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El pavelló Firal va acollir una nova edició 
de l’Actinadal, amb tota una sèrie d’ac-
tivitats renovades adreçades als infants 
de P3 fi ns a 6è de primària.

9

Una empresa especialitzada va realitzar 
la desinfecció de tota la documentació de 
l’Arxiu Municipal, abans de traslladar-la 
defi nitivament a l’Arxiu Històric Muni-
cipal del carrer Sió.
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CRÈDITS

ESTIMATS LECTORS...

L’altre dia el meu veí 
m’explicava que fins 
després de festes no va 

constatar realment la dimensió 
de la crisi econòmica de què 
tant es parla des de després 
de l’estiu. A primers d’aquest 
mes el meu veí va veure per 
casualitat com un grup de 
veïns d’Agramunt entraven a 
les ofi cines de l’atur.

En constatar qui eren, el cor 
li va fer un salt. Va veure, ni 
més ni menys, els paletes que 
feia poc havia tingut a casa. 
Aquells mateixos paletes als 
quals s’havia d’insistir una i 
altra vegada, gairebé suplicar, 
perquè li vinguessin a tre-
ballar. Als que calia fer una 
instància, demanar per favor 
la seva presència i pagar sense 
discutir el preu.

I d’això no feia pas massa 
temps. “Mare de Déu, ara sí 
que veig que la crisi ja la tenim 
a sobre amb la boca ben oberta 

i les dents ben afi lades, com 
un animal famolenc delerós 
de víctimes”, va reflexionar 
el meu amic. Medità tam-
bé quanta gent podia seguir 
aquelles persones que durant 
anys van liderar l’expansió 
urbanística i econòmica del 
nostre país. Tota aquella rècula 
d’operaris que intervenien en 
la construcció de pisos i més 
pisos que van fer possible la 
popular “bombolla immobi-
liària”.

Davant d’aquesta aturada en 
les obres cal que l’adminis-
tració, les administracions, 
es posin les piles per fer obra 
pública. De moment a casa 
nostra se n’anuncien unes 
quantes. Del famós Pla Zapa-
tero, perquè els ajuntaments 
creïn llocs de treball, ens to-
carà gairebé un milió d’euros; 
per l’ampliació del CAP tam-
bé es farà una gran inversió
similar; s’ampliarà la guarderia 
amb noves instal·lacions; a

Ca la Vila es faran obres de
reforma i ampliació; es con-
tinuarà la restauració de l’es-
glésia, es milloraran carrers
i es faran obres diverses en
tot el municipi, entre altres 
inversions que ens van anun-
ciant.

Són obres importants que, 
sens dubte, poden ajudar en 
aquest temps incert que ens 
tocarà viure i que no en sa-
bem la durada. Són obres que,
perquè benefi ciïn directament 
la nostra Vila, caldria que anes-
sin a càrrec dels empresaris 
i treballadors de casa. Per 
l’economia general no és un 
tema que importi, però per la 
nostra, per l’agramuntina, sí 
que és una qüestió signifi ca-
tiva i vital.

Afectuosament,

Bernat Jofre
 

 Agramunt, gener 2009

Davant de 
l’aturada en les 
obres cal que 
l’administració, 
les administra-
cions, es posin 
les piles per fer 
obra pública. 
De moment a 
casa nostra se 
n’anuncien unes 
quantes.
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▼

Reis

ACTUALITAT FETS DEL MES per JOSEP BERTRAN

L’arribada de SS.MM. els 
Reis d’Orient tanquen el 
cicle de festes nadalen-

ques. D’entrada a la cavalca-
da no es va notar cap novetat 
en relació als darrers anys –a 
excepció d’uns canvis en al-
guns protagonistes que s’han 
de guardar en el més estric-
te secret–, i tot va transcór-
rer dins la rutina habitual. A 
destacar, potser, l’entusiasme 
que l’alcalde, Amadeu Padu-
llés, va posar en el seu discurs 
de benvinguda des del balcó 
de l’Ajuntament.
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71. SS.MM. els Reis d’Orient van 
adorar el Nen Jesús a les es-
cales del temple parroquial.

2. Saludant la mainada en 
arribar a la plaça.

3. Carrossa del rei Melcior.

4. Carrossa del rei Gaspar.

5. Carrossa del rei Baltasar.

6. El patge Karim recollint les 
cartes al pavelló Firal.

7. L’alcalde i els Reis es van 
adreçar als agramuntins
des del balcó de ca la Vila.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

Del 22 de desembre al 2 de 
gener es va celebrar una 

nova edició de l’Actinadal, or-
ganitzat per l’Ajuntament en 
sessions de matí i tarda. El 
preu de l’entrada era de tres 
euros per sessió amb un abo-

nament de 30 euros per les 
12 sessions que va durar el 
saló infantil i juvenil, que en-
guany estava destinat a nens
i nenes de P3 a 6è de primà-
ria. El pavelló Firal va acollir 
un seguit d’activitats per a to-

tes les edats. La vigília de Na-
dal es va celebrar la Cagada 
de la Soca i el diumenge 28 
el Patge Karim va recollir les 
cartes per SS.MM. els Reis 
d’Orient.

Parc de Nadal

Recollida de joguines
En una col·laboració entre 

l’Ajutament i la Creu Roja 
es va dur a terme la campa-
nya solidària “Un nen, una
joguina”. Es van arreplegar 
116 joguines que, convenient-
ment restaurades, les que ho 
necessitaven, es van repartir 
entre 36 nens i nenes. Un 
60 per cent corresponien a 
famílies immigrants i la resta 
a autòctones. La campanya 
arrencà pel Mercat de Nadal i 
es va acabar el dissabte 3 de 
gener amb el repartiment dels 
joguets.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Teatre

La gàbia de les boges va 
ser l’obra escollida pel 

Grup Escènic Agramuntí per 
presentar aquest Nadal. És 
una obra molt coneguda del 

dramaturg francès, Jean Poi-
ret, amb versió catalana de 
Joan Barbé, que ha estat duta 
a la pantalla gran en dues 
oca sions i representada cen-

tenars de vegades. Les tres 
sessions que es van represen-
tar els dies 25, 26 i 28 van 
omplir de gom a gom el teatre 
del Casal.
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REPARTIMENT

Marcel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joan Francesc Puig
Mario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Francesc Bullich
Gerard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miquel Ros
Jacob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paquito Cifuentes
Sofi a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dolors Ginestà
Aleix Vidal . . . . . . . . . . . . . . . Joan Ribalta
Mercedes . . . . . . . . . . . . . . . . Maribel Antequera
Laura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maria Pijuan
Paco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ramon Bernaus

TÈCNICS

Idea escenogràfi ca  . . . . . . Miquel Viciana

Realització i muntatge
escenogràfi c . . . . . . . . . . . . . Jaume Villalta
 Amadeu Balasch

 Honest Valentines
 Ramon Bernaus
 Francesc X. Gené

Llum i so . . . . . . . . . . . . . . . . Rossend Carrera
 Joan Jubete
 Ramon Roqué
 Josep M. Ros

Perruqueria i estilisme . . Imma Guerrero
 Antonieta Canosa
 Joan Jubete
 Pilar Lago
 Teresa Gili

Vestuari  . . . . . . . . . . . . . . . . . Rosa Omedes

Apuntadors . . . . . . . . . . . . . . Anna Santacreu
 M. Àngels Ribalta

Direcció . . . . . . . . . . . . . . . . . Carme Vicens

FITXA  TÈCNICA

Les tres sessions 
que es van fer 
els dies 25, 26 
i 28 van omplir 
de gom a gom el 
teatre del Casal.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

La nevada de Sant Esteve

La nevada ens va agafar per sorpre-
sa tot dinant el dia de Sant Esteve, 

malgrat que els meteoròlegs ja n’ha-
vien anunciat les possibilitats. Es van 
recollir 11,5 litres d’aigua per metre 
quadrat en forma de neu. Si arriba a 
gelar a la nit, ja teníem el problema a 
sobre. Sortosament va fer el contrari, 
les temperatures van pujar de sobte, 
vegeu la informació del temps, i la neu 
va desaparèixer aquella mateixa nit. 
Abans, però, vàrem tenir temps per po-
der recollir aquestes imatges de la Vila 
sota la neu.
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▼

TORRONS I XOCOLATES A. LLUCH
Som artesans de debò

Visita’ns a AGRAMUNT
C. Camí Vell de Tàrrega, 17-19

o contacta’ns a 973 390 030
o info@lluch.es

A la nostra botiga trobaràs:

Els TORRONS TRADICIONALS
Els TORRONS I XOCOLATES
ECOLÒGICS, per cuidar-te tu
i els teus
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Presentació de Pa amb xocolata

El diumenge 21 de desem-
bre es va presentar a la 

sala de sessions de Ca la Vila 
la novel·la Pa amb xocolata 
de l’escriptora d’ascendència 
agramuntina Teresa Roig. La 
sala es va omplir totalment de 
públic que al fi nal va poder 
tastar un pa amb xocolata real 
amb el patrocini de l’Ajunta-
ment i Xocolata Jolonch. La 

presentació la va obrir el regi-
dor de Cultura, Domènec Llop 
i a continuació intervingué, 
en representació de SIÓ, Jo-
sep Bertran, que va posar en 
relleu i destacà la relació de 
la novel·la amb Agramunt. 

L’autora va escollir la nostra 
població com a escenari dels 
fets imaginaris que descriu en 

l’obra, però que es van desen-
volupant seguint els esdeve-
niments que històricament hi 
van tenir lloc. Per documen-
tar-se sobre aquest període 
l’escriptora va tenir com a re-
ferència el col·leccionable de 
SIÓ sobre la Guerra Civil. La 
darrera intervenció va ser la 
de l’autora amb qui el públic 
va obrir un diàleg.

Presentació de Terra de pas
 

L’Espai Guinovart va ser l’es -
cenari de la presenta ció del 

llibre de poemes, Terra de pas 
de Ferran Aisa. L’acte, que es 

va celebrar el dissabte 20 de 
desembre, va comptar amb la 
intervenció del director de l’Es-
pai, Carles M. Sanuy; de l’edi-
tor, Josep Gelonch; del nostre 
company, Joan Puig, que en va 
fer la presentació, i del propi 
autor. Tant un com l’altre van 
llegir alguns dels poemes de 
l’obra, molts dels quals fan 
referència a Agramunt i Prei-
xens, població on l’autor està 
vinculat familiarment. Ferran 
Aisa, historiador, poeta i pe-
riodista, ha publicat altres dos 
llibres de poemes i nombroses 
obres de caràcter històric.

ACTUALITAT FETS DEL MES
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escollir la nostra 
població com 
a escenari dels 
fets imaginaris 
que descriu en 
l’obra.
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1. Talls de llum
En plena campanya nada-

lenca algun sector del centre 
històric, places de l’Església 
i Mercadal; carrers Castell i 

Sant Joan, entre altres, es van 
quedar sense llum una hora el 
dia 23 al vespre i un parell el 
24 al matí. Sembla que l’in-
crement de consum normal 

en aquestes dades, i el fred 
d’aquells dies van fer caure 
la tensió, segons les explica-
cions que es van donar des 
de la companyia Endesa. La 
Unió de Botiguers va dir que 
assessoraria els comerciants 
que se sentissin perjudicats, 
per demanar danys i perjudi-
cis. Per part de l’Ajuntament 
es va informar que, passat 
festes, s’obriria una investi-
gació.

2. Desinfecció
Durant les vacances de Na-

dal l’Ajuntament procedí, a 
través d’una empresa espe-
cia litzada, a la desinfecció de 
tota la documentació que hi 
ha a l’Arxiu Municipal, tant 
l’administrativa més antiga 
com la de caràcter històric 
que confi gura especialment 
els fons de l’Arxiu Joan Pons 
i l’Arxiu Siscar. Aquesta ope-
ració es va fer per eliminar 
qualsevol fong o bactèria que 
puguin tenir els documents 
abans de traslladar-los defi -
nitivament a l’Arxiu Històric 
Municipal del carrer Sió, on 
a partir d’ara s’aniran catalo-
gant.

3. Restauració singular
La Generalitat restaurarà 

els vestits que portaven el dos 
cossos que es van trobar a l’in-
terior de la tomba de la façana 
principal del temple de Santa 
Maria. Estan considerats com 
la indumentària civil més 
antiga que s’ha trobat mai a 
Catalunya. L’any 1996 les 
restes es van retirar per espe-
cialistes. Per un costat s’han 
estudiat els cossos i per l’al-
tre els teixits. Els tècnics del 
Museu del Tèxtil de Terrassa 
en faran una reconstrucció, 
per encàrrec del Departament ▼

1

2JO
S

E
P

 B
E

R
TR

A
N

JOSEP BERTRAN



16 [GENER 2009]sió 539

ACTUALITAT FETS DEL MES

de Cultura de la Generalitat, i 
es calcula que durant el pri-
mer semestre d’enguany es 
podran portar a Agramunt on 
s’exposaran en un lloc encara 
per determinar. Segons els es-
tudis antropològics que s’han 
fet a les restes, es tractava 
de dues persones, un home 
i una dona, d’entre 22 i 24 
anys d’edat. Pel luxe del seu 
abillament i la preeminència 
del lloc on van ser enterrats 
es tractaria de dos importants 
personatges d’Agramunt o del 
Comtat d’Urgell. Sense un 
estudi més aprofundit no es 
pot determinar la causa de la 
mort, encara que algú estima 
que, per la presència de calç 
a l’interior, podria ser per la 
pesta.

4. Manifestació
Un col·lectiu de persones 

de la vila “Agramunt per Pa-
lestina” va organitzar, pel dia 
de Reis a la tarda, una con-
centració a la plaça del Pou 
per protestar contra la Guerra 
de la Franja de Gaza. S’hi van 
aplegar unes 150 persones, 
majoritàriament immigrants 
àrabs, algunes vingudes de 
poblacions veïnes, amb ban-
deres palestines i catalanes. 
Es van cridar crits contra Is-
rael i boicot als seus produc-
tes.

5. Premis de la
    Unió de Botiguers

La Unió de Botiguers va 
sortejar, el diumenge 11 de 
gener, els premis de la cam-
panya comercial de Nadal. 
Els establiments associats van 
distribuir, entre els seus cli-
ents, 20.000 butlletes entre 
les quals van sortir premiades 
les que van ser dipositades 
per Miquel Florensa, Carme 
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Vila, Cristina Prat, Anna Roig 
i Judit Domingo, a la foto amb 
Josep Esteve, president de 
l’entitat. Aquestes persones 
tenen fi ns a fi nals de febrer 
per gastar-se els 500 euros 
del premi, comprant en els 
establiments que formen part 
de l’associació de botiguers i 
industrials de la nostra Vila.

