em provo
ca la necessitat d’escriure. La 
lectura sempre m’ha trans
portat a molts mons i m’ha 
fascinat. De fet, de petita i 
d’adolescent ja escrivia, però 
ho feia per a mi i no ho com
partia. Escriure era un anhel, 
un desig, una mica camuflat; 
jo anava provant de fer altres 
coses, per no centrarme no
més en això, però al final 
sempre estava allà, aflorant.

Fa set anys es va morir la 
meva millor amiga de càncer 
de cervell. La seva malaltia i 
mort em va donar coratge per 
llençarme una mica al buit 
i superar pors, traves i auto
exigències. El procés em va 
connectar amb les coses que 
són bàsiques per a mi i em 
va donar força per fer el que 
volia. Sobretot no deixarles 
al tinter, ja que si les deixa
va massa potser no les podria 
acabar fent mai. Al final, la 
meva vida només és meva i 
els meus somnis només els 
puc realitzar jo.

Imatge de l’espectacle Bio-
Lentes on apareixen la Ivet, a 
l’esquerra, i la Noemí Busquets, 
a la dreta.

El Pallars és un 
territori d’unes 
set mil persones 
molt inquietes i 
amb molt movi-
ment; per a mi, 
això significa 
generar moltes 
iniciatives: espec-
tacles, clubs de 
lectura, la coo-
perativa que hem 
creat...
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Aleshores va ser quan vaig 
començar un blog (encara ac
tiu), que es diu Muntanyes de 
paraules, on vaig començar a 
publicar els primers textos. El 
blog ha estat la porta d’entra
da per agafar l’hàbit d’escriu
re i per mostrarho als altres 
independentment del que 
acabin opinant. Un exercici 
per a mi mateixa, principal
ment, però que realment és 
molt potent quan compartei
xes la pròpia escriptura amb 
els altres, ja que estableixes 
canals de comunicació, vin
cles, veus que t’uneixen les 
mateixes qüestions i que et 
pots emocionar per les matei
xes coses. 

A partir d’aquí segueix tot 
rodat: la proposta de Dones 
al marge, els espectacles, els 
recitals poètics… Una cosa 
porta a l’altra, textos que es 
van encadenant i cada cop 
vas traçant una línia més di
recta cap a això. 

– Com neix el teu primer lli-
bre? Per què les bruixes?

– Coneixia una noia que 
treballava a l’editorial Fonoll. 
Ella és escriptora i poeta, la 
Maica Rafecas, que ja té un 
parell de llibres publicats 
Blanc breu i El setembre i 
la nit. Com a treballadora de 
l’editorial tenia ganes de pu
blicar alguna cosa sobre la 

cacera de bruixes i com que 
jo fa temps que soc sòcia i 
col·laboradora de La Directa, 
que és un mitjà crític, havia 
vist que ja havia fet algun 
reportatge i havia explorat el 
tema. A més, he llegit Silvia 
Federici, que és una filòsofa 
i feminista que ha estudiat 
molt la cacera de bruixes, i 
m’encantava aquest tema.

En aquest sentit, està bé, 
perquè em van donar la força; 
al ser el primer llibre no saps 
com començar, no coneixes el 
sector editorial i no confies en 
tu, o almenys no del tot. Lla
vors, per mi va ser una gran 
experiència, ja que em van 
acompanyar en tot el procés. 
Si hagués tirat jo tota sola, se
gurament no hagués estat el 
mateix llibre, no et sabria dir 
si millor o pitjor. L’acompa
nyament editorial va ser una 
experiència interessant. La 
cacera de bruixes fou el punt 
de partida per fer un recull de 
dones del món rural que han 
patit l’estigma o la invisibilit
zació. I l’exemplar va acom
panyat de les il·lustracions 
de Maria Anaïs Miranda Solé, 
amiga de tota la vida, que viu 
a Santa Maria de Montmagas
trell. Les seves il·lustracions 
donen molta bellesa i qualitat 
al llibre i parlen per si soles. 
El converteixen en un llibre 
bonic, més enllà del text. 

Realment, la Maria és una 
artista: fa joieria, tatuatges, 
il·lustracions...; ha treballat 
amb moltes disciplines artís
tiques i és un regal haver fet 
el viatge amb ella.

– Com vares fer la selecció 
de dones?

– El pacte que tenia amb 
l’editorial és que moltes havi
en de ser bruixes, però jo tenia 
clar que volia tocar altres per
fils per veure una mica l’he
rència. La cacera de bruixes 
s’ha anat transformant, com a 
moment històric ha finalitzat, 
però segueixen algunes dinà
miques i mecanismes d’exclu
sió social. En tot cas, no volia 
parlar només de les anomena
des bruixes, sinó de les dones 
del món rural que han patit 
estigma o invisibilització.

Volia que la majoria de do
nes fossin anònimes, que no 
haguessin tingut un reconei
xement social. La majoria de 
reculls de la vida de dones 
es fixen en les que han sigut 
periodistes, metgesses, que 
han anat a l’espai… que han 
tingut professions reconegu
des socialment. El meu de
sig era fer un recull de dones 
comunes, normals i corrents, 
que podrien ser qualsevol de 
nosaltres. 

Vaig investigar què hi havia 
sobre dones en aquesta fran

Portada del llibre.

A la dreta, públic que va 
assistir a la presentació a 
l’Espai Guinovart, organitza-
da pel col·lectiu de la Garba.
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Crec que escric 
gràcies a la 
connexió que tinc 
amb la lectura. Hi 
ha persones que 
potser es posen a 
escriure perquè 
sí, però jo abans 
soc lectora. La 
lectura em provo-
ca la necessitat 
d’escriure. La 
lectura sempre 
m’ha transportat 
a molts mons i 
m’ha fascinat. 
De fet, de petita 
i d’adolescent ja 
escrivia, però ho 
feia per a mi i no 
ho compartia.
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ja territorial tant pel que fa a 
judicis de bruixeria, com a es
tudis fets per historiadores o 
antropòlogues. Hi ha una part 
del meu llibre que, per tant, 
és bàsicament bibliogràfica, 
però quan comença a trac
tarse de dones més contem
porànies, parlo amb els fami
liars vius i, quan hi ha dones 
encara vives, parlo amb elles 
directament. Per exemple, hi 
ha l’Emília Llorenç, una tre
mentinaire viva; hi ha la meva 
padrina de Santa Maria de 
Meià, que també és viva; i hi 
ha la Karen. Una altra és la 
Conxita Grangé, l’última su
pervivent catalana als camps 
nazis. Ella ja és morta i molts 
historiadors han recollit la 
seva vida, però jo vaig anar a 
parlar amb la seva neboda per 
anar una mica més enllà. 

Després hi havia un crite
ri, per mi bastant important. 
Quan jo penso en els col
lectius que actualment reben 
herència directa de la cacera 
de bruixes, penso en aquells 
que estan estigmatitzats o que 
reben discriminacions avui en 

dia. Per tant, em venen al cap 
persones racialitzades, mi
grades, treballadores sexuals, 
persones dissidents de sexe o 
de gènere, gent que no té els 
cossos normatius i que, per 
tant, potser poden patir gor
dofòbia, persones amb diversi
tat funcional, gent amb algun 
tema de salut mental… Tota 
aquesta gent són els hereus di
rectes de la cacera de bruixes, 
però molts d’ells estan norma
litzats a nivell social i polític. 
Moltes vegades aquests col
lectius estan farts que altres 
persones vinguin a explicar la 
seva història. Llavors, jo no vo
lia envair terrenys que no em 
pertoquen, ja que com a dona 
del món rural he patit algunes 
opressions, però d’altres no les 
he patit, i aquesta gent que 
està estigmatitzada es poden 
expressar per elles mateixes 
i jo no els vull trepitjar el ter
reny. Així doncs, d’alguna ma
nera, les dones que apareixen 
poden ser semblants a mi o 
potser semblants al que m’ha
gués tocat si hagués viscut en 
la seva època.

– Al llibre parles de les teves 
padrines. Com és? 

– Tenia ganes de fer un ho
menatge a la meva padrina, 
que ha sigut la musa que he 
tingut sempre, ja que cons
tantment m’estic inspirant 
en ella com a persona singu
lar, forta, resilient, que ens 
ha cuidat sempre a nivell de 
família des de la tendresa i 
també des del coratge, des 
del caràcter... 

Les nostres padrines sem
pre han tingut un paper in
visibilitzat a la família, en el 
sentit que ho fan tot, però 
moltes vegades no reben el 
reconeixement. També volia 
fer un homenatge a totes les 
dones del meu arbre genealò
gic. Perquè jo sí que he tingut 
accés a estudis universitaris, 
he pogut voltar pel món, faig 
i desfaig la meva vida; però 
elles, que eren dones de po
ble, ja que per part de pare 
són pageses i per part de 
mare són obreres migrades, 
havien d’esforçarse i les co
ses no els venien donades. 
Són dones que han treballat 
a l’ombra, que han fet la part 
productiva i reproductiva de 
la vida, és a dir, la de treba
llar, però també la de cuidar 
de la família, dels fills i els 
nets; o sigui, que han treba
llat el triple. 

Al mateix temps, parlar 
de la padrina era parlar del 
Montsec. Sempre m’ha sem
blat que és una muntanya 
oblidada, un lloc força al mar
ge, que no es té en compte i 
crec que les persones que vi
vim en aquest territori també 
ens falta autoestima. 

