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El Carnaval se superaEl Carnaval se supera
a si mateixa si mateix

De quan el cel va caure sobre la Vila

Agramunt a les hemeroteques catalanes
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PORTADA:
El Carnaval d’enguany va ser dels més lluïts 
que es recorda, i com a mostra la de la foto 
de portada dedicada al Taj Mahal. Comparses 
i carrosses van competir en qualitat i el jurat 
devia patir a l’hora de triar. Alguns van par-
ticipar també al Carnaval de Tàrrega que es 
va celebrar el dissabte sobre, emportant-se 
també diversos premis.
(Josep Bertran)
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Ampli reportatge gràfi c de totes les com-
parses i carrosses que van participar al 
Carnaval, i que enguany va tornar a ser 
molt concorregut.
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Aquest mes de març es fa la pre-
sentació de la digitalització de tota 
la col·lecció de la revista SIÓ i els 
10 col·leccionables, reunits en un 
DVD i un CD.
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Amb la col·laboració del departament de Cultura de la Generalitat,
l'IEI de la Dipu tació de Lleida i l'Ajuntament d'Agramunt

CRÈDITS

ESTIMATS LECTORS...

Aquest mes de març SIÓ 
compleix 45 anys. Mal-
grat no sigui un número 

d’aquells rodons que s’aprofi ten 
per festejar-ho, no ho hem vol-
gut deixar passar per alt i hem 
aprofi tat l’aniversari per introduir 
a la revista alguna millora i per 
presentar la digitalització del 
nostre fons editorial. Els 40 
anys van ser una mica més ce-
lebrats, amb actes institucionals 
inclosos, però, sobretot, es va 
aprofi tar per marcar un fi ta signi-
fi cativa com va ser la introducció 
del color en tota la revista.

Encara ara som una de les po-
ques revistes locals, a nivell de 
tot Catalunya, que publiquem 
a tot color. També ho som, tal 
vegada l’única, que té tot el 
seu fons digitalitzat. Des del 
primer al darrer número, a més 
de les edicions paral·leles com 
són els 10 col·leccionables. 
Aquest material es presentarà 
el proper dia 29 al Foment, a 
partir de la 1 del migdia, amb 
el lliurament a les persones 

que ens ho han encarregat i al 
públic en general.

Disposar de la col·lecció de 
la revista en format digital és 
tenir un aparador al món. Si les 
gestions que es fan des de l’As-
sociació Catalana de la Premsa 
Comarcal es culminen com cal 
esperar, tot el contingut es pen-
jarà a la xarxa i serà consultable 
per tothom i des d’arreu.

Això ja ho han fet pel seu 
compte algunes institucions 
com ajuntaments i diputa cions, 
i grans mitjans de comunicació 
que han digitalitzat el seu fons 
arxivístic i l’han posat a dispo-
sició del públic. El que SIÓ ha 
començat a fer és buscar, en 
tota aquesta documentació, 
notícies i informacions relacio-
nades amb Agramunt i a partir 
d’aquest número encetem una 
secció per donar a conèixer i 
comentar el que hem trobat.

I de les més modernes tecno-
logies fem un salt enrere amb 
l’onzè col·leccionable que està 

dedicat al butlletí editat pels 
joves d’Acció Catòlica a fi nals 
dels anys quaranta del segle 
XX, “Intimidades”, del que se 
n’editaven uns pocs exemplars 
escrits a màquina.

Destacar l’èxit i la gran acollida 
que està tenint la rehabilitació i 
museïtzació del Refugi de l’es-
glésia a la qual SIÓ ha col·la-
borat aportant-hi tot el material 
documental. Completem aques-
ta aportació amb el testimoni
de primera mà d’uns quants 
veïns, aleshores infants i ado-
lescents, i avui darrers super-
vivents d’aquella gran tragèdia 
que va viure la nostra Vila.

L’acceptació que ha tingut i té 
el Refugi ens hauria d’empè-
nyer a tots a continuar aquesta 
recuperació històrica per servar 
la memòria i projectar-la a les 
noves generacions.