6. Defuncions
Hem començat l’any 2009 

amb molt mal peu. Durant els 
onze primers dies de gener la 
nostra parròquia va enregis-
trar 12 defuncions. Hi ha ha-
gut dies que fi ns i tot hi havia 
4 difunts alhora. Per contra, 
durant el mes de desembre 
no n’hi hagué cap, com es pot 
constatar en la secció de de-
mografi a d’aquest número de 
la revista. Fins el moment de 
tancar l’edició la majoria de 
difunts era d’edat avançada, 
com la Maria Brescó, la mare 
del nostre company Deudat 
Pont, que fa unes setmanes 
va celebrar el centenari.   ■

SIÓ ha digitalitzat tots els números de la col·lecció, des de 1964 al 2008, 
i tots els 10 col·leccionables que s’han publicat fi ns ara. D’aquesta manera 
es recupera la col·lecció íntegra de la nostra publicació, inaccessible des 
de fa molts anys amb les revistes de paper, i es converteix en una eina de 
fàcil recerca. 

Totes les persones que estiguin interessades a disposar d’aquesta digi-
talització, que aplega en 3 DVD les més de 20.000 pàgines publicades, 
ens ho poden fer saber a qualsevol dels membres de la redacció, al telèfon 
d’administració (Pilar Figuera) 973 39 20 42 o a través del correu electrò-
nic, redacció@revistasio.cat. A partir de les demandes se’n farà un tiratge 
especial i més endavant es lliuraran a tots els que s’hagin subscrit coinci-
dint amb la seva presentació pública i ofi cial.

El preu especial d’aquesta subscripció inicial és de 10 euros per cada 
DVD, que es presentarà amb el seu corresponent estoig, amb un total de 
30 euros.

SIÓ
    DIGITAL

Els establiments 
associats van 
distribuir, entre 
els seus clients, 
20.000 butlletes, 
entre les quals 
van sortir pre-
miades amb 500 
euros les cinc 
persones de la 
foto superior.
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Concert de Sant Esteve

ENTITATS LA CORAL

Durant les passades Fes-
tes Nadalenques no po-
dia faltar la felici tació 

de la nostra entitat i la millor 
manera d’expressar-la per a 
un cantaire era cantant, per-
què el cant és l’eina de treball 
del cantaire. Un treball que
a vegades és fa feixuc, però 

que amb esforç i dedicació 
es va superant. Així, doncs, 
el dia de Sant Esteve el nos-
tre magnífi c temple de Santa
Maria d’Agramunt va acollir 
de nou les actuacions de la 
Coral d’Avui i Bon Cant en 
el seu tradicional Concert de 
Nadal.

Com en anteriors concerts 
la coral infantil va ser la pri-
mera d’actuar. En primer lloc 
ho va fer el grup de petits, di-
rigits per l’Anna Baltral, que 
ens cantaren quatre cançons: 
Les tres bessones, de Joan Al-
bert Amargós; Una pastora hi 
va arribar, popular catalana; 
Quan el nen Jesús a l’escola 
anava, popular belga; i Virolet 
Sant Pere, popular catalana. 
Enguany aquest grup torna a 
comptar amb la col·laboració 
de la l’Aura Secanell i la Mi-
reia Marsol, membres de la 
Coral d’Avui.

Després dels “petits” va 
tocar el torn al grup de “mit-

jans” i “grans” que aquest 
any tornen a formar un sol 
grup. Dirigits per l’Esther Ca-
bós i la Joana Tolmos ens ofe-
riren cinc cançons més: Vers 
els cims, una cançó popular 
del Tirol arranjada per Josep 
Prenafeta; Pau a la terra, de 
Miller i Jill Jackson; Peix mar-
tell, de Josep Vila; Niño lindo, 
una nadala tradicional de Ve-
neçuela; i Bona nit, del con-
junt Els Pets.

Seguidament tots els can-
taires de la Coral Bon Cant 
van cantar plegats l’espiritual 
negre Escolteu, homes.

El concert fi nalitzà amb 
l’actuació de la Coral d’Avui 
sota la direcció de la Dolors 
Ricart amb quatre cançons: 
Blue moon, de Richard Rod-
gers amb adaptació de Fran-
cesc Vila; La neu, de Fran-
cesc Vila; Vós en sou l’esco-
llida, del cançoner popular 
harmonitzada per Josep Lluís 
Guzman i Antich; i El noi de 
la mare, una nadala popular 
catalana harmonitzada per Er-
nest Cervera.

L’actuació de les dues co-
rals comptà amb els acom-
panyaments al piano de la 
Mi reia Marsol, Dolors Ricart i 
Tere Torné.

El concert va ser seguit per 
un nombrós públic que va 
gaudir plenament dels cants 
i va aplaudir amb entusias-
me cada una de les cançons 
interpretades pels diferents 
grups.

Des d’aquestes pàgines de 
Sió us desitgem un bon any 
nou.   ■

Actuació del grup petit
de la Coral Bon Cant.
Dirigeix l’Anna Baltral.

Actuació del grup mitjà i 
gran de la Coral Bon Cant.
Dirigeix l’Esther Cabós.
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Marató 2008

ENTITATS ASSOCIACIÓ DE DONES ESBARJO

Pilar Marquilles i Mora

Benvolguts amics de la 
Marató. Una vegada 
passades ja aquestes 

festes tan assenyalades com 
són les de Nadal, que ens 
han fet retrobar amb família i 
amics i sentir més sensibles i 
solidaris, iniciem un nou any 
amb la il·lusió que ens porti 
pau, salut, treball, compren-

sió i humanitat entre les per-
sones.

Realment, és molt emocio-
nant dirigir-nos a tots vosal-
tres des del grup Escala en 
hi-fi  de l’Associació de Dones 
“Esbarjo”, per agrair-vos de 
tot cor la gran col·laboració 
envers la Marató de TV3.

Omplir de gom a gom tres 
dies el Casal Agramuntí és un 
repte fet realitat. Agramunt i 
les seves contrades han de-
mostrat un any més la seva 
gran solidaritat, això vol dir 
que tots els esforços, neguits, 
ganes de millorar per poder 
presentar-vos un festival dig-
ne per a tots, han estat real-

ment compensats. El vostre 
suport ens fa venir il·lusió i 
ganes de continuar a favor 
de la causa que es consideri 
prou important. Un any més, 
tenim la satisfacció de poder 
donar a la Marató la quantitat 
de 8.115 euros i així acon-
seguir de nou el nostre únic 
objectiu. Mostrem, com sem-
pre, la confi rmació bancària 
de l’ingrés.

Esperem que la ciència els 
pugui aprofi tar i agraïments a 
tothom que ha col·laborat, ja 
que sense vosaltres això mai 
no hauria estat possible.

Salut, amics!   ■

Agramunt i les 
seves contrades 
han demostrat 
un any més la 
seva gran soli-
daritat.
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Balanç del 2008

OPINIÓ EL CELOBERT per JOAN PUIG i RIBERA

Amb el canvi d’any les 
empreses i entitats so-
len fer balanç. Potser 

aquest que hem deixat a al-
guns no els haurà estat gaire 
favorable. La crisi i l’atur en 
poden ser les causes. Encara 
que, al cap i a la fi , l’impor-
tant és poder-la explicar i con-
tinuar fent la viu-viu malgrat 
que les coses no estiguin com 
per llençar coets.

A nivell general el 2008 ens 
quedarà a la memòria com 
l’any en què Zapatero va con-
tinuar en la direcció de l’estat 
gràcies als escons dels socia-
listes catalans i a la castanya 
fenomenal d’Esquerra Repu-
blicana i d’Iniciativa-Verds. 
Quedà clar que els catalans 
preferim un president menti-
der a un president del PP. Si 
ens mirem l’any des de Ca-
talunya, tenint en compte la 
qüestió irresolta de l’Estatut 
(pendent del Constitucional) i 
el culebrón inacabat i inaca-
bable del fi nançament, es pot 
dir que les coses no han anat 
gaire bé. I més si recordem el 
merder relacionat amb el con-
seller Baltasar i l’aigua, que 
es va resoldre amb la inter-
venció directa de la Moreneta 
en enviar-nos-la des del cel, 
que és d’on ha de venir.

A nivell municipal el govern 
en minoria ha anat esforçant-
se en conduir la nau. No és 
una tasca fàcil si es té en 
compte que només són cinc 
i, a més, que en la majoria 
de les institucions, a què han 
d’anar a raure, els qui manen 
no són dels seus. L’oposi-
ció no els va plantejar gaires 

problemes (i menys ajudes 
i col·laboracions); només in-
comprensiblement es van unir 
per refusar el bateig de l’arxiu 
municipal. L’afer sobre una 
colla de construccions urba-
nístiques polèmiques d’anys 
enrere es va tancar salomòni-
cament en arxivar la fi scalia la 
denúncia. 

Fins aquí, doncs, es pot dir 
que l’any passat va ser “nor-
malet”. A nivell cultural, en 
canvi, el 2008 fou un bon 
any per a Agramunt. A més de 
totes les activitats que anual-
ment porten a terme les insti-
tucions i entitats, cal apuntar 
a l’haver l’edició i presentació 
d’una colla de llibres relacio-
nats directament o indirecta 
amb la nostra vila. En el primer 
cas, recordem: Ultramemòries 
i altres relats de Guillem Vi-
ladot, De la vora del foc de 
Ricard Bertran i Contes dels 
padrins d’Agramunt i rodalies, 
tots tres sorgits (casualment, 
o no!) de la revista Sió. En el 
segon cas, apuntem: Poetes 
per la pau, promogut per la 
Fundació Guinovart; Pa amb 
xocolata de Teresa Roig, i Ter-
ra de pas de Ferran Aisa.

Continuant amb la cultura i 
també en la part positiva, cal 
destacar: la fi nalització de la 
restauració de l’església i, a 
la vegada, la rehabilitació del 
refugi de l’interior, la inau-
guració del qual permetrà do-
nar-lo a conèixer a vilatans i 
visitants; també, la posada en 
marxa de l’Arxiu Municipal 
amb la incorporació del lle-
gat de Mossèn Pons, gràcies 
a la cessió de la seva neboda; 

el magnífi c pregó de la Fes-
ta Major, a càrrec de la Coral 
d’Avui; la digitalització de tota 
la revista Sió, cosa que possi-
bilitarà que tothom la pugui 
consultar, mitjançant Inter-
net, des de qualsevol indret i 
des del primer número; la ce-
lebració a nivell local de l’any 
Rodoreda amb l’organització 
d’una exposició a la Biblio-
teca Municipal i dues confe-
rències, una de les quals rea-
litzada per l’escriptora Marta 
Pesarrodona; la representació 
escènica d’Un menjar celesti-
al de Ricard Bertran, durant 
la Fira del Torró i la Xocolata; 
el magnífi c homenatge a Gui-
novart, amb la participació de 
personalitats i entitats nostra-
des i de fora vila...

En el cantó negatiu de la ba-
lança s’hi ha de posar la trista 
partença de dues persones 
molt vinculades a la nostra 
cultura: en Ramon Casals, di-
rector de corals i pal de paller 
de la d’Agramunt durant molt 
de temps, i en Ramon Creus, 
dibuixant de Sió i d’Agramunt 
per excel·lència. 

I això sense oblidar el dia 
a dia, com hem apuntat més 
amunt. Perquè cal dir que 
mantenir les activitats cultu-
rals de sempre no és fàcil. Vol 
un esforç. Vol un arromangar-
se constant. Vol moltes perso-
nes voluntarioses i altruistes 
que aporten el seu gra d’arena 
i unes entitats i institucions 
que empenyen i mantenen el 
compàs.

Culturalment el 2008 fou 
un any bo, un any dels que 
sumen.    ■

Mantenir les acti-
vitats culturals de 
sempre no és fàcil. 
Vol un esforç. Vol 
un arromangar-se 
constant. Vol mol-
tes persones volun-
tarioses i altruistes 
que aporten el seu 
gra d’arena i unes 
entitats i institu-
cions que empe-
nyen i mantenen
el compàs.
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Ofi cis: estraperlista

OPINIÓ GENT, FETS,  COSES... per A. PONSA

Un cop acabada la Guerra Civil Espanyola l’any 1939, i fi ns al 1955 aproximadament, vingueren temps 
molt difícils, en els quals la misèria feia l’ullet per tot arreu, ja que el nostre país havia quedat destrossat 
en el més ampli sentit de la paraula i la gent s’havia de buscar la vida com podia amb les feines més 
inversemblants. Alguns ho van fer dedicant-se a l’estraperlo entre Catalunya i Andorra o entre diferents 
zones del Principat.

Aquest fet no vol dir pas 
que fos aleshores quan 
s’inventava l’estraperlo, 

sinó que l’ocasió era molt 
bona per a desenvolupar-lo 
encara més. I consistia a trafi -
car amb mercaderies il·legals 
–o a l’adulteració d’aliments, 
medicaments, combustible i 
altres objectes manufacturats; 
la qual cosa aparegué com a 
conseqüència de la penúria 
econòmica ja esmentada. Con -
cretament al nostre país va 
ser especialment important el 
tràfi c de la farina, del sucre i 
de l’oli d’oliva, i per a la fa-
bricació de teixits, el del cotó. 
Tot plegat, també, per culpa 

de la perduració del sistema 
de racionament.

Una altra versió de l’estra-
perlo podria ser el que s’ano-
mena contraban a escala 
mundial, el qual mou milers 
de milions i, a més, compta 
amb una potent xarxa organit-
zadora que fa poc menys que 
impossible la seva desarticu-
lació. Em refereixo, és clar, al 
tràfi c d’estupefaents.

No sé si seria correcte po-
sar els anomenats contraban-
distes i els estraperlistes en 
un mateix sac. En tot cas, la 
frontera que separa uns i al-
tres no sembla pas estar ben 
especifi cada perquè si uns 
trafi caven de manera il·legal 
amb mercaderies prohibides, 
o no, sense haver pagat les 
corresponents taxes, els altres 
feien més o menys el mateix. 
Tampoc no sóc qui ho pugui, 
ni ho vulgui decidir.