– La presentació del llibre a 
Agramunt, com va ser rebuda?

– Molt bé. Era una cosa que 

Instant de dansa de l’espec-
tacle BioLentes on apareix la 
Noemí Busquets.

La cacera de 
bruixes fou el punt 
de partida per fer 
un recull de dones 
del món rural que 
han patit l’estigma 
o la invisibilitza-
ció. I l’exemplar 
va acompanyat de 
les il·lustracions 
de Maria Anaïs 
Miranda Solé, ami-
ga de tota la vida, 
que viu a Santa 
Maria de Montma-
gastrell. Les seves 
il·lustracions 
donen molta 
bellesa, qualitat al 
llibre i parlen per 
si soles.
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tenia pendent de fer i més 
sent mig d’Agramunt. Veure 
la iaia, la mama, la meva cosi
na, les tietes... em va animar. 
Va ser interessant aproparme 
a un sector d’Agramunt que 
no conec tant i que es va mos
trar molt interessat pel llibre. 
Em vaig sentir molt còmoda, 
ben acollida a l’Espai Guino
vart, valorada i crec que es va 
generar un espai interessant 
de debat.

– Ens has parlat d’altres 
projectes artístics a banda del 
llibre. En què has estat treba-
llant?

– Vaig començar fent reci
tals poètics perquè m’ho de
manaven des del Centre d’Art 
i Natura (CAN de Farrera) o 
des d’alguna llibreria. A ran 
del Dia de la Dona vaig fer un 
recital poètic amb la Noemí 
Busquets, una companya de 
la cooperativa on visc i té un 
personatge anomenat Espe
ranceta de casa Gassia, una 

pagesa promiscua que no té 
pèls a la llengua. Més enda
vant, vam crear l’espectacle 
BioLentes per difondre per tot 
el Pallars. Amb un altre grup 
artístic vam fer un homenat
ge a les víctimes de la Guer
ra Civil anomenat Violències. 
Guerra Civil i Postguerra al 
Pallars. Aquests són els dos 
espectacles que tenim i que 
anem representant. 

– Treballes en un nou llibre? 
– Sí, tinc encarrilat un lli

bre de poesies; després ha de 
venir una novel·la que encara 
he de començar. 

– I en el món de l’educació? 
– Aquest any faig jornada 

completa; a veure si l’any que 
ve puc ferne mitja, perquè 
estic impulsant coses noves, 
com la cooperativa d’habitat
ge, la nova feina i també els 
clubs de lectura. Crec que no 
passa res si durant uns mesos 
no abordo tant els projectes 
literaris i els vaig treballant 
quan la feina es relaxi.

– Què recomanaries al jovent 
que vulgui endinsar-se en el 
món de l’escriptura?

– Doncs que s’animin i que, 
per exemple, comencin per 
xarxes socials compartint al
guna cosa interessant, per tal 
de trencar una mica la barre
ra, o fent col·laboracions en 
algun mitjà. Que no tinguin 

por, que no els faci vergonya, 
perquè el que faran estarà bé 
si els surt de dins. No cal pen
sar tant en fer quelcom que 
agradi als altres, sinó en fer 
allò en què es sentin refl ec
tits.

L’escriptura és terapèutica, 
ajuda a connectar amb les 
pròpies necessitats; l’escrip
tura ens allibera i ens fa viat
jar a altres mons.

– Com veus el futur de la lec-
tura i l’escriptura?

– Per la pandèmia hi va ha
ver un boom de retrobament 
amb la lectura. La lectura és 
un hàbit que normalment es 
perd pel fet de consumir xar
xes socials o audiovisuals i 
materials d’aquest tipus. 

Jo, com a professora de ca
talà, tinc alumnes que devo
ren llibres i que hi connecten. 
Crec que l’adolescència és el 
moment clau de fer aquesta 
connexió.

Al llarg de l’entrevista la 
Ivet ens ha obert les portes a 
la seva trajectòria personal i 
professional, ens ha posat de 
manifest la importància del 
món rural i la necessitat de 
visibilitzar el nostre entorn. En 
les seves paraules trobem un 
esperit de creixement personal 
i col·lectiu que impulsa un gra-
pat de projectes. Esperem amb 
moltes ganes les seves pròxi-
mes publicacions.   ■

ACTIVITATS BIBLIOTECA
“Atrapacontes” a càrrec de

  Rita Macías que ens explicarà el seu conte
  La séptima hija del pescador

Dissabte 4 de març, 
a les 11.30h

La Ivet en un dels recitals 
de poesia.

Va ser interessant 
apropar-me a un 
sector d’Agramunt 
que no conec tant 
i que es va mos-
trar molt inte-
ressat pel llibre. 
Em vaig sentir 
molt còmoda, ben 
acollida a l’Espai 
Guinovart, valo-
rada i crec que 
es va generar un 
espai interessant 
de debat.
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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

Masovers
–Maria, demà hauràs de 

munyir tu sola, els pe
nellons no em deixen viure 
–va exclamar en Ton.

–Vine, que te’ls curaré. Hauràs 
d’estar uns dies sense fer anar 
les mans –va dir ella, en veureli  
dits i palmells inflamats i clive
llats.

–Redéu, cada hivern igual! 
–En Ton es passava el caliquenyo 
d’un costat de la boca a l’altre, 
amb moviments d’enuig als lla
vis. 

A fora nevava. 
–Tornaré a parlar amb el senyor 

Mayoral –va continuar l’home–. 
Com a mínim hauria de fer arre
glar finestres i portes. No pot ser 
que faci més fred a dins de casa 
que a fora, el vent entra per tot 
arreu. 

–L’amo ens va dir que ho apa
riaria –va contestar la dona– però 
ja saps com n’era d’estreta la se
nyora. Ara que s’ha quedat vidu 
ens ho solucionarà.

–Fa uns mesos l’hi vaig tornar 
a recordar i es va fer l’orni. Ens 

n’haurem de fer càrrec nosaltres, 
si no.

–Una mica de paciència, Ton. 
Fins que la nena no acabi els 
estudis ha de ser tot per a ella. 
Passarem com podrem, hem es
tat així  tota la vida.

Va sonar el telèfon. Era la tre
balladora social d’una clínica 
de Barcelona que els trucava 
de part del senyor Mayoral, que 
era a punt de serhi donat d’al
ta d’una pulmonia. Li calen uns 
dies de convalescència, els va dir 
la noia, i com que és vidu i el seu 
fill viu a l’estranger, m’ha dit que 
els demani si podia passarlos a 
casa de vostès. Arribaria aquesta 
mateixa tarda en una ambulàn
cia.

–No sabíem que el senyor 
Mayoral estigués malalt. És clar 
que pot venir a casa nostra. És 
casa seva! El cuidarem tan bé 
com sabrem –va respondre la 
Maria, que ja cavilava la millor 
manera d’atendre el convales
cent. 

Quan el senyor Mayoral va bai

xar de l’ambulància i repenjat al 
braç d’en Ton entrava a la masia 
procurant no relliscar sobre la 
neu, es va desfer en elogis cap 
als masovers: 

–Moltíssimes gràcies, amics 
meus. No sé què seria de mi sen
se vosaltres.

–Estem molt contents de te
nirlo aquí, senyor Mayoral. Hem 
condicionat per a vostè la nostra 
habitació, que dona paret per pa
ret amb el foc a terra de la cuina 
i és la més calenta de la casa. 
També hem tatxonat troços de 
roba a les escletxes de les fines
tres perquè no hi passi el vent 
–va dir la Maria. 

A la matinada el vent udolava 
com una bèstia salvatge, amb 
una xurriacada extrema es va 
endur els retalls de roba de la 
finestra de la cambra del conva
lescent i va arrossegar cap a l’in
terior una llengua de neu que els 
narius del senyor Mayoral, sotme
sos a una respiració intensa per 
la malaltia, van xuclar de segui
da. La neu gelada se li va escolar 
tràquea avall, es va distribuir per 
les delicades ramificacions dels 
bronquis i es va aturar al fons 
dels alvèols dels pulmons, on va 
formar una dura crosta de glaç. 
Immediatament la respiració del 
malalt es va paralitzar i l’home va 
emetre un sospir profund i sord, 
propi de l’última ranera.

De bon dematí el metge del 
poble, avisat a correcuita pels 
masovers, no va poder sinó  cer
tificar la defunció del senyor Pa
trocinio de Mayoral y del Buen
deceso, com a conseqüència 
d’haver sofert una recaiguda de 
la pulmonia.

Lo navegant del Sió

Com a 
mínim hau-
ria de fer 
arreglar 
finestres i 
portes. No 
pot ser que 
faci més 
fred a dins 
de casa 
que a fora, 
el vent 
entra per 
tot arreu.
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ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

A l’Era treballem l’hivern

A l’hivern el millor amic és 
un bon  abric... i a l’Era 
ens hem escalfat amb un 

munt d’activitats de joc, d’ex
perimentació i de manipulació 
amb les quals els infants han 
après a partir de la relació amb 
l’entorn.

Han pogut descobrir moltes 
coses interessants d’aquesta es
tació tan freda: quina roba ens 
hem de posar per no passar fred, 
com fer  ninots de neu  amb di
ferents materials, quins animals 

hi ha als països més  freds, can
çons, contes i dites de l’hivern...