Afectuosament,

Bernat Jofre

Agramunt, març de 2009

Tal vegada som 
l’única revista 
local, que té 
tot el seu fons 
digitalitzat. Des 
del primer al 
darrer número, a 
més de les edi-
cions paral·leles 
com són els 10 
col·leccionables.
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▼

Carnaval

ACTUALITAT FETS DEL MES per JOSEP BERTRAN

FOTOS: JOSEP BERTRAN

El Carnaval d’enguany, 
que es va celebrar els 
dies 20, 21 i 22 de fe-

brer, es va dedicar a “Night 
Fever” amb una imatge molt 
travoltiana del personatge de 
Tony Manero que va presidir 
la carrossa discotequera del 
Rei Carnestoltes. La crisi no 
afectà gens la festa, ja que la 
participació va ser tan nom-
brosa com sempre i les com-
parses i carrosses tan lluïdes 
com és habitual.

La celebració començà el 

divendres dedicat als escolars, 
durant el dia i, a la nit, el prota-
gonisme passa als pubs. Però 
el plat fort va ser el dissabte 
amb el “Cagarro”, a càrrec de 
Teatredetics; el concurs d’apa-
radors amb la col·laboració de 
la Unió de Botiguers i la multi-
tudinària rua del vespre.

Enguany l’organització de 
la festa va modifi car el recor-
regut de la rua, que en lloc 
d’acabar al Mercadal ho va 
fer al seu punt d’arrencada, 
la plaça de la Fondandana 

després de fer dos tombs pel 
circuit habitual. Com sempre 
estava ple de gom a gom, una 
afl uència afavorida també pel 
bon temps.

El ball del Pavelló va estar 
animat per la “Salseta del Po-
ble Sec”. Durant la vetllada es 
va donar a conèixer el resul-
tat del concurs de carrosses, 
comparses i vehicles. El diu-
menge l’activitat es va centrar 
en la tradicional sardinada del 
Mercadal que, com sempre, 
va ser molt concorreguda.

La crisi no afectà 
gens la festa, ja 
que la partici-
pació va ser tan 
nombrosa com 
sempre i les com-
parses i carros-
ses tan lluïdes 
com és habitual.
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Comparses Punts
Correm com el vent 245
Batbatuka 128
Guate aquí hay tomate 117
No fumis maria! 111
Popeye 80 anys i 1 carnaval 109
Esparta is not Spain 101
Que ve el coco 93
Anem alegres 89
La 0’0 s’ha quedat a casa 83
Al vapor o a la marinera 77
Clan Mateos Palouet 69
Meravellades 68
Un munt d’estrelles 64
Què passa si et mullo 63
Fama 53
Oh! Happy day 53
Per sucar-hi pa 53
Ai, perdó, en primera posició:
per carnaval el bé i el mal faran 
festival, paf, paf

48

Made in Japan 40
Golden Stars 39
Game over 38
Jugadores i animadores del 96 38
A tota vela 37
Pallassada marinera 33
Mullades i escorregudes 26
Bienvenue au cabaret 26
Tocats pel bolet 20
Los del palo 18
Daniel el trapella del segle XXI 17
Cat airlines “volando voy, volando 
vengo”

15

De cap al tollo 12
Les kròniques de l’hèrnia 8

Comparsa premiada amb vehicle Punts
Popeye 80 anys i 1 carnaval 36

Carrosses Punts
Taj Mahal d’Agramunt 80
Quina crisi, mama mia! 52
Baby tito Gilito 41
L’univers vist des d’Agramunt 37
Wantanamo 6

Com és habitual, les comparses tenen un pre-
mi de 100 € per participar. Les 10 més votades, 
reben 180 € més. Les tres primeres carrosses, 
300 €, i el millor vehicle de comparsa, 150 €.
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ACTUALITAT FETS DEL MES
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Amb la col·laboració de:Generalitat de CatalunyaDepartament de Culturai Mitjans de Comunicació

Publicat entre l’abrilde 1988 i el setembrede 1989. 184 pàgines.

Publicat entre el novembre de 1997 i el juny de 1999. 232 pàgines.

Publicat entre el juliol de 1990 i el gener de 1991.60 pàgines.

Publicat entre el desembre de 1999 i l’octubre de 2001. 286 pàgines.