Per descomptat que aquest 
escrit no penso pas dedicar-lo 
ni als trafi cants de drogues, 
ni als trafi cants d’armes; crec 
que la feina de tots ells s’ex-
cedeix en molt a tot allò que 
es pot qualifi car com a un ofi -
ci més o menys discret.

Per tant, em limitaré a par-
lar dels modests sarronaires i 
paquetaires de la postguerra 
que, per a la majoria, no els 
suposava fer-se rics ni molt 
menys; tan sols els represen-

tava una arma més per anar 
capejant la mancança de 
mitjans per poder fer front a 
l’escassetat punyent del mo-
ment.

N’he conegut molta de gent 
que feia estraperlo en aque-
lla època. Gent que pujava 
llana recent xollada de les 
ovelles cap a Andorra. Llana 
perfectament empaquetada 
en grans sacs on n’hi entafo-
raven fi ns a quaranta quilos,
els quals es carregaven a les 
espatlles i, cametes ajudeu-
me muntanyes amunt per 
camins i viaranys, sempre 
de nit fi ns a arribar a la seva 
destinació, després de passar 
mil peripècies i d’estar amb
la por al cos en cas que fos -
sin descoberts pels agents 
encarregats de vigilar la fron-
tera.

Si l’anada havia sortit bé, 
era el moment d’arreplegar la 
càrrega del retorn a base dels 
articles més preats del mo-
ment com ara, tabac, licors, 
aparells de ràdio i un llarg 
etcètera d’altres innovacions 
de les quals els mercats del 
nostre país n’estaven man-
cats o els venien a preus molt 
elevats.

Qui de nosaltres no ha fet 
mai d’estraperlista encara que 
només fos amagant aquella 
ampolla en el lloc més inver-
semblant?   ■

Cartilla de racionament per ad-
quirir proveïments bàsics durant 
la postguerra. Precisament la 
durada d’aquest racionament va 
afavorir l’estraperlo.

Al nostre país va 
ser especialment 
important el tràfi c 
de la farina, del 
sucre i de l’oli 
d’oliva, i per a 
la fabricació de 
teixits, el del cotó.
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Un espai per a Mn. Maurici Cirera

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Albert Marquilles i Tarruella

El novembre d’aquest 
2009 farà nou anys de la 
mort de mossèn Maurici 

Cirera i Fàbrega, qui va estar 
al capdavant de diverses parrò-
quies de la Ribera del Sió des 
de l’any 1968 fi ns al 2000.

En temps com els actuals, 
d’un cert dogmatisme progre-
laicosostenible; en temps de 
correcció ideològica i de dictat 
del pensament; en temps en 
què els debats i les idees són 
substituïts per les consignes i el 
que es porta és l’exòtic, reivin-
dicar públicament la fi gura d’un 
capellà pot ser fàcilment titllat 
de desfasat, o fi ns i tot d’agosa-
rat per part dels guardians del 
creixent puritanisme laicoalter-
natiu. Malgrat tot, crec que val 
la pena córrer aquest risc.

I val la pena, perquè la perso-
nalitat de Mn. Maurici va molt 
més enllà de la fi gura d’un sa-
cerdot de poble –que ho era, i 
per damunt de tot– però per un 
gran nombre de poblacions de 
la Ribera del Sió va tenir, a més, 
una dimensió i transcendència 
social que sobrepassava sens 
dubte l’estrictament religiosa.

Mn. Maurici bé que s’hauria 
pogut acomodar en la seva con-
dició de capellà, però va pre-
ferir exercir la seva tasca com 
un seglar més, i tan bon punt 
va poder, no va dubtar en ma-
tricular-se a la Universitat de 
Barcelona, treure’s la carrera de 
fi lologia anglesa en una època 
en què no hi havia internet, i 
ni tan sols el túnel del Bruc, i 
aprovar unes oposicions, que li 
permeteren exercir la docència 
d’anglès durant força anys a 
l’institut d’Agramunt, com un 
més. Sens dubte, un homenot 
que diria Pla; un homenot, ex-
traordinàriament culte i erudit; 
viatger infatigable, i a la vegada 
humil i senzill en el tracte, que 
va preferir més aviat predicar 
amb l’exemple i sense grans 
paraments.

La seva fi gura és un clar pa-
radigma del fet que les perso-
nes passen, però la seva obra 
perdura. A dia d’avui i després 
de gairebé una dècada del seu 
traspàs, el llegat de Mn. Mau-
rici encara es pot observar
donant un tomb per qualsevol 
de les esglésies dels pobles

de la Ribera per on ell va pas-
sar.

Home perfeccionista i estu-
diós de l’art com era, va im-
pulsar innumerables restaura-
cions, –avançant fi ns i tot els 
diners de la seva butxaca quan 
feia falta–, i que avui ens per-
meten gaudir d’un important 
patrimoni, cuidat i valorat. No 
en va, poc després del seu tras-
pàs, l’arquitecte Josep Mora va 
glosar la fi gura de Mn. Maurici, 
amb un article que portava per 
títol “Les fi lles del mossèn, les 
esglésies del Sió”.

Resulten ben certs els termes 
evangèlics de “pels seus fruits 
els coneixereu”; i els fruits de 
Mn. Maurici, tant en les pedres 
vives de l’Església, com en les 
estàtiques de les diverses es-
glésies del Sió, perduren inal-
terables al pas dels anys. Uns 
fruits i una obra, per tant, que 
crec haurien de tenir un just re-
coneixement en forma d’espai 
públic, plaça o carrer, en algun 
d’aquests poblets de la Ribera 
del Sió. La memòria i l’obra de 
Mn. Maurici Cirera bé que ho 
mereixen.   ■

La fi gura de
Mn. Maurici és 
un clar paradig-
ma del fet que 
les persones 
passen, però la 
seva obra per-
dura.
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Manca d’informació Ramon Vila Melero

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Fa uns anys a les 
pàgines d’aquesta 
revista es reco-
llien els diferents 
actes que diversos 
grups d’Agramunt 
realitzaven per 
recollir diners per 
la campanya de
La Marató de 
TV3,... potser va 
deixar de ser 
notícia?

“...Es por afi rmar, sense 
caure en la pedanteria, que 
Sió sempre ha recollit a les 
seves pàgines les expressions 
festives de la vila perquè sap 
conscientment que no només 
és un butlletí informatiu, sinó 
que és sobretot un notari de 
la història. Informant i inven-
tariant, escrivint i publicant, 
doncs, ha estat la seva mane-
ra de participar adés i ara de 
la Festa en majúscula...”.

Del Pregó de la Festa Major 
d’Agramunt de l’any 2007 fet 
pels Redactors de Sió

Revista Sió, núm. 523 - Any 
XLIV - Setembre 2007

En llegir la revista Sió del 
passat mes de desem-

bre vaig trobar a faltar, com 
d’altres anys, la ressenya o 
comentari d’un dels fets es-
devinguts el cap de setmana 
del pont de la Puríssima: l’es-
pectacle d’“Escala en Hi-Fi” 

organitzat per l’Associació de 
Dones “Esbarjo” col·laborant 
amb la Marató de TV3.

Fa uns anys a les pàgines 
d’aquesta revista es recollien 
els diferents actes que diver-
sos grups d’Agramunt realit-
zaven per recollir diners per 
la campanya de La Marató de 
TV3,... potser va deixar de ser 
notícia?

Com s’informa als que no 
poden assistir a un esdeveni-
ment? No tothom pot assistir 
a tots els actes culturals, lú-
dics, polítics, esportius, etc., 
que es realitzen al llarg de 
l’any.

Ja sé que se’m pot dir que 
quan una entitat agramunti-
na realitza una activitat, pot 
aportar les notícies que cre-
gui convenient per ser publi-
cades en l’apartat d’Entitats, 
com suposo que passarà en 
el número del mes de gener 
en comunicar joioses les do-
nes de l’Esbarjo la quantitat 
entregada, però... no creieu 

que l’esforç, la il·lusió, les ho-
res emprades i, perquè no, el 
fantàstic resultat obtingut, es 
mereixen aparèixer per prò-
pia iniciativa del periodista, 
que es diu ser cronista dels 
fets d’Agramunt, en la secció 
d’Actualitat com un dels fets 
del mes?

Però la revista Sió no es lle-
geix únicament a Agramunt. 
L’equip de redacció sap, o 
pot saber millor que jo, per
on estan escampats els subs-
criptors, i no parlem d’Inter-
net, ara que podem disposar 
de la revista digitalitzada, 
i són les seves notícies i els 
seus articles els que moltes 
vegades mantenen el vincle 
amb els que han hagut de 
marxar a viure lluny de la nos-
tra vila.

Em donaria per satisfet si 
aquest escrit servís per refl e-
xionar sobre els criteris em-
prats a l’hora de seleccionar 
els actes que són notícia a 
Agramunt.   ■

N O T A :

Cap mitjà de comunicació, professional o amateur, pot cobrir totes i cada una de les activitats que es fan en el 
seu àmbit d’actuació. Per aquest motiu la nostra revista s’ha mantingut sempre oberta a la col·laboració de totes 
les entitats, –polítiques, culturals, socials, lúdiques, esportives– perquè hi puguin publicar tot allò que vulguin fer 
arribar als lectors de SIÓ. Sempre ha estat així i cada número n’és una bona mostra i l’Esbarjo un bon exemple.

Quan alguna d’aquestes activitats té una rellevància especial SIÓ, si ho sap i pot, procura fer-se’n ressò direc-
tament i donar-li el tractament que creu que mereix. En el cas de les activitats de l’Esbarjo així es feia fi ns que la 
pròpia entitat va començar a portar ella mateixa la informació literària i gràfi ca.

A més a més, ens van fer arribar el seu desacord pel tractament que la revista hi donava. Això quan acabàvem 
de donar el màxim relleu que es pot concedir a una notícia com és la de protagonitzar la portada i dues pàgines 
interiors. Això va succeir en el cas de la presentació de la Gegantona Pom d’Or. (Número 521- Juliol 2007), la qual 
cosa ens va decebre profundament.
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Malentès L’Equip de Caps del Cau d’Agramunt

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Ens adrecem a Sió perquè 
és el mitjà més pròxim 
que tenim per fer sentir 

la nostra veu. En aquest cas 
no fem quatre ratlles per ex-
plicar quines activitats estem 
realitzant els dissabtes, sinó 
per aclarir un malentès vers 
una notícia que va aparèixer 
al rotatiu lleidatà La Mañana 
on el protagonista, sense ser-
ho, era el Cau.

Serem breus. El dia 24 
de desembre a la pàgina 13 
d’aquest rotatiu, a la secció La 
Ribera del Sió, surt publicat 

això: “La instalación de nume-
rosos juegos gigantes es una 
de les principales novedades 
de la actual edición del salón 
navideño de Agramunt, Acti-
nadal, que patrocina el Ayun-
tamiento y que cuenta con la 
colaboración del Cau local y 
que como cada año, está ins-
talado en el Pabellón Ferial”.

Només volem que sapigueu 
que el Cau no ha col·laborat 
en l’Actinadal i si en algun 
moment us ha estranyat que 
no hi fóssim és perquè no-
saltres no ho hem organitzat. 

Dir-vos que en cap moment 
nosaltres hem fallat a l’ajun-
tament ja que com tots bé 
sabeu, el Cau sempre ha col-
laborat en tot allò que se li ha 
demanat sense obtenir res a 
canvi, i un exemple d’això és 
Sant Joan. Des del Cau l’únic 
que demanem és que abans 
d’escriure una notícia es pre-
gunti a les parts implicades 
per poder contrastar la infor-
mació que ens hagi pogut do-
nar una sola font. Només així 
es podran evitar malentesos 
com aquest.   ■

Només volem 
que sapigueu 
que el Cau no ha 
col·laborat en 
l’Actinadal i si en 
algun moment us 
ha estranyat que 
no hi fóssim és 
perquè nosaltres 
no ho hem orga-
nitzat.
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Vetllada de Nadal 2008

ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Col·legi Mare de Déu del Socors

Com ja va essent habitual, 
a mitjans de desembre, 
l’escola té una cita amb 

els familiars dels alumnes i pú-
blic en general a la “Vetllada 
de Nadal”, que aquest any se 
celebrà el dia 13 de desembre 
al pavelló fi ral. Tot i que pel 
mig d’aquesta cita hi voltava 
un partit de futbol per alguns 
molt important, va quedar de-
mostrat que la prioritat conti-
nuen sent els nostres fi lls, i el 
públic va respondre d’allò més 
bé. El tema triat no ens podia 
anar més a mida i tocar-nos més 

de prop: “A L’ESCOLA FEM…”. 
Cada curs va escollir una assig-
natura, una àrea o un taller, i 
amb les músiques adients van 
fer un recorregut d’algunes de 
les activitats que fem a l’esco-
la, però en aquest cas totes van 
resultar molt divertides. Cal dir 
també que quan els professors, 
alumnes, pares i mares prepa-
rem la vetllada, es posen de ma-
nifest una sèrie de valors com 
la convivència, l’esforç, el res-
pecte, l’entusiasme... que gai-
rebé asseguren un bon resultat 
fi nal, amb la satisfacció d’haver 

compartit les il·lusions que es 
desprenen en els dies previs al 
Nadal. Però el més signifi catiu 
potser és quedar-nos amb la re-
fl exió que van fer els alumnes 
de 6è en acomiadar la vetllada 
dient: “A l’escola ens ensenyen 
moltes matèries, però no només 
conceptes que no sabem, sinó 
que ens ensenyen a ser perso-
nes i ens valoren com a tals”. 
Doncs, amb ganes de continuar 
amb aquesta línia, comencem 
un nou any i aprofi tem per desit-
jar-vos que vosaltres, lectors de 
Sió, tingueu un bon 2009.   ■
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1. Alumnes de 4t.
Ed. Física.

2. Alumnes de 2n. 
Música.

3. Alumnes de P1.
Els colors.

4. Alumnes de 6è.
Taller de dansa.
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InauguracióInauguració
de lade la restauració restauració

deldel refugi antiaeri  refugi antiaeri de l’esglésiade l’església
de Santa Maria d’Agramuntde Santa Maria d’Agramunt

L’acte ofi cial tindrà lloc el divendres dia 
30 de gener, a les 10 del matí, sota la 
presidència del conseller d’Innovació, 
Universitats i Empresa, Josep Huguet, 
i el director general del Memorial 
Democràtic, Sr. Miquel Caminal.

El dissabte dia 31, a les 5 de la tarda, 
se celebrarà la presentació pública, 
que tindrà lloc a l’interior del temple 
amb la participació de representants 
de les institucions i entitats que 
han col·laborat en la rehabilitació i 
museïtzació del Refugi.