També hem creat un minimon 
d’hivern. El minimon és una 
representació de mons reals o 
imaginaris que es creen amb 
peces soltes i altres elements i 
que conviden l’infant al joc sim
bòlic. Amb aquest tipus de joc 
cada peça que es troba serveix 
perquè cada nen i nena hi pugui 
muntar la seva història i hi pugui 
jugar de manera diferent. 

Amb totes aquestes activitats, 

s’ha pogut descobrir el que ens 
ofereix l’hivern i un munt de 
sensacions i emocions. Però el 
millor de tot és que els infants 
ho han gaudit moltíssim.

Dia de la Pau i la No Violència
El dilluns dia 30 vam celebrar 

el Dia de la Pau i la No Violència 
amb un agermanament de tots 
els infants de la llar. Vam  cantar 
i ballar i vam fer volar globus.   ■

Amb totes 
aquestes 
activitats, 
s’ha pogut 
descobrir 
què ens ofe-
reix l’hivern 
i un munt de 
sensacions i 
emocions.
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ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Celebrem les Missions i el DENIP

Com és tradicional, 
la darrera setma
na de gener vàrem 

participar en diverses 
activitats extraordinàries 
per celebrar l’aniversari 
de l’arribada de les MIC 
(Missioneres de la Im
maculada Concepció) a 
l’Àfrica, ara fa 138 anys. 
Els alumnes van treballar 
el testimoni d’Alfonsa 
Cavin –fundadora de la 
congregació– i van con
nectarse amb els centres 
MIC de Ceuta i Algesires 
amb qui van compartir 
una estona d’activitats. 
El claustre de mestres 
també va ser present en 
una connexió en direc
te amb missioneres que 
desenvolupen la seva 
tasca a Guinea Equato
rial i el Congo. Aquestes 
trobades ens van servir 
per copsar realitats ben 
diverses a la nostra i 
encoratjarnos a seguir 
treballant per fer una so
cietat més justa i plena 
d’oportunitats. 

Així mateix, el dia 30 
de gener, vam adherirnos 
a la celebració del Dia 
Escolar de la No violèn
cia i la Pau (DENIP). Va 
ser una jornada matinal 
farcida d’activitats pre
nent part, inicialment, de 
la iniciativa de l’Institut 
Ribera del Sió en què 
l’alumnat de la vila de
corava conjuntament els 
arbres del Passeig Josep 
Brufau amb missatges de 
pau. La segona part de la 
diada vam celebrarla al 
pati del centre. S’hi van 
poder veure murals que 
els alumnes de primària 
van confeccionar, lectura 
de manifestos per part de 
mestres i alumnes, pin
tada d’un colom gegant, 
ballada d’una sardana i 
diversos càntics que van 
acabar d’arrodonir una 
jornada en què un any 
més l’escola clamava per 
la pau al món.

Col·legi Mare de 
Déu del SocorsFO
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ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Fem camí cap a l’escola inclusiva

Oferir a l’alumnat les 
mateixes possibilitats 
és un objectiu del 

nostre centre. A més a més 
aquest any comptem amb do
tació d’aula d’acollida, mes
tra d’audició i llenguatge i 
educació especial, un fet que 
ens permet incidir en les ne
cessitats del nostre alumnat i 
abastir de suports a la resta 
d’infants.

Des de l’aula d’acollida es 
vetlla per  l’adquisició i millo
ra de la llengua catalana, fent 

un treball vivencial partint 
dels interessos de l’alumnat 
tot fomentant aquell vocabu
lari, expressions i aspectes 
comunicatius que afavoreixen 
la comunicació oral i la im
mersió de l’alumnat nouvin
gut al nostre centre.

Amb la mestra d’audició i 
llenguatge s’aprofundeix de 
forma més directa i acura
da en els aspectes de parla, 
llenguatge i comunicació. 
Doncs, si bé per una banda es 
fa un treball individualitzat o 
en petits grups amb l’alumat 
que ho requereix, també hem 
pogut incidir en la realització 
de racons dedicats a l’estimu
lació del llenguatge i la parla, 
així com també el treball d’as
pectes relacionats amb la co
municació oral en els infants 
d’Educació Infantil ja que és 
una etapa d’explosió i desen
volupament del llenguatge.

Amb la mestra d’educa
ció especial es pot reforçar 
l’atenció d’aquell alumnat 
amb necessitats educatives 
especials per tal d’afavorir el 
seu desenvolupament integral 

i potenciar al màxim les seves 
habilitats i capacitats. 

La tasca que duem a terme 
no seria pas possible sense el 
treball en xarxa entre les tres 
docents i els/les professionals 
dels Serveis Educatius de 
l’Urgell (EAP, CREDA i LIC) i 
tota la col·laboració, entrega i 
implicació de tot l’equip do
cent del centre.

Al fi nal, tenim clara una 
cosa: tots som igual de dife-
rents.

L’escola inclusiva.
Escola Macià-CompanysFO
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Comptem amb do-
tació d’aula d’aco-
llida, mestra d’au-
dició i llenguatge i 
educació especial, 
un fet que ens 
permet incidir en 
les necessitats del 
nostre alumnat i 
abastir de suports 
a la resta d’infants.

Marta Joval Solé
Agent de viatges

Carrer Sió, 23 baixos
25310 AGRAMUNT
973044150 - 675 052415
vintivintours@gmail.com
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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 Amadeu Padullés, primer president de l’Escola Gerard Gatell
Amadeu Padullés té l’honor de ser el primer president de l’Escola de Futbol Gerard Gatell Agramunt. Va dirigir l’entitat entre 1991 i 
1996. Repassem amb ell com es va gestar la creació de la base del club.

– Com es va gestar la creació de l’es-
cola de futbol i quins va ser els motius 
que el van portar a presidir l’entitat?

– Va ser un procés llarg. Al 1986, 
Gerard Gatell i la seva dona, Carme 
Novell, van venir a viure a Agramunt. 
Ell va obrir el gimnàs i ella, una tinto
reria. El Gerard Gatell ja s’havia retirat 
del futbol professional i va veure que a 
la vila hi havia un equip de futbol ama
teur però no hi havia equips de base. 
Es va oferir a entrenar els nens i ho 
va demanar a l’Ajuntament, que li va 
dir que ho havia de comentar amb el 
club. Li van donar el vistiplau però no 
teníem diners per pagar les despeses 
de l’equip. L’únic que va dir és que no 
volia barrejar l’amateur amb l’escola 
de futbol. La iniciativa va tirar enda
vant. El Gerard Gatell portava l’escola i 
tenia l’ajuda del Francisco Nogales, el 
Miquel Marín i els pares dels nens. Va 
morir l’any 1989. En homenatge, vam 
posar el seu nom a l’escola de futbol. 
Aleshores es va formar un buit i va co
incidir amb el descens de l’amateur. 
En aquella època el president era el 
Jaume Vidal Font, que va dimitir. Els 
pares dels nens van voler formar una 
junta. Anaven força perduts i li van 
demanar a l’Antonio Alcalà, que tenia 
més experiència en vàries juntes ante
riors. Va acceptar ser el president du
rant un any. Passat aquest temps, al 
1991, em vaig presentar. Poc després, 
es van fusionar l’escola i el Club de 
Futbol Agramunt amb el nom Escola 
de futbol Gerard Gatell Agramunt.

– Qui t’acompanyava a la junta.
– Hi havia el Sisco Pla, el Joan Creus 

–que ja havia estat president–, Damià 

Miró, Miquel Marín, Higinio Mendoza, 
Àngel Solé, Sisco Nogales, Carmelo 
Martínez i el Joan Cercós. 

– En aquell període, en quina catego-
ria jugava el primer equip?

– Principalment a segona regional 
i hi havia jugadors com el París, el 
Pla, els germans Mendoza, Viladevait, 
Chencho García, Miquel Marín i els 
meus fills Víctor i Albert Padullés, en
tre molts altres. 

– Recordes alguna temporada en espe-
cial?

– Una temporada estàvem a Tercera 
i la cosa no anava gaire bé. Per animar 

i continuar amb l’esperit de l’escola, 
vaig anar a buscar Miquel Curià perquè 
agafés les regnes. Ens va dir que te
nia un deute pendent amb l’Agramunt 
i que el projecte li feia molta il·lusió. 
La seva presència va ser molt positiva 
i ens va donar l’impuls que necessità
vem.

– Explica’ns alguna anècdota.
– Sens dubte el viatge que vam fer 

a Holanda l’any 1995 amb tots els 
equips de l’escola. Va ser una experi
ència única i ho recordo especialment. 
El torneig es diu Internacional Holland 
Cup i es jugar al juliol. Els nostres 
equips van jugar contra equips euro
peus i de l’Amèrica del Sud. No recor
do els resultats però sí que hi van anar 
força jugadors i pares.

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

– Em sento satisfet que des que vaig 

“Em sento satisfet d’haver par-
ticipat en la creació de l’Escola 
de Futbol Gerard Gatell, que té 
una molt bona base”.

Torneig a Holanda el 1995. D’esquerra a dreta, a dalt: Amadeu Padullés, Jordi Mendoza, Albert Cases, Juanín Sorribes, Miquel 
Marín, Tonet Nogales, Albert Magrinyà, Ramon Castellà, Martí Pallàs, Óscar Gil i Sisco Pla. A baix: Jordi Martí, Alejandro 
Silvestre, Eduard Balagueró, Marcos Gómez, David Jovell, Jordi Puebla, Òscar Santamaria, Bernardo Esteban i Xavi Penella. 