Publicat entre l’octubre de 1991 i el desembrede 1992. 100 pàgines.

Publicat entre el desembre de 2001 i el març de 2003. 172 pàgines.

Publicat entre el junyde 1993 i l’abril de 1996.254 pàgines.

Publicat entre el junyde 2003 i el març de 2005. 280 pàgines.

Publicat entre el juliol de 1996 i el juliol de 1997.112 pàgines.

Publicat entre l’octubre de 2007 i el juliol de 2008. 120 pàgines.

re l’ol’octctubre dessemmbre
0 pààginines.
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Pub
de 2EDICIÓ DIGITALITZADA

(PDF)

Publicat entre l’abrilde 1988 i el setembrede 1989. 184 pàgines.
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PublicPuPubPubPububPPPPuPubPPPPuPPPuPubPubbPPuPPPubbubbbPPPubPPPuPubbbPPPPuubbPuuubuuububPPuPuububPPPPPPuPuPPuPuPuPuPubbb at entrede 199d 1ddded 111ddddde 1de 111deeee 1de 1de 111deee 1ede 1dddededede 1ddede 11111 1 i el dde 111919911911191911 2. 100

Del núm. 1 (març 1964)

al núm. 538 (desembre 2008)

la revista d’Agramunt
i de la Ribera

Adquireix tota laAdquireix tota la
revista SIÓrevista SIÓ
     i els     i els
col·leccionablescol·leccionables
     en versió      en versió digitaldigital

Ara ho pots tenir tot a 
l’abast d’un sol “clic”
en el teu ordinador

amb un DVD i un CD

VINE A LA PRESENTACIÓ...VINE A LA PRESENTACIÓ...
el proper diumenge dia 29 de març
al Foment Parroquial, a la 1 del migdia

Així de senzill!
Escriu el que vols buscar, 
clica i automàticament et 
sortirà un llistat indicant 
el número d’exemplar i de 
pàgina on està ubicat, així 
com la paraula o paraules 
ressaltades.
Pots seleccionar el text que 
vulguis, copiar-lo i enganxar-
lo en un editor de textos per 
manipular-lo, i pots imprimir 
una pàgina en format PDF.

e el juny2003 i el març de 005. 280 pàgines.

Publicat entre l’octubre de 2007 i el juliol de 2008. 120 pàgines.

ó de:

de 
s.

de 
20

Per
només

30 €

T’hi esperem!
T’hi esperem!
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A dalt, el Rei Carnestoltes i dues imatges de la seva carrossa. 
A la dreta, el grup Teatredetics oferint el tradicional “cagarro” 
que enguany arribava a la desena edició.

A sota, els guanyadors del concurs de guarniment i disfresses 
dels establiments comercials. A l’esquerra, l’establiment de Cal 
Serra, i a la dreta, el Bar Sport.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Agr’auto

Els dies 28 de febrer i 1 
de març es va celebrar, 
organitzat per l’Ajun-

tament, la vuitena edició 
d’Agr’auto, la Fira del Vehicle 
d’Ocasió. S’hi van exposar 
uns 125 vehicles pertanyents 
a cinc concessionaris locals, 
la meitat dels que hi ha a la 
Vila, i un de foraster.

La inauguració ofi cial la va 
presidir Gerard Guiu, direc-
tor del Patronat de Promoció 
Econòmica de la Diputació de 
Lleida que, enmig d’un gran 
entusiasme i de forma molt 
vehement, va explicar les 
fórmules per superar la crisi. 
L’alcalde, Amadeu Padullés, 

va dir que la nostra Vila s’ha 
de posicionar com una pobla-
ció preparada, tant a nivell in-
dustrial com cultural, per ofe-
rir serveis i estar ben situada 
en el mapa. La directora del 
certamen, Elisabet Vicens, 
destacà l’increment dels ac-
tes paral·lels que s’oferien per 
fer més atractiva la visita.

El dissabte, que va fer bon 
temps, es va organitzar una 
ruta amb carro pel centre de 
la Vila, com a principal no-
vetat. Hi va haver un circuit 
de quads, els cursos d’educa-
ció vial i la revisió de la ITV. 
També es va presentar un 
quadricicle esportiu anome-
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nat Vidica així com una petita 
mostra de motos antigues.