Durant la celebració es retrà 
Homenatge als agramuntins que van 
patir els bombardejos des de l’abril
de 1938 al gener de 1939.

El Refugi acull una mostra fotogràfi ca 
i documental sobre com va viure 
Agramunt el període de la Guerra Civil.

JORNADES DE PORTES OBERTES

Dissabtes:

Dies 31 de gener i 7 i 14 de febrer
Matins de les 11 a les 2
Tardes de les 5 a 2/4 de 8

Diumenges:

Dies 1, 8 i 15 de febrer
Matins de les 10 a 2/4 de 12, i de la 1 a les 2
Tardes de les 5 a 2/4 de 8
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HISTÒRIA RECORDS DE JOAN MALUQUER I  VILADOT per RAMON BERNAUS

Dels Viladot de Cal Mas Vell
i la seva època  (VII)
Setè i últim capítol dels escrits basats en les memòries de Joan Maluquer i Viladot, nét del darrer Viladot de
Cal Mas Vell.

▼

Carrers per on van passar els 
carlins per dirigir-se a la plaça
de l’Església.

Les inundacions
de 1853

Segons diu Josep Lladono-
sa, Joan Viladot Noró de cal 
Mas Vell d’Agramunt i el seu 
amic Ignasi Girona Targa, van 
ser uns dels que van acabar 
comprant fi nques i altres pos-
sessions que el monestir de 
Montserrat tenia als termes 
d’Artesa de Segre, Vilves i 
Coll fred, en la subhasta de les 
desamortitzacions dels béns 
eclesiàstics que va sortir pu-
blicada al Butlletí Ofi cial de 
la Província el 24 d’octubre 
de 1844.

Per aquesta raó, a fi nals del 
mes de maig de 1853 Joan 
Viladot es trobava amb la seva 
fi lla Rosa a Artesa, on sovint 
pujava per vigilar de prop l’ex-
plotació de les seves fi nques. 
Des del balcó del darrere de 
l’edifi ci de La Granja, on re-
sidien, que dóna cap a l’hor-

ta, van ser testimonis d’una 
de les crescudes més grans 
del riu Segre i que no se’n té 
cap altra notícia. El Segre va 
començar a créixer i va sor-
tir-se de la seva llera, inun-
dant tota l’horta, començant 
a formar-se diversos braços; 
arrossegant grans arbres, ani-
mals ofegats, pallers, bigues, 
mobles i tot allò que trobava. 
Va arribar un moment que 
tota l’horta d’Artesa va que-
dar coberta d’aigua formant 
un immens embassament, ja 
que l’estret congost de Salgar 
no donava l’abast i no la po-
dia engolir. Es va donar el cas 
que al molí situat a sota ma-
teix de La Granja, l’aigua va 
arribar fi ns el primer pis i van 
haver de rescatar el moliner i 
la seva família per la fi nestra.

Al Joan Viladot li saltaven 
les llàgrimes en veure tanta 
riquesa i tant treball perduts. 
La Rosa, que mai no havia 
vist espurnejar els ulls del seu 
pare, va anar a la seva cambra 
a buscar la bosseta on guar-
dava els seus estalvis d’al-
gunes unces, mitges unces 
i quarts, i les va posar a les 
mans del pare. Aquesta sorti-
da va aconseguir fer somriure 
el Joan que va dir-li:

– No, fi lla, no. No és pel 
nostre que plorava, sinó per la 
misèria en què restarà tanta 
gent que es queda sense res 
i els molts anys que costarà 

refer-ho i nosaltres ja no ho 
veurem.

El seu nét, Joan Maluquer, 
explica, confi rmant aquelles 
previsions, que a comença-
ments del segle XX encara 
quedaven al mig de l’horta 
molts patamolls que assenya-
laven la llera del darrer braç 
del riu Segre que es formà 
durant la riuada i que anava 
des de les Canalisses per on 
havia començat la inundació 
de l’horta, fi ns al barranc del 
Senill.

La Tercera Guerra
Carlina

A l’abril del 1872, en ple 
regnat d’Amadeu de Savoia, 
comença la Tercera Guerra 
Carlina (1872-1875), en la 
qual aquests proposaven com 
a rei Carles M. de Borbó, Car-
les VII. Tornà a ser una altra 
guerra de guerrilles que afec-
tà de nou Catalunya i sobretot 
les zones rurals. 

Conta Joan Viladot que l’any 
1873, quan ja tenia 17 anys, 
tot i la guerra, el seu pare 
l’autoritzà a sortir de Barcelo-
na per anar a passar l’estiu a 
Artesa de Segre i Alentorn, a 
la casa pairal familiar. L’odis-
sea va ser arribar-hi, ja que 
el camí ral que passava pels 
Brucs, Cervera i Tàrrega, era 
impracticable per la guerra. 
Per això van marxar de Bar-
celona amb un vaixell fi ns JO
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La Tercera 
Guerra Carlina 
(1872-1875), tor-
nà a ser una altra 
guerra de guer-
rilles que afectà 
de nou Catalunya 
i sobretot les 
zones rurals. 
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▼

HISTÒRIA RECORDS DE JOAN MALUQUER I  VILADOT

a Tarragona (el remolcador 
Montseny). Passaren la nit en 
aquesta ciutat i l’endemà al 
matí van marxar amb ferrocar-
ril fi ns a Vinaixa, que és la po-
blació fi ns on arribava el tren. 
Des d’allí havien de continuar 
amb cotxe cap a les Borges 
Blanques fi ns a Lleida, a casa 
de les ties. L’aventura i el greu 
ensurt els va arribar a la po-
blació de la Selva del Camp on 
els carlins havien tallat la via 
a l’estació de ferrocarril men-
tre atacaven el poble. Els mi-
licians i les tropes del govern 
es defensaven des de la torre 
del campanar i des de les fi -
nestres de l’estació, on el tren 
havia quedat immobilitzat. 
El ferrocarril es trobava entre 
dos focs i tots els viatgers es 
van haver de refugiar als va-
gons protegits pels edifi cis i 

tapant les fi nestretes amb els 
coixins, a mode de barricada. 
Tres hores va durar el tiroteig 
fi ns que la partida de carlins 
va fugir en venir a socórrer 
els milicians un batalló de 
l’exèrcit, conegut com lo Fijo 
de Ceuta. Després d’arranjar 
les vies, el tren va continuar 
fi ns a Vinaixa on, amb la por 
al cos, van passar la nit. Tres 
dies van tardar per arribar fi ns 
a Artesa i Alentorn, viatjant 
en carro i tartana, passant per 
Lleida i Balaguer enmig d’un 
país en guerra. Sort en van te-
nir que portaven un permís de 
circulació signat pel general 
carlí Rafael Tristany.

El Foc de Sant Ramon. Tot 
i que Joan Maluquer no en 
parla a les seves memòries, 
d’aquesta guerra carlina Joan 

Puig Ball i Lluís Pons ens 
relaten els fets bèl·lics força 
cruents que van tocar de ple 
Agramunt. J. Puig en parla 
com un fet molt proper ja que 
li havia estat explicat pel seu 
avi i altres persones grans que 
ho havien viscut. Era la nit 
del 30 al 31 d’agost de 1875 
quan Agramunt era ocupat 
per les forces del govern (els 
guiris1) dirigides pel coronel 
Enrile (set companyies d’in-
fanteria i dos esquadrons de 
cavalleria). El cap dels carlins 
a la zona amb la seva partida, 
Joan Castells, es va dirigir a 
Agramunt per presentar-los 
batalla. Els carlins havien 
acampat de nit, sense ser vis-
tos, pels voltants d’Agramunt. 
De matinada els carlins van 
iniciar el seu avenç cap a la 
vila, agafant per sorpresa i 
desprevinguts els soldats li-
berals del govern. Van entrar 
pel raval de Baix que dóna a la 
plaça dels Estudis Nous, van 
continuar pel portal del Mas-
sot, mentre que tres grups més 
es van dirigir als altres portals. 
El tiroteig es va estendre per 
tots els carrers que els carlins 
anaven ocupant seguint el pla 
preconcebut per alguns guer-
rillers que eren d’Agramunt: 
carrer de Sant Joan, Sió, Cas-
tell, Estudis Nous, Aspi, ravals 
i extramurs; però els va ser 
impossible penetrar a la plaça 
del Mercadal i a la plaça de 
l’Església. Des del campanar 
els soldats del govern domi-
naven les entrades a la plaça 
de l’Església i sobretot va ser 
molt heroica l’actuació d’un 
sergent que, des dels coberts 
de la Casa de la Vila, no deixa-
va entrar cap carlí des del car-

1  Els carlins denominaven guiris els soldats que formaven les tropes del govern.

Als coberts de la plaça de 
l’Església es van van lliurar nom-
brosos tiroteigs entre els carlins i 
els soldats del govern.
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Era la nit del 30 al 
31 d’agost de 1875 
quan Agramunt 
era ocupat per les 
forces del govern 
(set companyies 
d’infanteria i dos 
esquadrons de ca-
valleria). El cap dels 
carlins a la zona 
amb la seva partida, 
Joan Castells, es va 
dirigir a Agramunt 
per presentar-los 
batalla.
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rer Sió. Els carlins van obrir 
un forat des de cal Balaguer 
fi ns a l’Ajuntament, van baixar 
per les escales i van matar el 
sergent pel darrera, a traïció. 
Els carlins fi ns i tot disposa-
ven d’una peça d’artilleria que 
van emplaçar davant de cal 
Solans, cantonada cal Puig, 
i d’allí disparaven contra els 
que defensaven la plaça del 
Mercadal. Els artillers no van 
fer gaires destrosses ja que 
uns soldats des del balcó de 
darrera de cal Piqué, amb els 
seus trets van deixar el canó 
sense servidors.

Sort en van tenir les tropes 
del govern d’un petit grup de 
soldats de cavalleria que des 
de la masia de la Fondanda-
na van poder escapar-se cap 
a Tàrrega per avisar el general 
Moreno del Villar d’allò que 
succeïa a Agramunt. A les 
vuit del matí va córrer la veu 
que les tropes del govern ve-
nien a socórrer Agramunt. Els 
carlins van evacuar el poble 
sense posar resistència. Entre 
les deu i les onze les tropes 

liberals entraven a la vila. En 
la fugida els carlins se’n van 
emportar un gran botí: gaire-
bé tots els cavalls, armament 
i municions i 114 presoners. 
Diu Lluís Pons que van morir 
nou soldats del govern i dotze 
soldats carlins. Dos dels car-
lins morts en la lluita eren fi lls 
d’Agramunt. Per sort no hi va 
haver cap mort ni ferit que no 
fos combatent, la gent del po-
ble es van tancar amb pany i 
forrellat a dintre de les cases 
i no en van sortir fi ns que tot 
es va haver acabat. El general 
Moreno del Villar se’n va por-
tar com a presoners el coronel 
Enrile i l’alcalde d’Agramunt, 
Jaume Balcells. Al cap mili-
tar se li va instruir un sumari 
per no haver pres les degudes 
precaucions i deixar-se sor-
prendre. A l’alcalde se l’acu-
sava d’haver facilitat l’entrada 
dels carlins. Un cop a Tàrre-
ga, a aquest el van posar im-
mediatament en llibertat, en 
provar-se la seva innocència.
Als pilars dels porxos de cal 
Casades i a les mateixes por-

tes de la casa hi havia els im-
pactes de les bales d’aquell 
tiroteig.

Conta Joan Maluquer que 
els pagesos estaven molt can-
sats de les depredacions de la 
guerra i no podien suportar les 
privacions i els impostos que 
havien de pagar als liberals 
(que eren l’estat), sempre, i 
als carlins quan entraven a les 
poblacions. Aquest malestar es 
va convertir en franca hostilitat 
a les terres de l’Urgell quan 
un cap carlí se li va acudir de 
trencar el terraplè del canal 
d’Urgell a la sortida del túnel 
de Montclar. Com que el ter-
raplè era molt alt sobre la pla-
na, no solament es va trencar 
el subministrament d’aigua al 
canal per regar, sinó que tam-
bé es va inundar gran extensió 
de terreny perdent-se collites i 
terres i causant perjudicis molt 
greus als habitants dels pobles 
de regadiu. Aquest fet va de-
sencadenar un odi tan gran a 
la comarca contra els carlins 
que es van veure obligats a 
abandonar el país, contribuint 
així a la fi  de la guerra.

A les darreries de la guerra, 
i després d’aquests succes-
sos, explica Joan Maluquer 
que el seu cosí Joan, l’hereu 
de la casa d’Alentorn, es tro-
bava caçant en els boscos de 
Folquer i en un corriol amagat 
es va trobar Miquel Borges, 
cap carlí fi ll de Vernet, al qual 
coneixia prou bé, tot sol a ca-
vall i sense parar-se li va dir:

– Adéu-siau Joan, Sant Isi-
dre ens ha girat l’esquena 

I va continuar el seu camí 
cap a l’exili d’Andorra. Això 
volia dir que els carlins ja no 
podien comptar amb l’ajut 
moral i material dels pagesos 
i sense això era impossible 
continuar la guerra.   ■

En aquestes dues imatges 
es poden veure els impactes 
dels trets que es van produir 
durant la confrontació.
Del llibre “Agramunt, Assaig 
folklòric, històric i artístic”, 
de Joan Puig i Ball.

Des del campanar 
els soldats del 
govern dominaven 
les entrades a la 
plaça de l’Església 
i sobretot va ser 
molt heroica 
l’actuació d’un 
sergent que, des 
dels cobert de la 
Casa de la Vila, 
no deixava entrar 
cap carlí des del 
carrer Sió.
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EN VENDA PIS NOU
al C/ POMPEU FABRA

85 m2, 3 habitacions, cuina americana, 
2 banys, gran terrassa, i amb 
pàrquing traster de 18,5 m2.