65sió 708[FEBRER 2023]

FO
N

T:
 C

F 
A

G
R

A
M

U
N

T
LA

IA
 P

E
D

R
Ó

S

FO
N

T:
 C

F 
A

G
R

A
M

U
N

T
FO

N
T:

 C
F 

A
G

R
A

M
U

N
T

deixar la presidències he vist com totes 
les juntes posteriors han fet el màxim 
possible per portar el club de manera 
tranquil·la i que l’escola que va crear 
el Gerard Gatell té una molt bona base 
per continuar. 

– Vols afegir algun comentari?
– Voldria agrair a totes aquelles per

sones que durant l’etapa en què vaig 
ser president es van esforçar en tirar 
el club endavant. No dic noms per no 
deixarme’n cap.

L’Amadeu Padullés segueix sent un afi-
cionat de l’Agramunt de pedra picada i 
no es perd cap partit, ni com a local ni 
visitant, dels quins juga el seu nét, Ro-
ger Padullés Campabadal, que jugar amb 
l’Aleví A a Preferent. 

El Barça mira Agramunt 
El 20 gener va ser un dia un dia in

oblidable per a dos joves futbolistes 
de l’Agramunt. La portera Iria Bobet 
Gra i la defensa Carme Cuñé Clua, de 
9 anys, van acudir a la Ciutat Espor
tiva Joan Gamper, a Sant Joan Despí, 

per participar en un entrenament del 
FC Barcelona. Les dues nenes juguen 
a l’equip benjamí de segon any de 
l’Agramunt, a Preferent, en el qual són 
les úniques noies en un equip mixt. La 
convocatòria del Barça no només va ser 
una alegria per a les pròpies jugadores 
i les famílies sinó també per al club ja 
que és un premi a l’aposta que s’ha fet 
en els darrers anys pel futbol femení. 
Cal recordar que l’entitat compta ac
tualment amb més de 20 jugadores. 
La més petita, la Laia Guerrero, que 
té cinc anys, fins l’equip de noies que 
milita per segona temporada a la Lliga 
de Futbol 7 de Lleida. Sergi Tarruella, 
entrenador de la Carme i la Iria al Ben
jamí A i un dels coordinadors de l’es
cola, afirma que “val la pena l’esforç 
que ha fet el club pel futbol femení, 
que continuarà creixent i ha arribat per 
quedarse. La prova és que cada vega
da hi ha més noies que el practiquen 
i que tots els clubs ho estem notant”.

Contundents contra la violència
El CF Agramunt Gerard Gatell va ex

pulsar el passat 29 de gener un juga
dor del primer equip per l’agressió a un 
àrbitre durant l’encontre al camp del 
Palau d’Anglesola. Com ja va dir l’enti
tat en un comunicat el mateix dia dels 
fets, el club condemna tota mena de 
violència i no tolera aquests tipus de 
comportaments. 

Balanç a l’equador de la temporada
La temporada ha arribat al seu equa

dor i els equips ja han iniciat la segona 
volta del campionat. Fins al moment, 
la línia dels equips continua sent as
cendent i molts d’ells, com el Juvenil, 
el Femení, el Cadet o l’Infantil A, se
gueixen a la part alta de la classifica
ció, algun d’ells amb opcions d’ascens 
de categoria. També cal remarcar el 
bon paper que estan fent l’Aleví A i el 
Benjamí A que juguen a Preferent, la 
màxima categoria territorial. Els equips 
que entrenen Ferran Isla i Sergi Tarrue
lla, respectivament, ja porten un bon 
coixí de punts i tenen pràcticament 
feta la permanència en la temporada 
del seu debut. 

El primer equip, que entrena Jordi 
Oliveres, segueix assolint els objectius 
a Segona Catalana i l’Amateur B, que 
entrenen el tàndem format per Xavier 
Pedrol i Òscar Gil, està consolidantse 
en la seva primera temporada.   ■

L’Amadeu amb el seu net Roger, al camp de futbol.

Iria Bobet i Carme Cuñé van participar en un entrenament 
del FC Barcelona.

Equip Benjamí A. Prebenjamí a l’equador de la temporada.
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ESPORTS ESCATXICS

Any nou replet d’activitats

Encetem un nou any que s’espera 
replet d’activitats CA Escatxics 
AgramuntVirginias. De moment, 

el mes de gener ja ha estat un mes for
ça actiu. A destacar el Cros d’Agramunt 
en el qual el CA Escatxics Agramunt
Virginias en va ser col·laborador un any 
més i on hi varen participar una nodri
da representació dels seus atletes.

Campionat de Catalunya de Cros In-
dividual (52è Cros Ciutat de Mataró)

El diumenge 15 de gener va tenir 
lloc el 52è Cros Ciutat de Mataró, que 
coincidia amb el Campionat de Catalu
nya de Cros Individual. En l’acte, orga
nitzat pel Grup d’Atletisme Lluïsos de 
Mataró, va participarhi l’atleta del CA 
Escatxics AgramuntVirginias Pol Car
rera.

Carrera va aconseguir la 7a po
sició absoluta en la seva categoria 
(Sub18M), amb un temps de 19’23’’.

Control Absolut en pista coberta a 
Sabadell (Sub 18-20)

Ni una setmana més tard, Pol Car

rera tornava a competir i a rendir a un 
altíssim nivell. Va ser el divendres 20 
de gener, a Sabadell on s’hi disputava 
un Control Sub1820 en Pista Coberta.

Carrera va conquistar la medalla de 
bronze, en la modalitat de 3.000 me
tres llisos, batent la seva millor marca 

personal amb un temps de 9’11.53’’.

Cros Escoltar d’Agramunt 2023
El diumenge 22 de gener Agramunt 

va celebrar  una nova edició del Cros 
Escolar.

El cros, organitzat per la regidoria 
d’Esports de l’Ajuntament d’Agra
munt, compta amb la col·laboració del 
CA Escatxics AgramuntVirginias i les 
AFES dels tres centres educatius Mare 
de Déu del Socors, MaciàCompanys 
i INS Ribera del Sió, i el suport del 
Consell Esportiu de l’Urgell, el Consell 
Comarcal de l’Urgell i empreses col
laboradores.

La prova esportiva, que es va fer al 
Passeig Josep Brufau i va incloure més 
d’una quinzena de curses que comen
çaren a les 10 del matí, comptà amb la 
participació de nombrosos atletes del 
CA Escatxics AgramuntVirginias.

20a Cursa de l’Oli 
a les Borges Blanques

El mateix diumenge, 22 de gener, 
a les Borges Blanques es celebrava 
la 20a Cursa de l’Oli (10k). L’atleta i 
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Pol Carrera al Campionat de Catalunya de Cros Individual 
(52è Cros Ciutat de Mataró).

Pol Carrera al Control Absolut en pista coberta a Sabadell 
(Sub 18-20).

Atletes del Club al Cros Escoltar d’Agramunt 2023.
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entrenador del CA Escatxics Agramunt
Virginias Ivan Suàrez no va fallarhi. De 
fet, des del 2012 que no hi ha fallat ni 
un sol cop.

En aquest cas l’Ivan va recórrer els 
10 quilòmetres en 44’37’’.

Cros Escolar d’Arbeca 2023
Diumenge 29 de gener Arbeca cele

brà el seu Cros escolar.
Al certamen varen participarhi ni 

més ni menys que 36 atletes del CA 
Escatxics AgramuntVirginias amb els 
següents resultats:

Po-
sició Atleta Temps Categoria

4 Martí Pallars Solsona 0:19:26 Veterà M

9 Joan Fitó Ribalta 0:21:56 Veterà M

3 Imma Coberó Tarragona 0:17:47 Veterà F

7 Miquel Anguera Sans 0:21:33 Senior M

8 Guillem Canosa Muntó 0:22:42 Senior M

3 Laia Argelich Bernaus 0:20:56 Senior F

5 Gerard Fitó Coberó 0:13:55 Juvenil M

1 Martí Lluch Solans 0:08:20 Cadet M

5 Josep Fitó Coberó 0:09:17 Cadet M

7 Isaac Vila Mir 0:07:58 Infantil M

3 Marina Balagueró Querol 0:08:07 Infantil F

4 Sió Ribalta Ricart 0:08:12 Infantil F

7 Firdaws Mrizak 0:08:42 Infantil F

4 Marc Bosch Cuartero 0:05:00 Aleví M

7 Gerard Lluch Solans 0:05:05 Aleví M

11 Sergi Fitó Coberó 0:05:28 Aleví M

13 Arnau Vilaró Farré 0:05:32 Aleví M

15 Èric Serra Viladrich 0:05:34 Aleví M

26 Rosen Stefanov 0:09:49 Aleví M

6 Ona Carrera Pintó 0:05:37 Aleví F

9 Anna Balagueró Fontelles 0:05:57 Aleví F

18 Annabel Carrasco Cunillera 0:07:06 Aleví F

29 Carla Gassó Delgado 0:08:26 Aleví F

1 Hatim Mrizak 0:03:21 Benjamí M

2 Gerard Gassó Delgado 0:03:30 Benjamí M

4 Èric Vila Mir 0:03:39 Benjamí M

11 Lluc Ribalta Ricart 0:03:55 Benjamí M

31 Guifré Garcia Soler 0:04:47 Benjamí M

32 Pol Cases Roig 0:04:48 Benjamí M

2 Marià Vila Mir 0:01:21 Prebenjamí M

21 Oriol Balagueró Querol 0:02:03 Prebenjamí M

6 Neus Pellicer Torrescasana 0:01:36 Prebenjamí F

11 Iris Pallàs Rovira 0:01:40 Prebenjamí F

12 Clàudia Martí Martorell 0:01:42 Prebenjamí F

24 Mariona Serra Viladrich 0:02:01 Prebenjamí F

39 Mel Sorribes Cabrol 0:02:55 Prebenjamí F

Cursa Agro-Llobera Sant Blai al Pa-
lau d’Anglesola

També diumenge 29 de gener, un 
grup d’adults del CA Escatxics Agra
muntVirginias va participar a la Cursa 
AgroLlobera Sant Blai al Palau d’An
glesola. La prova comptava amb dues 
modalitats: 10k i 5k, tot i que tots els 
atletes del club varen optar per la ver
sió llarga.