El diumenge es va celebrar 
la primera trobada de motards, 
organitzada per l’associació 
local, Motorrons. La pluja va 
deslluir una mica l’encontre 
que, tot i així, va aplegar unes 
300 motos de gran cilindrada 
i unes 450 persones.

Com ja és habitual, els Bom -

bers i la Creu Roja van fer
una demostració de salva -
ment amb un espectacular 
desplegament de vehicles 
i mitjans, fi ns i tot amb la 
instal·lació d’un hospital de 
campanya. La cloenda del 
certamen va anar a càrrec de 
la presidenta del Consell Co-
marcal de l’Urgell, Rosa Ma-
ria Mora.

S’hi van ex-
posar uns 
125 vehicles 
pertanyents a 
cinc conces-
sionaris locals, 
la meitat dels 
que hi ha a la 
Vila, i un de 
foraster.
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1. Mercat
    de les Rebaixes

Programat inicialment pel 
dia 1 de març, el Mercat de 
les Rebaixes es va traslladar 
al diumenge següent a causa 
de la pluja. El dia 8 va fer un 
matí primaveral, el que va aju-
dar que hi hagués una bona 
concurrència. A primera hora 
es va donar coca i xocolata 

desfeta i durant tot el matí el 
públic va tafanejar i mirar per 
la dotzena de parades algunes 
de les quals oferien, a més de 
les rebaixes, al·licients com-
plementaris.

2. Visites al Refugi
Unes 2.500 persones han 

visitat el refugi antiaeri de 
l’església des que es va inau-
gurar. Donada la gran ac-
ceptació que la instal·lació 
ha tingut l’Ajuntament ha
decidit que, a més de les vi-
sites concertades, el Refugi 
estigui obert unes hores tots
els caps de setmana, dissab-
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tes i diumenges. A més del 
públic agramuntí hi ha mol-
tes persones forasteres que 
han vingut a veure’l donada 
la seva singularitat. Des de la 
Casa de la Vila s’està fent una 
campanya de divulgació arreu 
de Catalunya.

3. ZER del Sió
Com cada any la ZER del 

Sió, (Preixens-Ventoses-But-
sènit-Puigverd-Montclar) con-
viden un escriptor perquè els 
vingui a comentar els seus lli-
bres que han treballat a l’es-
cola i la seva obra en gene-

ral. Dividits en grups segons 
l’edat, els escolars, que ja 
s’han preparat la feina, s’inte-
ressen per aquests temes. En 
aquesta ocasió ha estat l’es-
criptor Enric Larreula (Barce-
lona, 1941) qui els ha visitat. 
Professor de llengua catalana 
a la Universitat Autònoma de 
Barcelona, és un reconegut 
escriptor per a infants, joves 
i adults. Premi Crítica Serra 
d’Or i Premi Gran Angular.

4. Accident mortal
A quarts de nou del matí 

del dia 10 de març, el con-
vilatà Àngel Lluch va patir un 
accident de circulació a la 
carretera C-14 prop de Tàr-
rega, estavellant-se contra 
un camió, que li va causar 
la mort gairebé instantània. 
Tenia 69 anys. Sortosament 
la seva dona, Divina Beren-
gueres, únicament va patir 
ferides lleus. La notícia es va 
estendre ràpidament per la 
Vila amb la normal consterna-
ció dels veïns. L’Àngel era un 
agramuntí d’adopció prou co-
negut per tothom per la seva 
professió de pastisser, va re-
gentar molts anys una botiga 
a la plaça del Pou, torronaire 
i xocolater.
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5. Conducció elèctrica
La companyia elèctrica Fec-

sa-Endesa està treballant en 
la construcció de la tan espe-
rada línia que ha de reforçar 
el subministrament a la nos-

tra vila i portar la força al nou 
polígon industrial. Després 
d’anys d’espera i problemes, 
fi nalment s’han començat els 
treballs per aixecar les torres 
que han de portar l’electrici-
tat des de la subestació de 
Mont-roig fi ns a Agramunt.