RAÓ TELÈFON  667 571 541

PIS PER LLOGAR
A BARCELONA

Les Corts - Z. Universitària

637 26 63 95
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Viatgers de la nit

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE per J. PIJUAN

J. PIJUAN

La tarda declinava. Es 
trobava dempeus dar-
rere la fi nestra contem-

plant com nevava. Havia co-
mençat a fer-ho de bon matí i 
no havia parat en tot el dia. El 
que havia de ser una nevadeta 
de res segons les prediccions 
dels homes del temps, s’ha-
via transformat al llarg de les 
hores en una forta tempesta. 
A aquelles hores de la tarda 
el gruix de neu ja era força 
considerable i tot feia pensar 
que continuaria augmentant 
si no parava de nevar durant 
la nit. La nevada era tan es-
pessa que no es veia res més 
enllà de quatre passes. Mal-
grat percebre sols obscuritat 
restava absort davant d’aquell 
fi nestral contemplant la fos-
cor del carrer amb el pensa-
ment posat a una altra ban-
da. La seva mirada era de 
preocupació. Una preocupa-
ció motivada per la crisi del 
moment. Una crisi que ja la 
notava ben a prop seu. Des de 
feia dies que aquest neguit el 
turmentava per dins. Es mos-
trava intranquil pel futur que 
s’apropava. La feina al treball 
no anava prou bé i les notí cies 
sobre acomiadaments era el 
pa de cada dia. De moment 
se n’havia sortit, però tal com 
veia com s’anaven produint 
els esdeveniments estava 
convençut que tard o d’hora 
es veuria afectat personal-
ment, i aquesta possibilitat el 
tenia realment capfi cat. Da-
vant d’aquesta situació havia 
optat per no mostrar les seves 
inquietuds obertament a la 
família fi ns passades les Fes-

tes per no neguitejar-los més 
del que segurament ja s’ensu-
maven pel que podien sentir 
dir al carrer.

Continuava nevant. No re-
cordava haver vist una nevada 
com aquella. De sobte es va 
estranyar de veure aquell res-
plendor al cel que traspassava 
aquella cortina de neu. La va 
observar durant una llarga es-
tona sense arribar a esbrinar 
què podia ser. De cop i volta 
la percepció d’una forta abra-
çada a les cames va fer que 
apartés la mirada del fi rma-
ment. Abaixà el cap i va veu-
re el seu fi ll que alegrement 
s’aferrava ben fort a les ca-
mes. El va aixecar en braços 
i va començar a acaronar el 
seu petit caparró, i es va sen-
tir joiós de contemplar aquell 
dolç rostre infantil. Aleshores 
va sentir la veu de la mare 
que els cridava a sopar.

Durant el sopar l’infant no 
va deixar de parlar del munt 
de regals que li portarien els 
Reis. El pare no va deixar 
d’escoltar-lo amb molta aten-
ció però no es va estar d’en-
tristir-se interiorment. El veia 
tan il·lusionat, com el dia que 
van anar a portar la carta al 
Patge, que no sabia com res-
pondria l’endemà quan veiés 
que els Reis no li havien por-
tat tot el que demanava. Un 
cop sopats la mare el va fi car 
de seguida a dormir. Mentres-
tant ell es va disposar a avivar 
el foc de la llar –amb el tem-
poral que queia era qüestió 
de no deixar-se’l apagar.

Mentre atiava el foc va sen-
tir que algú trucava a la porta. 

Es va estranyar molt que algú 
voltés pels carrers amb aquell 
temporal de neu de mil di-
monis a sobre. Sense perdre 
més temps es dirigí cap a la 
porta. Quan la va obrir una 
alenada d’aire fred i de neu el 
va embolcallar gèlidament, i 
aleshores es va sobresaltar en 
trobar-se davant la presència 
d’aquells forasters completa-
ment coberts per un mantell 
de neu. Davant la visió de 
cansament i de fred que mos-
traven els seus rostres, no va 
dubtar de fer-los entrar a casa 
i els va acompanyar directes a 
la llar de foc per tal que la seva 
escalfor els retornés els colors. 
I així fou, no solament els seus 
rostres recobraren vida, sinó 
també llurs vestimentes. Quan 
la mare baixà d’allitar el nen 
es va quedar ben sorpresa en 
veure les resplendents vestidu-
res que duien aquells homes.

Després de refer forces 
aquells personatges van deci-
dir de continuar el viatge tot i 
els precs del pare perquè res-
tessin allà fi ns que amainés el 
temps. No els va poder con-
vèncer. Des del llindar de la 
porta els va acomiadar, i men-
tre s’allunyaven observà com 
un gran llum al fi rmament els 
precedia alhora que la nevada 
s’obria al seu pas.

L’endemà de bon matí els 
crits del petit els van desper-
tar. Quan hi acudiren es van 
quedar sorpresos de veure’l al 
balcó envoltat d’un munt de 
joguines. El nen estava molt 
content perquè els Reis li ha-
vien dut tot el que havia de-
manat.   ■

Els va acompanyar 
directes a la llar 
de foc per tal que 
la seva escalfor 
els retornés els 
colors. I així fou, no 
solament els seus 
rostres recobraren 
vida, sinó també 
llurs vestimentes.
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L’infern

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES MICRORELATS per RICARD BERTRAN

En Lluís s’havia pres un 
moment de respir, va 
encendre una cigarreta 

i donà una ullada al seu vol-
tant per comprovar que ningú 
no pogués criticar la parsimò-
nia amb què s’ho prenia.

L’ajuntament havia decidit 
obrir el refugi construït durant 
la guerra civil sota l’església 
i habilitar-ho com a museu, 
en memòria de tots els que 
hi van perdre la vida. El pro-
blema era que ningú no sabia 
exactament on era l’entrada. 
Pels testimonis recollits per 
algun historiador local, cons-
tava que un dels accessos ha-
via de ser davant la portalada 
principal. El cap de la brigada 
va encomanar a en Lluís que 
anés traient les llambordes de 
l’empedrat d’uns punts que li 
va marcar amb una “x” i que 
piqués una mica, a veure si 
trobava la famosa entrada. 
Però ja anava per la tercera 

“x” i l’únic que havia descol-
gat fou el que devien ser les 
restes dels fonaments d’una 
font que hi havia a la plaça, 
on les dones, antigament, 
hi anaven a buscar aigua. 
Sembla que una bomba la va 
partir per la meitat durant la 
guerra.

Després de fer l’última ca-
lada, escopí a les mans i tornà 
a agafar el pic. Al cap de poc, 
un soroll sord li indicà que 
havia trobat alguna cosa.

Amb la pala apartà a les vo-
res la terra, deixant al desco-
bert una llosa d’uns vuitanta 
centímetres quadrats. S’hi 
posà damunt i hi va saltar per 
comprovar-ne la resistència, 
però al segon saltet la llosa 
va cedir i caigué al buit. La 
trompada va ser considerable 
i, a més, li va anar caient al 
damunt tota la terra que havia 
amuntegat a les vores.

Començà a estossegar i a 
renegar. Però parà en sec en 
sentir que algú deia:

– Però d’on collons surt 
aquest ara? Traieu-lo d’aquí, 
va!

Aquella veu no venia de 
dalt la plaça, venia de les te-
nebres, de davant seu. Unes 
mans poderoses el van agafar 
per les aixelles i l’arrossega-
ren cap a la foscor.

Aterrit començà a xisclar i 
a suplicar:

– Deixeu-me, deixeu-me us 
dic!

Les mans sense amo el sac-
sejaren.

– Calla d’una vegada, que 
vols que ens matin a tots, 
desgraciat?

S’arraulí en posició fetal 
tremolant de cap a peus, tenia 
els ulls oberts tant com podia, 
però no veia res, només el feix 
de llum que entrava pel ma-
teix lloc que ho havia fet ell, 
però unes ombres van tapar-
lo ràpidament amb sacs plens 
de sorra. Buscà desesperada-
ment alguna explicació per 
aquella situació, en dècimes 
de segon pensà que potser 
era una broma que li feien els 
de la brigada, o és que estava 
somiant... o que estava mort i 
allò era l’infern. A poc a poc 
els ulls s’acostumaren a la 
foscor i anà copsant els de-
talls del que el voltava. Gent 
amuntegada en un passadís 
d’uns dos metres d’amplada. 
Els rostres eren la viva expres-
sió de la por i el patiment.
Tot plegat semblava una es-
cena d’aquelles pel·lícules 
antigues en blanc i negre. 
De sobte es fi xà en una cara 
coneguda, era la mateixa que 
sortia en aquella fotografi a 
esgrogueïda de casa els pa-
res, era el seu avi! Però no 
podia pas ser, va morir a la 
guerra feia més de setanta 
anys! Quina bogeria! No ho 
podia suportar més, arrencà 
a córrer i amb la força que li 
donava la desesperació apar-
tà els sacs de sorra mentre, a 
puntades, es treia del damunt 
els qui pretenien aturar-lo. 
Quan aconseguí sortir del fo-
rat escoltà un xiulet agut, un 
terrabastall infernal... i silenci 
absolut. Estirat a terra amb el 
ventre obert encara va tenir 
temps de veure com es des-
plomava la font.   ■
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L’ajuntament havia 
decidit obrir el 
refugi construït 
durant la guerra 
civil sota l’església 
i habilitar-ho com 
a museu, en me-
mòria de tots els 
que hi van perdre 
la vida.
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❚ R. Mendoza

Resultats i classifi cacions
www.cfagramunt.cat

 
ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»
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T ESCOLA
G.GATELL

Segona Regional
Agramunt G. Gatell 1 Castellciutat 0
Agramunt G. Gatell 3 Vilanovenca 0

Classifi cació J GF GC Punts

La Seu d’Urgell 14 42 16 31

Vilanova de la Barca 14 42 21 28

La Fuliola 15 37 28 27

Ivars d’Urgell 15 16 20 26

Bellpuig 15 24 21 26

Vallfogona de Balaguer 14 25 18 26

Albi 14 37 24 24

Agramunt 14 20 20 24

Poal 14 35 19 22

Gerb 14 29 20 20

Sant Ramon 15 25 42 17

Castellciutat 12 13 15 15

Coll de Nargó 14 22 34 14

Vilanovenca 14 23 31 14

Alcoletge 14 19 27 13

Tornabous 14 13 33 12

Oliana 14 19 25 11

Sant Guim 14 10 37 9

Juvenil
Andorra 0 Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 0 Bordeta 5
AEM 11 Agramunt G. Gatell 0

Classifi cació J GF GC Punts

Tàrrega 13 53 10 33

Bordeta 13 42 20 30

AEM 12 41 10 29

Mollerussa 11 40 13 28

Balàfi a 13 40 28 24

Balaguer 13 32 12 24

Andorra 10 23 17 21

Orgel·lia 12 41 19 19

Borges-Garrigues 13 20 34 16

Baix Segrià 13 30 31 13

Oliana 10 22 22 12

At. Segre 12 29 29 11

Tremp 12 24 19 11

Mangraners 12 13 74 6

Agramunt 11 7 74 2

Gardeny 12 10 55 –3

CADET
Agramunt G. Gatell 2 Baix Segrià 9
Gardeny 6 Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 1 AEM 6

Classifi cació J GF GC Punts

Lleida 13 35 10 33

Balàfi a 13 31 11 32

Andorra 13 35 13 32

Tàrrega 13 33 19 22

Baix Segrià 13 30 20 21

AEM 13 24 21 21

Mollerussa 13 48 25 21

At. Segre 13 22 20 21

Gardeny 13 26 29 19

Balaguer 13 14 20 14

Bordeta 13 14 32 13

Orgel·lia 13 25 24 12

Escola F. Urgell 12 10 16 12

Tremp 13 21 31 11

Borges-Garrigues 12 28 26 10

Agramunt 13 9 88 0

INFANTIL
Agramunt G. Gatell 0 Bordeta 3
Borges-Garrigues 4 Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 2 At. Segre 5

Classifi cació J GF GC Punts

At. Segre 10 67 7 30

Baix Segrià 11 54 9 28

Bordeta 10 50 7 27

Balàfi a 11 39 22 25

Orgel·lia 11 46 14 21

Andorra 11 39 32 19

Balaguer 10 45 25 19

Cervera 11 36 33 16

Borges-Garrigues 11 27 34 15

AEM 10 15 41 9

Tàrrega 11 21 38 9

Mollerussa 11 11 47 3

Agramunt 12 10 57 1

Tremp 10 2 96 0

ALEVÍ
Agramunt G. Gatell 3 Tàrrega 1
At. Segre 1 Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 4 Pardinyes 2

Classifi cació J GF GC Punts

Borges-Garrigues 12 44 12 30

Pobla de Segur 11 50 16 27

Intercomarcal 11 40 25 25

Escola F. Urgell 11 43 13 24

Equip Juvenil 08/09.
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AGENDA DEL MES DE FEBRER 2009 AL CAMP D’ESPORTS 

Segona Regional
 Dia 15, a les 12,15 h Agramunt G. Gatell - La Seu d’Urgell

Juvenil Dia 14, a les 17,00 h Agramunt G. Gatell - Tremp

Cadet Dia   7, a les 17,00 h Agramunt G. Gatell - Balàfi a
 Dia 28, a les 17,00 h Agramunt G. Gatell - Bordeta

Infantil Dia   8, a les 10,30 h Agramunt G. Gatell - AEM

Aleví Dia   7, a les 15,30 h Agramunt G. Gatell - Tremp

Benjamí Dia 14, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Bellpuig

Pre-Benjamí Dia 14, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Bellpuig

Oliana 9 48 4 24

Guissona 10 49 13 19

Agramunt 11 20 19 17

AEM 11 21 23 16

Artesa-Ponts 11 26 33 15

Pla d’Urgell 11 18 21 14

Tàrrega 12 22 38 12

At. Segre 11 21 32 10

Baix Segrià 11 20 35 10

Mollerussa 12 20 38 10

Pardinyes 11 5 79 3

Tremp 11 12 58 0

Benjamí
Guissona 2 Agramunt G. Gatell 3

Pre-Benjamí
Guissona 3 Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 5 Tàrrega 1
Gerb 2 Agramunt G. Gatell 4

Aquestes categories no disposen de classifi -
cació.
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ESPORTS BÀSQUET AGRAMUNT CLUB

Resultats dels equips del BAC
❚ R. Boncompte

Aquest mes la competició sofreix una aturada en les 
competicions de promoció (des de cadet fi ns a esco-
la), més que res degut a les festes nadalenques. Els 

equips petits realitzen una trobada, mentre que els equips 
millor classifi cats disputen el Torneig de Nadal per classifi -
car-se per a la segona volta del campionat Lleida-Tarragona.  
Els sèniors els queda dos caps de setmana lliures que apro-
fi ten per continuar la competició.