Aquests són els seus noms i els seus 
temps:

Atleta Temps

Bernat Llop 34’32’’

Ismael Huguet 39’36’’

Montse Sala 46’29’’

Carme Ruiz 56’08’’

Sara Miñarro 58’25’’

Ivan Suàrez 1h08’59’’

Cal destacar els dos segons llocs 
aconseguits per Bernat Llop i Montse 
Sala, per a les seves respectives cate
gories.   ■

Cros Escolar d’Arbeca 2023.

Atletes del Club a la Cursa Agro-Llobera Sant Blai al Palau 
d’Anglesola.
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Roger Brils és graduat en Estudis globals i màs-
ter en Relacions Internacionals. S’ha especialitzat 
en moviments socials, teoria de les relacions inter-
nacionals i política transnacional. Fou premiat amb 
cum laude per la seva tesi de final de màster: Social 
Movements and Shifting Trajectories: the Nationalist 
Labor Movement in Catalonia. Actualment, a més de 
continuar formant-se en Dret i Gestió pública, forma 
part de l’equip promotor del Cercle d’estudis de re-
lacions internacionals de la Fundació Josep Irla, ha 
estat delegat del Catalonia Model United Nations en 
representació dels països de la Mediterrània i ha 
publicat articles acadèmics i d’opinió en revistes de 
l’àmbit nacional i internacional.

El col·lectiu Garba
us convida a la xerrada

La democràcia des de baix: 
els moviments de resistència social

a càrrec de Roger Brils
Dissabte 11 de març, a les 8 del vespre, a l’Espai Guinovart
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ESPORTS FUTBOL SALA

Partit dels “Legends”

La passada temporada un conjunt 
d’exjugadors i llegendes del club 
van començar a realitzar entrena

ments de manera regular, però no ha 
estat fins enguany que el projecte s’ha 
consolidat i han augmentat considera
blement el nombre de jugadors dispo
sats a entrenar dos cops per setmana 
i disputar algun partit de tant en tant. 

L’estrena de l’equip va ser durant 
aquest mes de febrer en un partit dis
putat amb el AC Templers. La victòria 
se la van endur els nostres veterans 
per 71, però el més important va ser 
el bon ambient que va regnar durant 
tot el partit. Esperem poder gaudir ben 
aviat d’una altra trobada. 

Pel que fa als equips federats del 
club, tots segueixen les seves compe
ticions regulars. Cal destacar les tres 
victòries aconseguides pel Sènior en 
els últims tres partits que el situen a la 
zona mitja de la classificació. Confiem 
que l’equip pugui seguir en aquesta di
nàmica i assolir els objectius.

A continuació trobareu tots els resul-
tats del mes:

Prebenjamí
ESCOLA FUTB. SALA CERVERA A 8  1 

PREBENJAMÍ
PREBENJAMÍ 8  3 EFS BALAGUER COM

TAT D’URGELL A

Punts Partits GF GC

3 PREBENJAMÍ 12 9 38 37

Aleví B
CFS TOPELEC LINYOLA A 3  2 ALEVÍ B 
COL·LEGI EPISCOPAL MARE DE DÉU DE 

L’ACADÈMIA A 4  1 ALEVÍ B

Punts Partits GF GC

9 ALEVÍ B 6 11 18 35

Aleví A 
EFS BALAGUER COMTAT D’URGELL A 0 

 5 ALEVÍ A 
ALEVÍ A 4  2 TÀRREGA F.S. A
ALEVÍ A 4  4 MAIALS F.S. A

Punts Partits GF GC

8 ALEVÍ A 13 12 33 45

Infantil Masculí
INFANTIL 4  1 MAIALS F.S. A

Punts Partits GF GC

11 INFANTIL MASC. 7 9 22 49

Infantil Femení
INFANTIL 1  4 CFS MANVERT CORBINS A
PLA URGELL, C.E. A 13  1 INFANTIL 
FS SOLSONA KNAUF A 9 - 0 INFANTIL

Punts Partits GF GC

8 INFANTIL FEM. 7 11 24 75

Juveni Femení
JUVENIL 0  11 CFS MANVERT CORBINS A
JUVENIL 0  17 METAGA FUTSAL BINÉFAR C

Punts Partits

7 JUVENIL FEM. 0 10

Juvenil Masculí
TÀRREGA F.S. B 0  4 JUVENIL 
JUVENIL 0  3 RAIER, CLUB FUTBOL SALA A
METAGA FUTSAL BINÉFAR B 0  3 JUVENIL

Punts Partits GF GC
3 JUVENIL MASC. 24 12 33 21

Sènior
SÈNIOR 4  2 SEDÓGUISSONA CLUB FUT

BOL SALA A
FS SOLSONA B 0  4 SÈNIOR 
SÈNIOR  6  1 CFS PARDINYES B

Punts Partits GF GC
7 SÈNIOR 13 11 39 35
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Primer partit que va disputar l’equip de veterans.
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ESPORTS BÀSQUET AGRAMUNT CLUB

Trobada d’Escoles de bàsquet i activitat 
de promoció al Macià-Companys

En el darrer mes, l’activitat del 
club ha girat entorn a dues ac
tivitats no competitives i que 

han suposat una gran visualització de 
la nostra entitat. Unes activitats que 
s’han pogut portar a terme gràcies a la 
col·laboració de la gent del BAC, que 
han realitzat un treball discret, eficient 
i sobretot productiu, defugint de l’in
dividualisme insolidari, basantse en 
la coordinació i el treball en equip. Es 
tracta de la trobada d’escoles de bàs
quet a Agramunt, que s’ha pogut cele
brar gràcies també a la confiança que 
la Federació de bàsquet ha dipositat 
en nosaltres i l’activitat de promoció al 
col·legi MaciàCompanys, d’introduc
ció al basquetbol que s’ha pogut realit
zar gràcies també a la col·laboració del 
CB Mollerussa, al qual volem agrair la 
seva aportació quant recursos humans 
per tirarho endavant.

Una nova edició reeixida de la 
Trobada d’escoles de bàsquet

Agramunt va acollir la Trobada d’Hi
vern d’escoles de bàsquet, cinquena 
trobada de la temporada i que va donar 
la benvinguda a les activitats federati
ves de formació del 2023. Excel·lent 
valoració de l’esdeveniment en tots el 
sentits, quant a participació, implica
ció de la gent del Bàsquet Agramunt 
i actuació dels nois i noies fent palès 
la seva gran millora en els fonaments 
bàsics del basquetbol.

Gran participació i interacció de la 
gent: Unes 1.500 persones vingudes 
d’arreu de la província de Lleida varen 
visitar Agramunt en motiu de la troba
da fent bona la previsió dels 30 equips 
inscrits procedents de setze clubs, que 
de manera ininterrompuda usant sis 
pistes de joc simultàniament varen dis
putar partidets no competitius en for

mat de vuit períodes de cinc minuts a 
temps corregut, de les 9 del matí fins a 
dos quarts de dues del migdia.

La percepció general dels assistents 
va ser molt positiva valorant el treball 
d’organització de la mateixa, del ser
vei de bar ofert i les diferents activitats 
complementàries com el photocall-
concurs de la foto de grup més original 
organitzat pel club i que va tenir com a 
guanyador un equip d’escola de Vallfo
gona de Balaguer.

Extraordinària implicació de la gent 
del Bàsquet Agramunt: Gràcies al com
promís, esforç, treball i dedicació dels 
socis i col·laboradors del BAC es va 
poder complir amb tots els requisits 
exigits per tirar endavant la Trobada. 
Tanmateix també es va poder oferir tres 
torns de servei de bar amb entrepans, 
coca, xocolata, refrescos i cafès i tam
bé es va poder gaudir d’un speaker in
formant de la disputa dels partits a les 
diferents pistes de joc.

Progrés constatable en l’actuació 

dels nois i noies: L’Equip d’Escola 
que va participar en representació del 
BAC, va deixar una percepció excel
lent a tots els assistents demostrant la 
seva progressió quant a joc col·lectiu 
d’equip passantse la pilota i l’aug
ment de les seves prestacions tècni
ques i tàctiques: millorant els diferents 
tipus de bots cap a cistella i atrevintse 
a tirar i entrar a la cistella rival. Tota 
una demostració. Seguint així el futur 
del club està en molt bones mans tant 
en nois i noies com en entrenadors 
monitors que els dirigeixin.