SÈNIOR MASCULÍ. GRUP 1
Resultats del mes de desembre:
21/12/08 PEÑA FRAGATINA 63 BAC AGRAMUNT 45

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PTS

CARNER CAPPONT 11 9 2 0 767 654 20

ESTRUCT. ILERDA ALPICAT 11 9 2 0 830 690 20

MARISTES M. GASOSA MI LIMON “A” 11 8 3 0 760 655 19

NATURAL ÒPTICS C.N. TÀRREGA 11 6 5 0 705 667 17

BAC AGRAMUNT 11 6 5 0 743 737 17

PEÑA FRAGATINA 10 6 4 0 634 586 16

C.B. SECÀ CONSTRUC. SIERRA 11 5 6 0 678 683 16

RESTAURANT BÒRIA BELL-LLOC 10 6 4 0 641 604 16

C.B. TORREFARRERA 12 4 5 0 779 842 16

CENG COOPERATIVA D’ARTESA 11 4 7 0 608 692 15

ARENES BELLPUIG 11 2 9 0 619 735 13

C.B. ALMACELLES 11 2 9 0 711 833 13

SEFOCAT SORT-PALLARS SOBIRÀ 9 3 6 0 586 683 12

Els dos partits que arriben són molt durs i ja s’ha vist en el 
primer, la visita a Fraga, l’actual campió territorial. El partit 
no va tenir color, el Fraga a casa seva és pràcticament intrac-
table. Els nostres es mantenen en posicions capdavanteres, 
sense perdre la referència dels primers.

SÈNIOR FEMENÍ
Resultats del mes de desembre:
14/12/08 BAC AGRAMUNT 43 NATURAL ÒPTICS MOLLERUSSA 61
21/12/08 BAC AGRAMUNT 44 HOGARTIS C.B. BELLPUIG 34

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PTS

NATURAL ÒPTICS MOLLERUSSA 12 11 1 0 759 387 23

C.B. CALAF 11 10 1 0 520 308 21

MARISTES M. ARAMARK 11 10 1 0 718 392 21

C.B. CERVERA MOBEL LINEA 12 7 5 0 660 432 19

C.B. SECÀ 11 7 4 0 552 463 18

CEP VALLFOGONA 11 7 4 0 640 505 18

BAC AGRAMUNT 12 5 7 0 483 573 17

HOGARTIS C.B. BELLPUIG 12 3 9 0 450 610 15

CENG JACK’S 11 3 8 0 313 475 14

GRUP AMBASSORI VILANOVENCA 11 1 10 0 238 624 12

C.B. JUNEDA 11 0 12 0 221 793 12

C.B. SORT PALLARS SOBIRÀ 8 3 5 0 440 432 11

Bon encontre enfront al líder de la categoria, que venia 
guanyant sense pietat a tots els seus rivals, i per acabar l’any 
una altra victòria al sarró, amb un partit disputat de tu a tu 
amb les de Bellpuig. Primera revenja de les nostres, ja que 
el primer partit de l’any van sofrir a casa seva una derrota 
inesperada.

Arrenca l’equip d’escola Macià-Companys 
amb empenta i il·lusió en les trobades

L’equip mixt d’escola Macià-Companys BAC Agramunt
ja és una realitat. Els “babys” del club, d’edats compreses 
entre 8 i 9 anys, fi ns al moment han participat en dues tro-
bades de bàsquet a Cervera i Bellpuig durant els mesos d’oc-
tubre i novembre respectivament amb un bagatge més que 
positiu, ja que fi ns i tot s’ha guanyat un partit, contra el CB 
Almenar.

Ara bé, més que el resultat dels partits cal destacar
la il·lusió i les ganes de passar-s’ho bé dels nois i noies i
la motivació dels monitors alhora de transmetre els seus

Els “babys” del club disputant un partit.

JO
R

D
I S

A
LA

T



47sió 539[GENER 2009]

coneixements de l’esport als marrecs. Aquesta tempora-
da ha de servir als vailets per familiaritzar-se amb el mon
del basquetbol i iniciar-se en la tècnica individual, tal
com el bot i tir a cistella. I també per assolir uns valors 

com el companyerisme i la solidari-
tat que els serviran per a enriquir-se 
i formar-se de manera íntegra com a 
persones.

D’aquesta manera es torna a
engegar la formació a nivell d’es-
cola que ha de servir al Bàsquet 
Agramunt per consolidar la seva 
base en els equips de promoció 
i garantir que per molts anys es
lluiran els colors de la nostra enti-
tat a les pistes de les nostres con-
trades.

Des d’aquí encoratgem el Javi i
l’Albert a continuar treballant en la
tasca de pedagogia amb la mainada,
essent conscients que anem pel
bon camí per tenir una estructura 
sòlida com a club. Al mateix temps 

aprofi tem l’ocasió per donar les gràcies a la direcció del col-
legi Macià-Companys pel seu suport en la iniciativa de fer 
l’equip, ja que sense el seu ajut tot allò que s’ha realitzat no 
hagués estat possible.   ■

El nou equip mixt d’escola Macià-Companys BAC Agramunt amb llurs entrenadors, Albert i Javi.
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Secció de Futbol Sala Classifi cació (fi ns a la jornada 13) J G E P GF GC Punts
RAJOLÍ D’OR LLARDECANS “A” 13 9 1 3 68 42 28
LA SENTIU, O.C. “A” 13 9 1 3 77 59 28
GUISSONA U.E. “A” 13 8 1 4 56 41 25

OBRES 128-AGRAMUNT C.H.,FS  “A” 13 7 3 3 71 50 24
CONST. PROM. ROC-OLIVA-LINYOLA “A” 12 6 5 1 54 43 23
BAR RESTAURANTE MORENO’S CFS  “A” 13 6 4 3 78 63 22
PARADOR-MULTIAUTO “A” 13 7 0 6 56 54 21
TORRENTE DE CINCA-MASSALCOREIG, F.S. “A”   13 6 2 5 77 63 20
DE TAPAS “A” 12 5 4 3 51 55 19
JUNEDA, F.S. 13 5 2 6 66 81 17
ALCARRÀS, F.S.  “A” 12 4 5 3 42 40 17
BORGES, F.S.  “A” 11 5 0 6 30 36 15
PENYA BARÇA CIUTAT DE LLEIDA  “A” 13 3 1 9 44 55 10
ARTESA DE SEGRE - CENG “A” 13 2 2 9 55 79 8
F.S. REST. CHINO HONG-KONG “A” 13 2 0 11 39 80 6
SERVISTAR 2000 “A” 12 1 1 10 36 59 4

A. Guerrero
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L’equip de futbol sala va acabar l’any amb una ratxa ne-
gativa de victòries. Després de ser l’únic equip imbatut de 
la categoria fi ns a la jornada 10, el mes de desembre va ser 
“negre”. Tres partits, tres derrotes. L’equip que entrena Josep 
Maria Carrera va començar amb una ensopegada a casa contra 
el Guissona (4-5). Va ser un partit elèctric, en especial, en els 
minuts inicials quan es van arribar a marcar sis gols, tres per 
cada equip. Els nervis, però, van jugar una mala passada als 
nostres perquè quan faltava poc menys d’un minut per acabar 
el partit van encaixar el gol de la derrota. 

La mala ratxa va continuar la setmana següent a la pista del 

MES NEGRE

Juneda. Aquest cop es va perdre per 6 gols a 4. I la derrota, 
altre cop, es va materialitzar quan faltaven pocs minuts per 
acabar l’encontre. I en el darrer partit de l’any, a casa contra 
el Torrente de Cinca-Massalcoreig (6-7), es va sumar una de 
les derrotes més doloroses. Durant tot el partit el domini va ser 
agramuntí però un cúmul de desencerts va fer que els de la 
Franja de Ponent s’enduguessin els tres punts quan ja dona-
ven l’empat per bo.

La parada per Nadal ha aturat la competició durant unes 
setmanes. Esperem que serveixi per recuperar els ànims i cer-
car de nou una ratxa positiva. Perquè, malgrat tot, l’Obres 128 
continua a la part alta de la taula i continua sent un dels rivals 
més durs de la categoria. A més, els altres equips punters 
també han patit derrotes imprevistes. Un fet que encara fa 
més renyida la competició. 

D’altra banda, destacar que l’equip va celebrar el passat dia 
27 el sopar de Nadal. Els jugadors van rebre un lot per part de 
l’entrenador i el delegat. Aquests últims també van rebre un 
obsequi per part de tota la plantilla.   ■

PREFERENT CATALANA GRUP 5

Resultats:
OBRES 128-AGRAMUNT  4 - 5  GUISSONA 
JUNEDA  6 - 4  OBRES 128-AGRAMUNT  
OBRES 128-AGRAMUNT  6 - 7  TORRENTE DE CINCA

Sopar de Nadal dels components del club.
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Secció de Trial

L’any passat van canviar mol-
tes coses en el reglament 
del trial. Les categories van 

fer el canvi més important, i van 
passar de Sènior A a TR1, de Sè-
nior B a TR2, i de Sènior C, Vete-
rans i Júnior 250 a ser TR3.

En aquesta situació, el patro-
cinador del Francesc (Beta True-
ba, que ja fa anys que li dóna la 
moto), li va proposar fer una ca-
tegoria superior a la que solia fer 
fi ns ara (Sènior C). Fins aquest 
moment no ho havia provat mai, 
perquè l’antic Sènior B (ara de-
nominat TR2) és pràcticament 

per tenir-hi dedicació completa. 
Els que fan aquesta categoria és 
pensant en la TR1, és com un 
pont per passar a la plena dedica-
ció –de fet els nois que fan TR2 
solen dedicar-s’hi totalment– i el 
Francesc això no ho pot fer per 
motius laborals.

En la categoria Sènior C ha es-
tat campió d’Espanya vuit anys 
consecutius. Així és que l’any 
passat va provar la TR2, inten-
tant fer el que va poder pràctica-
ment sense entrenar.

La primera prova es va disputar 
a Peñar roya (Córdoba), el dia 24 
de febrer de 2008. El Francesc 
en va quedar molt content, doncs 
fer només tres punts de diferèn-
cia amb el segon i el tercer està 
força bé si tenim en compte que 
ells són professionals.

Els quatre primers classifi cats 
van ser: 1) Angel Jiménez, 35 
punts. 2) Dani Cuerdo, 41 punts. 
3) Adrian Pastorica, 41 punts. 4) 
Francesc Recio, 44 punts.

La segona prova va tenir lloc a 
Fraga (Osca), el dia 13 d’abril. 
El trial va ser molt fàcil, i així 
és molt més difícil demostrar
la diferència i una petita errada 
et fa tirar enrere. El Francesc en 
va tenir una en la zona indoor

i va recular a la posició número 
nou. Així que amb només setze 
punts va quedar en novena posi-
ció.

La tercera prova va ser a More-
lla (Castelló), el dia 13 de juliol. 
En aquesta ocasió el Francesc va 
tenir la mala sort de caure, quan 
estava supervisant les zones, com 
solen fer sempre el dia abans de 
les proves, i va patir una lesió 
que el va impedir competir l’en-
demà.

A la quarta prova, que es dis-
putà el dia 20 de juliol a Pobla-
dura de Regueras (León), i a la 
cinquena, el dia 7 de setembre a 
Baiona (Pontevedra), el Francesc 
no hi participà perquè encara es-
tava lesionat.

La sisena i darrera prova es va 
fer a Valdemanco (Madrid), el 
dia 5 d’octubre. El Francesc hi 
participà, però quan portes molt 
temps sense entrenar el trial és 
molt difícil i només va poder 
aconseguir el vuitè lloc amb 71 
punts.

Així, doncs, al Campionat d’Es-
panya de Trial el Francesc Recio 
ha quedat en onzena posició, 
havent participat en només tres 
proves de les sis que es van ce-
lebrar.   ■

Campionat d’Espanya de Trial

Al Campionat 
d’Espanya de 
Trial el Fran-
cesc Recio 
ha quedat en 
onzena po-
sició, havent 
participat en 
només tres 
proves de les 
sis que es van 
celebrar.
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ESPORTS ATLETISME

85a Jean Bouin (Barcelona 30-11-08)

▼

La participació a la Jean 
Bouin ha estat molt po-
sitiva, tant pels resultats 

que s’han aconseguit com per 

l’experiència que ens ha apor-
tat a tots, aquesta és la cur-
sa més antiga d’Espanya i hi 
participaren 7.000 corredors 

en les diferents categories.
Vam començar amb la parti-

cipació de Gabi, que després 
de sortir en les últimes posi-
cions va remuntar fi ns a una 
molt meritòria 14a posició, i 
seguidament, cal remarcar la 
grandíssima cursa d’en Pau 
Godoy, que va lluitar fi ns l’úl-
tim metre per aconseguir la 
2a posició a només un segon 
del primer.  

També l’Aida Giménez (6a) 
i en Pol Morell (13è) van 
demostrar un molt alt nivell 
competitiu. 

Marina Súria (12a) i Lara 
Giménez (14a) i Oriol Valls 
(18è) també van fer unes 
grans curses en les seves ca-
tegories, aguantant i demos-
trant que estem en una molt 
bona línia.

Felicitats i ànims a tots. 

CLASSIFICACIONS CATEGORIA POSICIÓ

MORELL SOLÉ POL INFANTIL 13
GIMÉNEZ BÀRRIOS AIDA INFANTIL 6
SECANELL PERARNAU CLARA INFANTIL 34
VALLS TREPAT ORIOL ALEVÍ 19
KHATTABI OFKIR YESMINA ALEVÍ 61
LLORENS VILADRICH LAIA ALEVÍ 82
ZURITA CRESPO ANTON ALEVÍ 52
GODOY KARSESKA PAU BENJAMÍ 2
ZURITA CRESPO HELENA BENJAMÍ 52
KHATTABI OFKIR SALMA BENJAMÍ 75
MORELL SOLÉ MARINA BENJAMÍ 95
GIMÉNEZ BÀRRIOS LARA BENJAMÍ 14
SÚRIA ASENSIO MARINA BENJAMÍ 12
KARSESKA GABI VETERANS-45 14

CIRCUIT DE CROS GIRONÍ - RIUDELLOTS DE LA SELVA 7-12-08    

Amb la intenció de conèi-
xer millor el potencial del 
nostre equip, ens desplacem 

a Riudellots de la Selva on 
per primera vegada el 100% 
dels participants són d’equips 

d’atletisme, i per tant, amb 
un esperit competitiu molt 
alt.   

Una de les multitudinàries 
sortides de la 85a Jean Bouin 
de BCN (la cursa més antiga 
d’Espanya).

La participació 
a la Jean Bouin 
ha estat molt 
positiva, tant 
pels resultats 
que s’han acon-
seguit com per 
l’experiència que 
ens ha aportat a 
tots.
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ESPORTS ATLETISME

Els resultats ens situen en 
una posició molt respectable si 
comparem el percentatge de la 
nostra dedicació amb la que in-
verteixen els altres equips: Tots 
vam quedar en els 10 primers 
llocs en totes les curses, ven-
cent en tres.

Pol Morell i Pau Godoy van 
demostrar una superioritat abso-
luta, i Aida Giménez un domini 
de principi a fi nal de la prova. 

Podem dir que els ESCATXICS 
i amb nosaltres Agramunt van 
deixar petja clara del potencial 
de què disposem.

CLASSIFICACIONS CATEGORIA POSICIÓ

MORELL SOLÉ POL INFANTIL 1
GIMÉNEZ BÀRRIOS AIDA INFANTIL 1
SECANELL PERARNAU CLARA INFANTIL 10
TORRES FARRAN MARINA INFANTIL 15
VALLS TREPAT ORIOL ALEVÍ 9
KHATTABI OFKIR YESMINA ALEVÍ 24
BARKANE AMAROUCH NAIMA ALEVÍ 7
GODOY KARSESKA PAU BENJAMÍ 1
KHATTABI OFKIR SALMA BENJAMÍ 16
MORELL SOLÉ MARINA BENJAMÍ 21
GIMÉNEZ BÀRRIOS LARA BENJAMÍ 7
SÚRIA ASENSIO MARINA BENJAMÍ 5
GODOY KARSESKA MAR PREBENJAMÍ 5
SÚRIA ASENSIO ROGER P5 6
KARSESKA  GABI VETERANS-45 3

PUJADA A LA SEU VELLA. LLEIDA, 14-12-08    

CLASSIFICACIONS CATEGORIA POSICIÓ

MORELL SOLÉ POL INFANTIL 1
GIMÉNEZ BÀRRIOS AIDA INFANTIL 2
FITÓ MARTÍNEZ XAVIER INFANTIL 3
VALLS TREPAT ORIOL ALEVÍ 2
BARKANE AMAROUCH NAIMA ALEVÍ 1
TALBI ATFI CHAIMAA ALEVÍ 3
GODOY KARSESKA PAU BENJAMÍ 1
ZURITA CRESPO HELENA BENJAMÍ 3
GIMÉNEZ BÀRRIOS LARA BENJAMÍ 4
SÚRIA ASENSIO MARINA BENJAMÍ 1
SÚRIA ASENSIO ROGER P5 2
KARSESKA  GABI VETERANS-45 7

En una dura prova els Escat-
xics continuem marcant una sò-
lida evolució i fent-nos un nom a 
nivell de clubs: Vencem en qua-
tre categories (presentant-nos 
només amb 12 atletes) i entrant 
pràcticament tots entre els cinc 
primers de cada categoria.

Destacar el primer triomf de 
Naima Barkane i Marina Súria i 
els podis d’Helena Zurita, Xavier 
Fitó, Oriol Valls, Chaimaa Talbi i 
Roger Súria.

A partir d’ara caldrà entrenar 
més fort encara per mantenir el 
nivell.   ■

▼
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No ploreu, ni us queixeu
perquè us he deixat.
No és que no us estimi
ni mai us oblidi,
és que m’he fet d’edat.
Però no us espanteu
ja he trobat refugi,
ja m’estan cuidant.
I a Déu de la glòria
li dono les gràcies
per la llarga vida
que aquí m’ha donat.
I una fe molt ferma
i santa esperança
que un cel m’espera
per a una eternitat.

No tornaràs mai més, però perdures
en les coses i en mi de tal manera
que em costa imaginar-te absent per sempre.

                                    (Miquel Martí i Pol)

Preguem a Déu per

Antonio Utgès Gené
que morí cristianament el dia 8 de gener de 2009, als 76 anys d’edat,

havent rebut els Sants Sagraments i la Unció de Malalts.

E.P.D.

Els seus apenats: esposa, Cecília Solé Plana; fi lls, Carmen, David i Sisco; 
nétes, Clara i Maria; germana, Lurdes; cunyats, nebots, cosins, la família i 

tots els qui t’hem conegut et recordarem sempre.

La família dóna les gràcies per les mostres de condol rebudes,
i vol agrair al personal sanitari del CAP

l’assistència rebuda.

Agramunt, gener de 2009

La senyora

Maria Brescó Jou
va morir el dia 10 de gener, als 100 anys.

La seva família agraeix les nombroses mostres de condol rebudes, 
així com el tracte dispensat per la direcció i tot el personal

de la residència Cal Mas Vell.
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PARTITS POLÍTICS
MUNICIPALS ERC

Els Reis deixen 5.400€ a entitats 
d’Agramunt

www.esquerra.cat/agramunt
Secció local d’Agramunt

Com diu la tradició, si 
hom es porta bé durant 
l’any i en el moment 

adequat fa arribar la carta al 
patge reial demanant tot allò 
que desitja o necessita, els 
Reis Mags solen ser genero-
sos i ens concedeixen les pe-
ticions en la mesura en què 
els és possible.

Tal i com vam informar en 
el seu moment, el passat mes 
de maig la Diputació de Lleida 
va aprovar un Pla d’ajuts per a 
entitats sense ànim de lucre i 
entitats esportives. Veient que 
des de l’Ajuntament d’Agra-
munt no es feia cap moviment 
per fer arribar la informació, 
el Grup Municipal d’Esquerra 

va organitzar una presentació 
d’aquests ajuts per a totes les 
entitats que hi poguessin es-
tar interessades i es va com-
prometre a fer-ne la tramitació 
i el seguiment corresponent.

Ara, tot just farà 10 dies, es 
va resoldre la convocatòria i a 
continuació us en fem avinent 
la resolució:

És evident que la majoria 
d’entitats de la vila neces-
siten molts més diners i re-
cursos per poder dur a terme 
les seves activitats durant tot 

l’any, però aquests ajuts de 
ben segur que seran ben re-
buts i, sobretot, volen ser un 
petit reconeixement a la gran 
tasca que aquestes entitats 

duen a terme any rere any 
de forma altruista i al servei 
d’Agramunt.

Benvinguts siguin!

ENTITAT ACTIVITAT IMPORT
CONCEDIT

Associació de Dones de l’Esbarjo Activitats diverses 500 €

Ampa de l’IES Ribera del Sió
Educació per l’afectivitat i la sexualitat
i prevenció en drogodependències

300 €

Societat Ntra. Sra. del Remei
de Mafet

Festa Major 500 €

Festa de Germanor 200 €

Ampa Col·legi Mare de Déu
dels Socors

Tradicions i festes a l’escola 1.000 €

Ampa Llar d’Infants Nins
Nascuts per llegir 200 €

Festes tradicionals 200 €

Revista Sió Digitalització Revista Sió i Col·leccionables 500 €

Agrupació Sardanista Barretina Cicle estable de ballades d’estiu 500 €

Associació de pares/mares i amics 
dels escoltes

Trobada de pares i mares 1.500 €

5.400 €

Veient que des 
de l’Ajuntament 
d’Agramunt no es 
feia cap moviment 
per fer arribar 
la informació, el 
Grup Municipal 
d’Esquerra va or-
ganitzar una pre-
sentació d’aquests 
ajuts per a totes 
les entitats que hi 
poguessin estar 
interessades.

La Secció local d’Esquerra d’Agramunt s’ha adherit a la Plataforma 

Deu Mil a Brussel·les i estem organitzant un viatge per al proper

7 de març obert a tothom.

Per a més informació:     www.esquerra.cat/agramunt
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L'AJUNTAMENT
INFORMA

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 11-11-2008

BAIXA ESTABLIMENT
S’acordà donar de baixa del Registre d’Establiments el cor-

responent a l’establiment de Raül Farré Puig al C. Teixidors, 
1 dedicat a l’activitat de serralleria, així com els arbitris que 
pogués generar dita activitat.

NO RENOVACIÓ CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT 
DE DIVERSES ZONES VERDES

S’aprovà no prorrogar el contracte de servei de manteniment 
de les diverses zones verdes: dipòsits municipals, plaça Fon-
dandana, plaça de la Muralla, plaça Carabassa, plaça Onze de 
Setembre, plaça del Mercat, zona verda a la Ctra. de Bala-
guer i C. Batedors, Safarejos, Rontonda Av. Catalunya, zona 
barbacoes (Pont de Ferro), cementiri, C. de les Fontanilles,
C. Marinada, C. Paral·lel a la Ctra. del Pilar d’Almenara i arbrat 
de les Puelles, Mafet, la Donzell i Montclar, que estava adjudi-
cat a l’empresa JARDINS ALSINA ROIG, SL.

PRÒRROGA CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA, MANTENI-
MENT I CONSERVACIÓ DE DIVERSES ZONES VERDES

S’acordà prorrogar el contracte amb l’empresa TECNOLO-
GIA I REGS JARDINERIA SL, de servei de gestió de neteja, 
manteniment i conservació de diverses zones verdes: Passeig 
Josep Brufau, zona enjardinada del C. Capella, Passeig Nou, 
recinte de les piscines municipals, zona de l’Escola de Música, 
zona de la Llar d’Infants “Nins”, recinte del CEIP “Macià-Com-
panys, plaça del Pou, plaça del Mercadal, plaça Avellaners, 
rotonda del Camí Vell de Tàrrega, rotonda de la Ctra. de Cerve-
ra, rotonda de la Ctra. de Tàrrega, Ronda Molinal, arbres dels 
carrers d’Agramunt, zona verda del CAP, zona verda Polígon 
PP7, Placeta de l’Om i Plaça del Canal.

ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DEL CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT 
PEL REMODELATGE DE PISCINA A L’AIRE LLIURE

S’acceptà la subvenció de 67.830,50 euros, que ens conce-
deix el Consell Català de l’Esport per a la concessió d’ajuts per 
a la construcció o el condicionament d’equipaments esportius 
en el període 2005-2008, per a l’actuació “Remodelatge de 
piscina a l’aire lliure” que inclou els següents imports: 

- 41.700 euros, corresponents a l’import principal del prés-
tec que ha d’abonar l’Institut Català de Finances a l’entitat.

- 26.130,50 euros, corresponent a l’estimació de l’import 
dels interessos del principal i altres despeses derivades del 
préstec esmentat. 

Així mateix es formalitzà un préstec de 41.700,00 euros, 
amb l’Institut Català de Fiances destinat a l’actuació a dalt 
referenciada.

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A L’OBRA SOCIAL DE CAIXA DE 
CATALUNYA PER L’OBRA “ARRANJAMENT SALA DE PLENS I 
SEGONA PLANTA EDIFICI AJUNTAMENT”

Es decidí concórrer per a la realització de projectes culturals 
que l’Obra Social de Caixa Catalunya publica en la convocatò-

ria d’ajuts 2009, dintre la temàtica de la convocatòria Patri-
moni per l’obra “Arranjament del sostre de la Sala de Plens i 
distribució de la Planta segona de l’Ajuntament d’Agramunt” i 
sol·licitar un ajut per un import de 20.000 euros.

CESSIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT 
D’INSTAL·LACIONS I SUBMINISTRAMENTS ELÈCTRICS DE 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC D’AGRAMUNT I NUCLIS AGREGATS

S’autoritzà la cessió del contracte administratiu de servei de 
manteniment de les instal·lacions i subministraments elèctrics 
de baixa tensió dels enllumenats públics de titularitat munici-
pal, situats al municipi d’Agramunt i als nuclis agregats per un 
termini de vigència que fi nalitza el dia 30 de març de 2010, 
de l’empresa MUNTATGES I INSTAL·LACIONS VILANOVA, SL 
a l’empresa CEDEL INSTAL·LACIONS, SL, i queda subrogat en 
tots els drets i obligacions del contracte esmentat.

CESSIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT 
D’INSTAL·LACIONS I SUBMINISTRAMENTS ELÈCTRICS DELS 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS

S’autoritzà la cessió del contracte administratiu de servei de 
manteniment de les instal·lacions i subministraments elèctrics 
de baixa tensió dels equipaments de titularitat municipal, si-
tuats al municipi d’Agramunt i als nuclis agregats per un ter-
mini de vigència que fi nalitza el dia 30 de març de 2010, de 
l’empresa MUNTATGES I INSTAL·LACIONS VILANOVA, SL a 
l’empresa CEDEL INSTAL·LACIONS, SL, i queda subrogat en 
tots els drets i obligacions del contracte esmentat.

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 9-12-2008

DEVOLUCIÓ FIANÇA
S’aprovà que es retorni a l’empresa CONSTRUCCIONS I 

REFORMES SORCAT, SL, la fi ança defi nitiva en concepte de 
l’obra “Obra de la rehabilitació de l’edifi ci de l’Ajuntament del 
nucli agregat de Montclar- Fase I”, que ascendeix a la quantitat 
de 3.496,70€.

CERTIFICACIONS
Es van aprovar les següents certifi cacions:
- De l’obra denominada “Condicionament de l’interior de 

l’església d’Agramunt” lliurada pels directors de l’obra la 
Sra. Marga Bernadó i el Sr. Josep Mora Castellà i executada 
per l’empresa CONSTRUCCIONS TONI PAMPALONA, SL, la 
certifi cació núm. 7 per un import de 16.966,53€ de la qual 
l’Ajuntament d’Agramunt cal que aboni a Incasòl la quantitat 
de 8.483,27€, d’acord amb el Conveni signat entre Incasòl i 
l’Ajuntament d’Agramunt en relació al cofi nançament de les 
obres de restauració de l’església de Santa Maria d’Agramunt.

- De l’obra denominada “Condicionament del refugi antiaeri 
de l’església d’Agramunt” lliurada pel director de l’obra, el Sr. 
Josep Mora Castellà i executada per l’empresa CONSTRUC-
CIONS TONI PAMPALONA, SL la certifi cació núm. 5 per un 
import de 39.440,67 €.



59sió 539[GENER 2009]

AUTORITZACIÓ TRANSPORT ESCOLAR
S’autoritzà a l’empresa Autocars Agramunt, S.L., el servei de 

transport escolar pel curs escolar 2008-2009, amb reiteració 
d’itinerari (Montclar, Donzell, Mafet i Agramunt).

ADQUISICIÓ MATERIAL INFORMÀTIC
Atesa la necessitat d’adquisició de material informàtic per a 

les ofi cines municipals de l’Ajuntament d’Agramunt, s’adjudi-
cà l’adquisició de quatre ordinadors (4 PC’s amb XP) per les 
ofi cines municipals per un import de 2.377,00€, inclòs IVA a 
l’empresa TELEFÓNICA.