Tanmateix voldríem agrair a tots els 
que amb el seu temps han fet possible 
la celebració d’aquesta trobada, que 
s’ha convertit ja en un referent i un es
deveniment esportiu molt potent a la 
província de Lleida. Agraïments a:

La Representació Territorial de Llei
da de la Federació Catalana de Bas
quetbol per un any més renovar la con
fiança en el club per a tirar endavant la 
macro trobada.

No hi ha res com il·lusió i ganes de passar-ho bé: l’equip d’escola del BAC!
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L’Ajuntament d’Agra munt pel seu 
suport logístic i material, clau per a po
derla materialitzar.

Al CN Tàrrega, al CB Cervera i al CB 
Torà per havernos cedit gratuïtament 
els quatre jocs de cistelles necessàries 
per a la disputa dels 30 minipartidets 
que s’hi van celebrar.

L’Eva, conserge del pavelló pel seu 
saber gran fer, actuant com un membre 
més de l’organització del club.

Al grup de cuineres de la junta del 
BAC per la seva paciència i dot de cui
na en l’elaboració de la xocolata desfe
ta que es va repartir en el servei de bar.

L’empresa Torrons Vicens per la seva 
col·laboració de manera altruista ce
dint la xocolata pertinent per a la seva 
elaboració.

Tots aquells socis de l’entitat i col
laboradors que van participar també 
a títol col·laboratiu en el muntatge i 

desmuntatge de pistes de joc i barres, 
en el torn del servei de bar i confecció 
d’entrepans i en tot allò que va conve
nir per a ferla possible.

A tots ells, moltes gràcies... La troba
da ha estat un èxit per la vostra ajuda i 
implicació. Enhorabona a tots per ferla 
possible un any mes!

Activitat de promoció al col·legi, 
molt profitosa i instructiva

També es va realitzar una activitat de 
promoció consistent en sessions pràc
tiques del basquetbol al col·legi Macià
Companys, en torns de 35 minuts per 
grup durant tot un matí, que compre
nia de primer fins a tercer de primària, 
fent les delícies dels més petits. En 
aquestes sessions se’ls va instruir en 
conceptes bàsics del basquetbol com 
els diferents tipus de bots, practicar 
les passades entre companys i les fi

nalitzacions a cistella, en entrades i 
tirs. Va ser una masterclass eminent
ment pràctica i que va tenir al Pedro 
Enrique Arranz, entrenador de la Copa 
Catalunya masculí i coordinador de cis
tella petita del CB Mollerussa i al Rafa 
Matamoros, home de club ajudantnos 
en tot el que ens convingui, com a po
nents. Una activitat que va tenir una 
molt bona valoració per part de totes 
les parts i que de ben segur repetirem a 
mig termini. Gràcies als dos per ferho 
possible, al centre educatiu per fernos 
confiança, en especial a la seva direc
tora, Montse Balcells, i a tots els nens 
i nenes que van assistirhi. Ens agra
da molt poder crear sinergia positiva 
amb aquest col·lectiu, ens entusiasma 
poder seguir formant la canalla en fo
naments i valors. Ho hem fet els dar
rers 30 anys, seguirem treballant per 
eixamplar la base del nostre club!   ■
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Trobada d’Escoles de Bàsquet amb afluència massiva: ganes de basquetbol formatiu!
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS ACORD D’ESQUERRA

Fem balanç!

Tot i que amb la pandè
mia i el que hem vis
cut en els darrers tres 

anys ens pot donar la sensa
ció que s’ha produït un salt 
en el temps, ja estem arri
bant al final d’aquesta legis
latura. El 2019 vau confiar 
en nosaltres, amb el nostre 
equip, i vau donar suport al 
projecte que us presentà
vem. Passat aquest període 
de temps, és hora de fer ba
lanç de la feina feta. 

Poc ens imaginàvem, però, 
que set mesos després de 
l’inici de la legislatura, una 
pandèmia mundial marcaria 
el rumb de la mateixa, sen
se deixarnos marge per tirar 
endavant moltes de les pro
postes que havíem planificat 
al nostre programa electoral. 
La gestió dels diferents es
deveniments que s’han pro
duït durant aquests darrers 
anys ens ha transformat com 
a societat i ens ha fet can
viar dinàmiques i prioritats, 
i des de l’equip de govern 
hem hagut de gestionar una 
de les pitjors situacions que 
podíem imaginar. 

Malgrat que durant la pan
dèmia vam haver de moure i 
crear noves partides; desti
nar una part del pressupost 
a cobrir necessitats bàsiques 
per ajudar a les famílies i 
als negocis; fer retallades i 
posposar moltes obres... grà
cies al treball en equip  i a 
la capacitat col·lectiva vam 
poder mantenir tots els ser
veis bàsics i tots els treballa
dors públics. Durant la pan
dèmia no ens vam aturar, 

obligats a fer un parèntesi 
en el nostre projecte muni
cipal, vam prioritzar la ciu
tadania i les necessitats dels 
agramuntins i agramuntines 
dins de les possibilitats d’un 
govern local; repartint mas
caretes, gel desinfectant a 
comerços i empreses, nete
jant diàriament els carrers, 
treballant conjuntament 
amb els professionals del 
CAP, etcètera.

De totes maneres, al llarg 
d’aquesta legislatura hem 
pogut finalitzar molts pro
jectes importants per al nos
tre municipi. Segurament, 
un dels més destacats ha 
estat la construcció de la 
nova potabilitzadora d’ai
gua, que s’ha executat en 
diferents fases, i que ha per
mès finalment, que tots els 
pobles del municipi tinguin 
aigua de boca de qualitat. 
Un projecte essencial i molt 
necessari, que amb l’aposta 
ferma de l’equip de govern, 
s’ha materialitzat i s’ha tirat 
endavant, garantint l’aigua 
de qualitat a tothom i re
solent problemes de molts 
anys. 

Algunes de les altres in
versions i projectes previstos 
per aquesta legislatura que 
s’han pogut fer han estat: la 
nova senyalització turística, 
la millora i ampliació dels 
vestidors del camp de fut
bol, la millora de diferents 
carrers del casc antic i dels 
nuclis de Mafet i Montclar, 
la millora dels equipaments 
de la Donzell i les Puelles, 
la cessió i millora de l’ac

cés del Pilar d’Almenara, la 
modernització i millora de 
l’eficiència energètica del 
teatre del Casal Agramuntí 
i de l’Escola Municipal de 
Música, la posada en mar
xa del nou centre de dia 
i serveis de gent gran, la 
implementació de la robò
tica als centres educatius, 
la primera residència d’ar
tistes, la restauració de la 
portalada nord de l’Església 
Santa Maria, el rebaix del 
Pont de Ferro per millorar 
la inundabilitat, l’adquisi
ció de vehicles elèctrics, 
l’arranjament de la teulada 
de l’escorxador, un conveni 
per al desenvolupament de 
sòl industrial públic,... entre 
molts altres.

Des d’Acord d’Esquerra 
estem contents amb la fei
na feta, hem consolidat els 
fonaments i volem continuar 
treballant. Segurament no 
sempre es fan les coses a 
gust de tothom, però sí que 
podem assegurar que hem 
afrontat amb dedicació totes 
les situacions per tirarles 
endavant, escoltant tothom 
i tenint en compte les dife
rents opinions.  

Tanquem una legislatu
ra, però com a equip tenim 
energia i il·lusió per iniciar 
nous projectes per Agramunt 
i tenim moltes ganes de 
continuar treballant pel nos
tre poble. Per això, des de ja 
fa uns mesos, estem treba
llant en equip i il·lusionats 
per poder presentarvos ben 
aviat la nostra proposta per 
Agramunt.    ■

Malgrat que durant 
la pandèmia vam ha-
ver de moure i crear 
noves partides; 
destinar una part del 
pressupost a cobrir 
necessitats bàsiques 
per ajudar a les fa-
mílies i als negocis; 
fer retallades i pos-
posar moltes obres... 
gràcies al treball en 
equip  i a la capaci-
tat col·lectiva vam 
poder mantenir tots 
els serveis bàsics i 
tots els treballadors 
públics.

Estem contents 
amb la feina feta, 
hem consolidat els 
fonaments i volem 
continuar treba-
llant. Segurament 
no sempre es fan 
les coses a gust de 
tothom, però sí que 
podem assegurar 
que hem afrontat 
amb dedicació totes 
les situacions per 
tirar-les endavant, 
escoltant tothom i 
tenint en compte les 
diferents opinions. 
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L'AJUNTAMENT
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OBRES A MONTCLAR

L’Ajuntament d’Agramunt ha fi nalitzat les obres d’arranja
ment de diferents trams de carrers al poble del municipi de 
Montclar. Concretament, s’ha arranjat el carrer dels Corrals, 
una part de la plaça de l’Església, el carrer Carrioc i una 
part del carrer Amargura. En total, gairebé uns 1.000 m2 de 
superfície.

Les obres s’han realitzat a petició de la junta administrati
va de Montclar, molt reclamades pels veïns del municipi pel 
seu mal estat de conservació. Els treballs han tingut un cost 
total de 79.3897,09€ inclosos els extres.

Els treballs han redefi nit les rasants amb l’objectiu de mi
nimitzar les barreres arquitectòniques existents per adequar 
els diferents trams de carrer a la normativa vigent en matèria 
d’accessibilitat. També s’ha fet una modernització de totes 
les instal·lacions soterrades de subministrament d’aigua i 
clavegueram, la majoria molt antigues, que estaven en mal 
estat.

CURSA DE LA DONA 2023

Agramunt celebrarà l’11a edició de la Cursa de la Dona 
el proper 12 de març. La cursa, un any més, tornarà a ser 
solidària i es donarà 1€ de cada inscripció a l’Associació 
Catalunya Contra el Càncer. Totes les persones que hi vul
guin participar podran córrer 8 km i caminar 6 km. Les ins
cripcions ja estan obertes i es poden fer a través del web 
www.agramuntesports.cat o a l’Ofi cina de Turisme.

OBRES A MAFET

L’Ajuntament ha fi nalitzat les obres d’arranjament de la 
plaça de la Germandat de Mafet. Les obres, demanades per 
junta administrativa del poble del municipi de Mafet, han 
permès arranjar la plaça més gran de la població amb un 
cost total de 100.957,31€. Les actuacions realitzades teni
en com objectiu eliminar els desperfectes del paviment de 

bona part de la zona central i anivellar tan 
com fos possible la plaça, minimitzant les 
barreres arquitectòniques existents i adequarla a la norma
tiva vigent en matèria d’accessibilitat.  

Al mig de la plaça s’ha construït una petita rotonda de tres 
metres de diàmetre que permetrà distribuir el trànsit. També 
s’ha fet una modernització de totes les instal·lacions soter
rades de subministrament d’aigua i clavegueram, la majoria 
molt antigues, que estaven en mal estat.

AGRAMUNT CONTINUA CREIXENT
El municipi d’Agramunt té registrats actualment 5.547 

habitants, segons consta en el padró municipal a data de 31 
de desembre de 2022. 

En el decurs de l’any 2022 s’han empadronat a Agramunt 
seixanta cinc persones més respecte l’any 2021 (5.482), 
una xifra que certifi ca que a poc a poc el municipi va tenint 
un creixement estable. Si analitzem les dades per sexes, la 
xifra d’homes se situa en 2.802, superant lleugerament la 
de les dones situada en 2.745. Les xifres demogràfi ques 
inclouen els pobles del municipi: Montclar (90 habitants), 
Mafet (62 habitants), la Donzell (17 habitants), les Puelles 
(14 habitants) i Almenara Alta (9 habitants).

D’altra banda, durant el 2022 hi ha hagut més defunci
ons (74) que naixements (47). Una dada curiosa, però, és 
que aquest últim any s’han registrat més d’una vintena de 
matrimonis.

PROGRAMES DE SALUT COMUNITÀRIA

Des del CAP d’Agramunt s’han dissenyat dues propostes 
de salut en termes de benestar emocional i nutrició. Per una 
banda, es faran tallers dedicats a la millora del maneig emo
cional i l’adquisició d’eines d’autoregulació. Per l’altra ban
da, es faran tallers de nutrició i salut emocional per millorar 
la relació amb el menjar. Ambdues iniciatives estan obertes 
a tothom i es duran a terme del mes de febrer al mes d’abril. 
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Totes les persones interessades poden apuntarse al CAP o 
trucant al telèfon 973.390.635.

VISITA A L’AJUNTAMENT
Els alumnes de tercer de primària de l’Escola Mare de Déu 

del Socors  van fer una visita a l’Ajuntament on van apren
dre com funciona un ajuntament, quins serveis municipals 
tenim al municipi i van poder fer preguntes a l’alcaldessa a 
la sala de plens.

PROGRAMA ORIENTA

El programa Orienta, que promou el Consell 
Comarcal de l’Urgell amb el finançament del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), 
i cofinançat pel Servicio Público de Empleo 
Estatal del Ministerio de Trabajo y Economia 
Social (SEPE), ofereix a totes aquelles perso
nes de l’Urgell que cerquen feina, un servei 
personalitzat d’orientació i assessorament per 
a l’ocupació per facilitar i millorar la seva in
serció laboral a través d’accions individuals 
i/o grupals.

A Agramunt, les atencions del programa 
Orienta es faran els dijous de les 10 a les 15.30h a l’Espai 
Cívic, amb cita prèvia. Les persones interessades es poden 
apuntar a les oficines de l’Ajuntament. El programa està des
tinat a persones que es troben en situació d’atur, d’especial 
vulnerabilitat, com ara les persones en situació de desocu
pació de llarga durada, o bé persones treballadores que vul
guin una millora o canvi laboral. Les accions són sense cost 
per a les persones participants.   ■
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Carta oberta per Agramunt
Benvolguts i benvolgudes,

Quan tot just farà tres anys que afrontava el repte de 
ser la primera Alcaldessa d’Agramunt, ho feia amb molt 
respecte i també amb la responsabilitat i compromís que 
això representava, sobretot pel moment en què ho feia, 
en ple inici de la malaurada pandèmia.

Per mi ha estat tot un honor i privilegi poder formar 
part de l’equip del projecte d’Acord d’Esquerra durant 
aquests anys i poder treballar incansablement al servei 
de la nostra vila, juntament amb els meus companys i 
companyes i, especialment, en els moments més incerts 
i complexos.

Han estat uns anys molt intensos a nivell municipal i 
també a nivell de país, sobretot pels moments convulsos 
i complicats que ens han tocat viure; però ho hem afron
tat amb la complicitat, com sempre, dels agramuntins i 
agramuntines i, sobretot, l’esperit de servei per fer cada 
dia un Agramunt millor i amb la voluntat d’acollir dife
rents sensibilitats.

Ara, tres anys després, amb l’experiència, el coneixe

ment i el bagatge adquirits, amb grans reptes de futur i 
un gran equip de persones que estimem Agramunt, he 
pres la decisió d’encapçalar el projecte d’Acord d’Es
querra en les properes eleccions municipals, i ho faig 
amb la mateixa energia, il·lusió, dedicació, compromís, 
estima i respecte que el primer dia. 

El diumenge 28 de maig celebrarem unes eleccions 
municipals que ens permetran escollir un nou consisto
ri. Serà un moment per fer balanç de la feina feta per 
cada grup, i també serà un moment de presentar un nou 
projecte que ha de donar resposta a les necessitats dels 
agramuntins i agramuntines i afrontar els nous reptes 
que es presentaran, per tant caldrà estar preparats per 
tot!

Per això, com sempre, em poso a la vostra disposi
ció i al vostre servei per treballar pel present i el futur 
d’aquest Agramunt que tant estimem.

Cordialment,

Sílvia Fernàndez i Tarragona
Alcaldessa d’Agramunt
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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!

Ha pujat a la casa del Pare

Sisco Batalla Masana
(Vidu de Rosita Escolà Valls)

Que morí cristianament el dia 31 de gener de 2023, als 84 anys d’edat.

La família agraeix les mostres de condol rebudes.

Agramunt, febrer de 2023

El dia que tanqui els ulls,
el dia que el meu cor mori,
el dia que us digui adeu,
reseu-me una oració breu
i no vull que ningú plori.

Màrius Torres
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PLUJA CAIGUDA DURANT EL GENER

Dia   8 ......................................... 19,4 l./m2

Dia 16 ......................................... 9,4 l./m2

Dia 17 ......................................... 1,6 l./m2

TOTAL ......................................... 30,4 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DE GENER

Màxima del mes ...........................  14,2°, dia 1
Mínima del mes ..........................  6,5°, dia 30
Oscil·lació extrema mensual .................... 20,7°
Mitjana de les màximes ............................  8,5°
Mitjana de les mínimes ............................ 0,7°
Mitjana de les mitjanes .............................  3,9°

Observadora: Trini Manzano
(Des de cal Tallador)

ALMANAC

Demografia

(Mes de gener de 2022)

NAIXEMENTS
Iris De Fez Fernández dia   4
Jana Bernaus Vilella dia   6
Lia Coma Gambandé dia 10
Mauro Pérez Llobregat dia 19
Elsa  Esteban López dia 21
Mamadou Conteh dia 30
+ 1 sense autorització

MATRIMONIS
Carlos Fernández Hernández, i
Ester Gutiérrez de los Mozos dia 26

DEFUNCIONS
Ramon Llanes Solanes 79 anys, dia   2
Núria Fa Monsó 93 anys, dia   4
Angelina Farré Ribera 88 anys, dia 13
Jaume Vidal Ricart 89 anys, dia 17
Antonio Farré Areny 94 anys, dia 18
Lourdes Boixadera Castellà 92 anys, dia 21
Josep Anton
González Fernández 65 anys, dia 26
Dolores Martínez Pérez 90 anys, dia 29
Francisco Batalla Masana 84 anys, dia 31
+ 1 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 GENER

MARÇ 2023

Tercer del nostre calendari, tradicionalment el 
més variable de l’any. En l’antic calendari romà, 
martius, era el primer mes de l’any i estava con
sagrat al déu Mart. Començava a Roma el temps 
de fer la guerra que s’acabava a l’octubre.

El dia 1 el sol surt a les 7h 30m i es pon a 
les 18h 39m.

El dia 31 el sol surt a les 7h 40m i es pon a 
les 20h 13m.

El dia 20 el sol entra a la constel·lació d’ÀRIES. 
Entrem a la PRIMAVERA a les 22h 24m.