ADJUDICACIÓ DE L’ESTUDI D’AMPLIACIÓ DE LA CANAL DEL 
RIU SIÓ I REPERCUSSIONS EN LA INUNDABILITAT AL MU-
NICIPI D’AGRAMUNT

Atès que la necessitat d’un estudi d’ampliació de la canal del 
riu Sió i repercussions en la inundabilitat que es planteja per 
motius de planejament urbanístic.

S’aprovà la realització de l’estudi esmentat, i s’adjudicà a 
l’empresa GEOCAT, GESTIÓ DE PROJECTES, SA per un import 
de 6.500€, IVA no inclòs.

ADQUISICIÓ BANCS PER A LA VIA PÚBLICA
Atesa la necessitat d’adquisició de 5 bancs per a la via pú-

blica, s’aprovà la seva adquisició que s’adjudicà a l’empresa 
FUNDICIÓ DUCTIL BENITO per la quantitat de 1.058,50€, 
inclòs IVA.

PRÒRROGA CONTRACTE DE MANTENIMENT CONTROL DE 
COLOMS

S’acordà prorrogar el contracte de manteniment de control de 
coloms, continuar amb el servei de control de coloms residuals 
i altres que puguin tenir en el futur, amb l’empresa COSTA I CO-
LOMS, del Sr. Josep Costa i Altarriba, fi ns al 31-12-09, i s’apro-
và la despesa que ascendeix a la quantitat de 12.189,00 €.

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ CREACIÓ DE PLACES PER A IN-
FANTS EN LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “NINS”

Atès que per acord del Ple en data 27-11-2008 es va acordà 
concórrer a la convocatòria de creació de places per a infants de 
0 a 3 anys del Departament d’Educació, per a la concessió de 
subvencions per a la creació de 39 places per a la llar d’infants 
municipal “NINS”. Tenint en compte l’estudi realitzat per l’ar-
quitecte municipal, que ha redactat el projecte de l’obra deno-
minada: “Ampliació de la guarderia municipal”, i vist que hi ha 
la possibilitat d’ampliar a 12 places més que poden ser autorit-
zades, i quedaria a un total de 51 places de nova creació.  

S’acordà concórrer a la convocatòria esmentada per a la con-
cessió de subvencions per a la creació de 51 places per a la 
llar d’infants municipal “NINS” i per a la fi nalitat d’ampliació 
del centre existent.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA CREU ROJA LOCAL
Atès que l’Ajuntament d’Agramunt realitza una sèrie d’ac-

tivitats que requereixen la intervenció directa de la Creu Roja 
d’Agramunt amb el suport de l’ambulància o solament amb 
l’assistència personal d’algun membre de l’entitat.

S’aprovà el conveni de col·laboració amb la Creu Roja d’Agra-
munt i la despesa de 1.200 euros anuals en qualitat d’aporta-
ció dinerària pels serveis prestats per l’esmentada entitat.

ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
D’UN MUR DE CONTENCIÓ I REPARACIÓ D’ALTRES MURS 
EXISTENTS A LA BASSA D’AIGUA DE LES PUELLES

S’acordà declarar vàlida la licitació de les obres de construc-
ció d’un mur de contenció i reparació d’altres murs existents a 
la bassa d’aigua de les Puelles, i s’adjudicà a l’empresa Cons-
truccions Balagueró, 4, SL per la quantitat de 34.447,00 €.

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL PROJECTE DE REHABILITACIÓ 
DE L’EDIFICI DE MONTCLAR TERCERA FASE

Es declarà vàlida la licitació de les obres de rehabilitació 
del local social de Montclar, tercera fase, utilitzant diversos 
criteris d’adjudicació, i s’adjudicà provisionalment a l’empresa 
PROMALOS-OLSINA,SL, per un import total de 134.811,09 
€, IVA inclòs, atenent que és l’oferta més avantatjosa per a 
l’Ajuntament en la seva globalitat, de conformitat amb la pro-
posta de la mesa de contractació emesa a partir dels criteris 
objectius de valoració i es requerí a l’adjudicatari, perquè pre-
senti la garantia defi nitiva per un import de 5.810 € si no ho 
fa així, la contractació podria quedar resolta.

SUBVENCIÓ PENYA BARCELONISTA D’AGRAMUNT I CO-
MARCA

Es concedí un ajut econòmic per un import de 150€ a la 
Penya Barcelonista d’Agramunt i comarca per a les activitats 
que se celebraran durant l’any 2008.

SUBVENCIÓ CLUB CICLISTA AGRAMUNT
S’acordà concedir un ajut econòmic per import de 1.500 € 

al Club Ciclista Agramunt per a les despeses de les samarretes 
commemoratives que es van lliurar com obsequi a tots els ci-
clistes que van participar en la cursa de la TRANSICAR 2008, 
que es va celebrar durant els dies de la Fira del Torró.

ADQUISICIÓ VESTUARI BRIGADA MUNICIPAL
S’aprovà l’adquisició de divers vestuari per a la brigada mu-

nicipal i s’adjudicà a l’empresa MODYF per la quantitat de 
1.122,88€.

ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPAR-
TAMENT DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA (FMC) I L’ASSO-
CIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES (ACMC) PER 
A L’EXECUCIÓ DE PROGRAMES DE SERVEIS PENITENCIARIS, 
REHABILITACIÓ I JUSTÍCIA JUVENIL

S’acordà l’adhesió al conveni de col·laboració entre el Depar-
tament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Federació 
de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (ACMC) en què es fi xen les línies de col-
laboració entre el Departament de Justícia i les entitats locals 
en l’execució de programes que són competència de la Secre-
taria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil 
per a l’any 2008.
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Dinovè aniversari

Us recordarem sempre

Josep
Martorell Badia

La pau és possible
depèn de tots nosaltres

i sols en ella
podem tots junts
trobar-hi el goig

de la vellesa.

Sisè aniversari

Josefi na
Bragat Castellà

La modèstia fou la seva
millor gala, la laboriositat

el seu més dolç esplai
i la família

el centre dels seus
amors.
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ALMANAC

GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE DESEMBRE
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Dies

Demografi a

(Mes de desembre de 2008)

NAIXEMENTS
Marc Damian Salagean dia 25-11
Nora El Kamouni dia 27-11
Roxana Ioana Nasalean dia   9
Júlia Sala i Pascuet dia 13

Temps

PLUJA CAIGUDA DURANT EL DESEMBRE

Dia   4 ........................................  Inapreciable
Dia   8 ........................................  3,5 l./m2

Dia   9 ........................................  0,8 l./m2

Dia 13 ........................................  10,0 l./m2

Dia 14 ........................................  0,5 l./m2

Dia 26 ........................................  11,5 l./m2

Dia 28 ........................................  0,8 l./m2

Dia 29 ........................................  3,4 l./m2

Dia 30 ........................................  Inapreciable
TOTAL ........................................  30,5 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL DESEMBRE

Màxima del mes ......................... 13°, dies 5 i 7
Mínima del mes ..............................–5°, dia 25
Oscil·lació extrema mensual ........................18°
Mitja de les màximes .............................6,548°
Mitja de les mínimes .............................0,290°
Mitja de les mitjanes .............................3,419°

L’observador: Deudat Pont

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

En aquest temps antigament es feien batudes 
contra els llops. En paratges adequats de muntanya 
s’havien fet lloberes, pous de forma cònica que es 
tapaven i dissimulaven amb brancatge. Al fons del 
pou s’hi clavava una tíbia d’animal amb la punta 
ben afuada a mode de punxó o un pal ben afuat. 
Aquests pous s’obrien al fi nal de congostos on eren 
conduïts i acorralats els llops, perseguits i empaitats 
pels caçadors amb una colla de gossos que feien 
molta cridòria. En alguns indrets de la serra del 
Montsec encara perdura el nom de la Llobera per 
designar una partida del terme. 

El febrer és el temps de nàixer el bestiar de llana. 
També és bon temps per a la posta de l’aviram i per 
a posar lloques.
Mentre passa el febrer, Lloca vera
va naixent el corder. pon per la Candelera,
 i si no pon, té l’ou a l’ouera.

Dia 2 de febrer: La Presentació del Senyor. La 
Purifi cació de la Mare de Déu 

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

Dia 19 de febrer: Dijous gras

Dia 22 de febrer: Diumenge de Carnestoltes.

Dia 25 de febrer: Dimecres de Cendra; comença 
la Quaresma.

EFEMÈRIDES DEL MES
Dia 25 de febrer de 1930: Arran de la dimissió 

del dictador Primo de Rivera, i de l’intent de re-

FEBRER 2009

Mes de 28 dies, segon del nostre calendari. Tot i 
que el dia comença a allargar-se, encara fa força fred.

El dia 1 el sol surt a les 7h 03m, i es pon a les 
17h 07m. El dia 28 el sol surt a les 6h 28m, i 
es pon a les 17h 40m. El dia 18, el sol entra a la 
constel·lació de PEIXOS.

Les fases de la lluna:

Quart creixent el dia   2, a les 23,13 h

Lluna plena el dia   9, a les 14,49 h

Quart minvant el dia 16, a les 21,37 h

Lluna nova el dia 25, a la   01,35 h

dreçar el règim a càrrec del general Berenguer, es 
formen nous ajuntaments que no s’havien renovat 
des de 1923 en iniciar-se la dictadura. A Agramunt 
és elegit alcalde Josep Gassó i Figueres.

Febrer de 1933: S’inicia la publicació del periò-
dic local Justícia i llibertat. L’Ajuntament d’Agra-
munt li denega una subvenció sol·licitada adduint 
que és massa polític. En el primer número hi apa-
reix, entre altres, un escrit de Joan Viladot i Puig. 
Tot i que en van aparèixer alguns números més, la 
revista no té gaire continuïtat.

1 de febrer de 1934: el 14 de gener hi havia 
hagut Eleccions Municipals. Al poble es va viure 
una forta efervescència política amb atacs entre els 
candidats i la publicació de diversos fulls volants. 
S’hi presentaven tres llistes, però només dues van 
aconseguir regidors. Nombre de votants = 932. 
ERC, 609 vots amb 7 regidors. Unió Ciutadana, 
323 vots, amb 3 regidors. 

Tal dia com avui es constitueix el nou Ajuntament 
format per les següents persones: alcalde, Vicens 
Gibert Ribó; alcalde 2n, Joan Carrera Batalla; alcal-
de 3r, Joan Escolà Pla; regidor síndic, Josep Tor-
res Cots; dipositari, Joan Solé Pons; vocals, Damià 
Vicens Areny, Joan Solà Solé, Ramon Ros Llauder, 
Marià Bernaus Omedes i Ramon Figuera Ribes. El 
primer acord que van prendre va ser enviar un co-
municat d’adhesió al president de la generalitat, 
Lluís Companys.
Bibliografi a: AGRAMUNT SEGE XX. Crònica dels fets més 
signifi catius d’aquests cent anys.

R. Bernaus i Santacreu

JO
S

E
P

 R
O

V
IR

A
l./m2

*



62 [GENER 2009]sió 539

Ramon Roca Sala

Catorzè aniversari

El recorda la família
i us demanen un record

en l’oració.

Agramunt, 17 de febrer de 2009
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❚ Coordina Rosa Maria Sera

per
Ricard Bertran

Les 7
diferències

El dia de Sant Esteve 
al migdia nevava de 
valent a la nostra 
Vila, que va quedar 
ben emblanquinada.
 
La foto superior és 
l’ori ginal, mentre 
que a la de sota 
s’han fet set mo difi -
cacions.

A veure si les tro beu!

Solució a les
7 diferències:

Solució al 
JEROGLÍFIC:

JEROGLÍFIC

LLEURE AMENITATS
LA ROSA NADAL
(La - Rosana - D - aL)

63sió 539[GENER 2009]

SALT DE CAVALL

Començant per la síl·laba on asse-
nyala la fl etxa, i fent el moviment 
del CAVALL als escacs, trobareu un 
refrany català.

Qui fou la guanyadora del concurs?

Solució al SALT DE CAVALL, per P.R.:

Siguin teus o dels demés,
no estiguis sense diners.

no guis o Si

teus di més, ti

sen es guin dels

ners. de se

NOTA

NOTA

500
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Onzè Aniversari

Natàlia Guau i Gomà
que morí cristianament el dia 26 de febrer de 1998,

havent rebut els Sants Sagraments

E. P. D.

La família la recordarà sempre.

Agramunt, febrer de 2009

Vuitè aniversari de la mort de

Ramon París i Comes
que morí cristianament el dia 21 de gener de 2001,

a l’edat de 96 anys, rebuts els Sants Sagraments.

E. P. R.

La família el recordarà sempre.

AGRAMUNT, gener de 2009
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LA FOTO per JOSEP BERTRAN

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

Aquest Nadal no ens vàrem po-
der queixar perquè l’arbre de 

Nadal fos petit. Feia un embalum 
espectacular. La feina la van tenir 
els de la Brigada i els de Cal Min-
guet per portar-lo des dels Xalets, 
on era en una casa particular, fi ns 
a la plaça de l’Església. El ramat-
ge ocupava tota la carretera i per 
donar el tomb en alguna canto-
nada s’hi varen haver d’esmerçar 
d’allò més. Finalment, però, va 
quedar plantat i presidí totes les 
festes nadalenques en el lloc més 
emblemàtic de la Vila, després de 
col·locar-hi una mena de “cape-
rutxa” elèctrica com a guarniment 
nadalenc.



66 [GENER 2009]sió 539



67sió 539[GENER 2009] 67sió 539[GENER 2009]

D’esquerra a dreta:

  1) Àngel Pallejà.

  2) Miquel Pla.

  3) Pasqual Castellà.

  4) Salvador Morell.

  5) Miquel Noguera.

  6) Pere Morell.

  7) Gabriel Ortiz.

  8) Antoni Ortiz.

  9) Antoni Pla.

10) No identifi cat.

Aquests joves agramuntins de la fotografi a de l’àlbum d’aquest mes, formen part de la colla de Caramelles que 
l’any 1948 van anar a fer una cantada a la població de Vilanova de Meià. Per immortalitzar-se van escollir com a 
teló de fons les arrels descarnades d’aquest exemplar tan gran de lledoner, una espècie molt abundant en aquells 
paratges.

L’àlbum ����

1
2

3
4

5 6

7

8 9

10
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