DATES ASSENYALADES I COSTUMARI
El març és considerat com el més variable dels 

mesos de l’any ja que es produeix el trànsit de 
l’hivern a la primavera i participa del temps propi 
de les dues estacions. Segons la creença popular 
el març va manllevar tres dies a l’abril i aquest els 
hi va deixar i, a canvi li’n va donar tres dels seus, 
que són els primers del mes vinent. Això fa que els 
últims dies de març faci bon temps i els primers 
d’abril siguin molt rúfols. 

Dia 19: Sant Josep, espòs de la Mare de Déu.
Dia 25: L’Encarnació de  la Mare de Déu.

Efemèrides catalanes per Ramon Viladot i Benet 
12 de març de 1461: Carles de Viana a Barce-

lona. Quan Joan II heretà la corona d’Aragó per 
mort de son germà Alfons, tenia 62 anys. Havia 
estat casat amb Blanca, reina de Navarra, de quin 
matrimoni havien nascut Carles, Blanca i Leonor. 
Tornava a estar casat amb la castellana Joana En
ríquez, de la que tenia un fill dit Ferran. Joana 

tingué sempre odi a son fillastre Carles perquè 
l’existència d’aquest perjudicava a son fill Ferran; 
i Joan tampoc podia veure a son primogènit.

Les Corts catalanes i aragoneses més d’una ve
gada avien acudit al rei demanantli que segons 
costums fos Carles jurat successor de la corona, 
però Joan no volgué accedir mai. Encara feu més; 
havent Barcelona rebut a Carles amb moltes fes
tes, el rei manà als consellers que tractessin a 
Carles com a fill no primogènit, i amb enganys feu 
anar son fill a Lleida on l’empresonà. Lo General 
de Catalunya (la Generalitat) acudí al rei demanat 
la llibertat del príncep, i Joan contestà als dipu
tats que ja estava cansat de tanta importunitat i 
que no el fessin enfadar més, perquè la ira del 
rei seria precursora de mort. Aquestes imprudents 
paraules encengueren els catalans que determina
ren alçarse contra D. Joan per obtenir la llibertat 
de Carles, i a l’actitud de Catalunya respongueren 
Mallorca, Aragó i València. Joan II tremolà i ha
gué de doblegarse a la voluntat del poble, deixant 
lliure a son fill. Aquest es dirigí de moment a Bar
celona on entrà el dia 12 de març de 1461, fentli 
la ciutat una rebuda extraordinària i tan entusiasta 
com mai hagués fet a cap rei.

Ramon Bernaus i Santacreu

Temperatura màxima: Temperatura mínima: Precipitacions:

Les fases de la lluna:

Lluna plena

Quart minvant

Lluna nova

Quart creixent

el dia 7, a les 13:40 h

el dia 15, a les 3:08 h

el dia 21, a les 18:23 h

el dia 29, a les 4:32 h
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Leopoldo Figuera Vila
ens ha deixat el 2 de febrer de 2023, als 76 anys.

“Sempre en el nostre cor, t’estimem fi ns a l’infi nit i més enllà”.

La família agraïm totes les mostres de suport rebudes en aquests moments tan difícils.

Moltes gràcies a tothom.

Agramunt, febrer de 2023

“La mort no és res. Tan sols he anat a 
l’habitació del costat.
Jo sóc jo, i vosaltres sou vosaltres.
El que jo era per a vosaltres ho segueixo 
essent sempre.
Anomeneu-me pel nom amb què sempre 
m’heu cridat;
parleu-me com ho heu fet sempre,
no feu servir un to diferent, ni prengueu
un aire solemne o trist.
Continueu rient d’allò que ens feia riure 
junts; somrieu i penseu en mi.
La vida signifi ca tot el que sempre ha 
signifi cat.
No s’ha tallat cap fi l.
Per què hauria d’estar fora dels vostres 
pensaments, simplement perquè no ens 
podem veure?
Us estic esperant, no estic lluny; tan sols
a l’altre cantó del camí.
Tot va bé”.

Henry Scott Holland
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LLEURE
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AMENITATS

❚ Coordina Rosa Maria Sera

Solució a les
7 diferències:

Solució a la 
Sopa de Lletres:

SOPA DE LLETRES

Busqueu les paraules corresponents:
BOTA, CEP, COTILLA, ENFILADIS,
GAIRE, LLAMBRUSCA, MACABEU,
MALLOL, PARRA, PEROL, PLANTAT

M A C A B E U R C Y Z V W W K

J E J B M C S R D S D W N A R

U A T R C M P V Ç E T I W I T

Q C Q Q L T E E L R G A P D H

O A P E L A R N O I U R T G X

I L C L Ç T O F L A Z S W L F

R L T A B N L I L G F F A P D

F I O X P A U L A Z U R O R X

B T P N D L L A M B R U S C A

O O J P C P J D W A A Q M S Q

T C E G J J K I P T C T K B C

A C E R C N N S Y R H E L E W

per Ricard Bertran

Escut de pedra de 
la vila de l’antic 
monument que hi 
havia a la plaça del 
Pou i que, en ser 
enderrocat, es va 
traslladar en 
un altre indret.

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 
on està ubicat 
actualment!

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.

6 5 7 9

4 3 6 5

1

9 7 5 2 4

4 7

1 6 7 8 9

6

3 2 6 4

5 1 9 3

Solució al 
SUDOKU:

615748392

439265187

872139645

967852431

584913726

321674859

743596218

198327564

256481973

M A C A B E U R C Y Z V W W K

J E J B M C S R D S D W N A R

U A T R C M P V Ç E T I W I T

Q C Q Q L T E E L R G A P D H

O A P E L A R N O I U R T G X

I L C L Ç T O F L A Z S W L F

R L T A B N L I L G F F A P D

F I O X P A U L A Z U R O R X

B T P N D L L A M B R U S C A

O O J P C P J D W A A Q M S Q

T C E G J J K I P T C T K B C

A C E R C N N S Y R H E L E W
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SETÈ ANIVERSARI

Joan Batalla Llordés
que morí cristianament el dia 24 de febrer de 2016, als 69 anys d’edat, 

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

A. C. S.

Estimat pare i espòs,
En tantes ocasions hem volgut preguntar-te coses, ens hem imaginat que apareixies en una 

reunió familiar, t’hem vist somrient i fent un gest amb la cara o les mans, ens han recordat 
als que feies tu. Un menjar que t’agradava, un lloc que sempre volies anar i tantes vegades et 
tenim al pensament que encara resulta difícil reconèixer que ja no hi ets.

Tanmateix, com diuen, l’essència de la persona no desapareix fins que s’extingeixen totes 
les vides que vas tocar, i tu en vas tocar moltes i de forma molt intensa.

T’enyorem i t’estimem i et portem sempre al cor.

La teva família

Agramunt, febrer de 2023
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L’OBJECTIU
DEL ROBERT

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH PUIG

Corb
(Corvus corax)

No és gens habitual 
veure o sentir la veu 
d’aquesta espècie per 
les nostres latituds. 
De fet l’havia vist un 
parell de vegades. Tot 
i que comparteix els 
colors amb la corne
lla, quan el veus ja 
t’adones que física
ment poc hi té a veure, 
és molt més gran, 
tant o més que un ali
got comú.

Serra d’Almenara,
gener 2023
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Trobem a faltar
       el teu somriure...

Joan Ramon Gallart i Huguet
A. C. S.

Vint-i-sisè Aniversari
(22 de febrer de 1997)
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L’any 1987 la nostra vila va recuperar la festa del Carnaval, després d’una cinquantena d’anys “d’abstinència”. Des 
de bon principi va ser força participativa i amb els anys ha esdevingut “el millor Carnaval de les Terres de Ponent”  

tal com pregonen cada any els organitzadors. Un dels actes que més acceptació va tenir i que s’ha anat mantenint fi ns 
a l’actualitat és la sardinada popular. La foto d’aquest mes correspon, precisament, a un grup de les primeres cuineres 
que se’n van encarregar, junt a un parell de noies que anaven a buscar el seu entrepà.

Per ordre de la numeració:

1) Carme Cercós

2) Anna M. Puig

3) Vicenta Asensio

4) Dolors Costafreda

5) Remei Areny

6) Paquita Llanes

7) M. Teresa Balagueró

���� ����L’àlbumL’àlbum

1 2

3

4

6

5
7
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IMATGES  D ’AH IR  i  D ’AVU I

La imatge d’ahir és de mit-
jan segle XX. Amb el pas dels 
anys els habitatges d’aquest 
tram de coberts del carrer de 
Sant Joan van quedar buits i 
es van anar malmetent. L’any 
1995 l’Ajuntament ordenà que 
s’apuntalessin primer i que 
s’enderroquessin després. Co-
mençà així un procés que por-
tà a la rehabilitació de quasi 
tota l’illa compresa entre els 
carrers Sant Joan, Germandat, 
Travessia i Pas de Ronda. Amb 
el temps s’hi construí un bloc 
amb 14 habitatges de protec-
ció ofi cial. La reconstrucció 
es va fer de manera més “mo-
derna”, i els pilars no tenen 
res a veure amb els anteriors. 
Ara sembla que sí que es res-
pectaran els del carrer de la 
Sabateria de Baix, ja que es 
tracten dels més antics que 
queden a la vila.
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