6. Homenatge
    de l’Esbarjo

L’Associació de Dones Es-
barjo va celebrar, el dissabte 
14 de març, una jornada d’ho-
menatge a la trentena de sò-
cies que tenen entre 75 i 79 
anys. Els actes van començar 
amb un esmorzar al Casal; 
després les participants van 
visitar el Refugi i van assistir a 
una missa que comptà amb la 
col·laboració d’un quartet de 
l’Escola Municipal de Música. 
Després d’una visita a la Mare 
de Déu del Socors, totes les 
assistents es van fer la foto de 
família a la sortida del temple 
on les esperaven la Geganto-

na i quatre capgrossos. Els 
actes van concloure amb un 
dinar de germanor.

7. Jornada sardanista 
La Unió de Colles Sarda-

nistes de Catalunya (UCS) va 
celebrar a Agramunt, el diu-
menge 15 de març, la festa de 
cloenda, amb una sèrie d’ac-
tes organitzats pel Grup Sar-
danista Estol. Es va començar 
amb una xocolatada pels par-
ticipants a mesura que ana-
ven arribant. A Ca la Vila es 
va fer una petita recepció per 
part de les autoritats a la jun-
ta directiva de l’entitat. Fins a 
l’hora del concert al Casal, a 
càrrec de la Bellpuig Cobla, es 
van organitzar visites guiades 
als indrets de més interès de 
la Vila. Els trofeus als guanya-
dors de diverses categories de 
la passada temporada es van 
lliurar en el decurs d’un dinar 
de germanor celebrat al Pave-
lló Municipal.   ■
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HISTÒRIA AGRAMUNT A LES HEMEROTEQUES

RAMON BERNAUS / JOSEP BERTRAN

Aquest mes de març SIÓ compleix 45 anys de vida. 
Això representa un gruix molt important d’infor-
mació i d’opinió sobre i a càrrec d’agramuntins. 

A partir d’aquest mes els milers de pàgines acumulades 
es posen a l’abast del públic de manera fàcil i àgil.

En la línia d’estar sempre a l’avantguarda de la 
tècnica, hem digitalitzat tot aquest material que s’ha 
recopilat en un únic DVD que estarà a disposició dels 
nostres lectors, subscriptors i públic en general. També 
serà una manera més fàcil d’arribar arreu.

Algunes institucions catalanes i altres mitjans de 
comunicació també han començat a fer aquesta feina 
de digitalitzar el seu fons documental format per diaris i 
revistes, publicats des del segle XIX. Des de fa un temps 
nosaltres hem començat a rastrejar-los, a consultar-los 
per veure què hi trobàvem sobre Agramunt. 

Davant la nostra sorpresa hem pogut constatar que 
en aquestes publicacions catalanes disperses pel ter-
ritori hi ha moltes notícies, la majoria inèdites i molt 
importants sobre la nostra Vila.

Moltes vegades són breus, petites notícies; altres 
són reportatges prou signifi catius. En ambdós casos 

representen, gairebé sempre, aportacions totalment 
desconegudes de la nostra història local. Amb elles 
podrem conèixer alguns episodis del nostre pretèrit 
que algun dels nostres avantpassats enviava de forma 
desinteressada a la premsa d’arreu de Catalunya, ma-
joritàriament la de Barcelona, encara que també n’hem 
trobat a la de Girona.

A partir d’aquest número les comencem a donar 
a conèixer als nostres lectors en una nova secció 
periòdica. Les oferirem textualment, tal i com van 
sortir publicades en el seu moment. Paral·lelament 
hi posarem un comentari que complementi la notícia 
en el seu context, en el seu àmbit històric o en el seu 
contingut.

Com molt bé apreciarà el lector el contingut, la 
redacció i la forma, són molt diferents de les actuals. 
La notícia amb què encetem la secció, més que una 
crònica periodística, sembla una carta dirigida a un 
amic. Amb tot, cal destacar l’abundància de detalls 
que ens dóna, amb la qual cosa ens podem fer una 
idea molt aproximada de les tràgiques circumstàncies 
que patia la nostra Vila.

AGRAMUNT, 4 SETIEMBRE 1885
Señor Director de LA VANGUARDIA.

A pesar de haberse tomado en esta villa todas las precauciones que la 
prudencia y hasta la ciencia aconsejan, nos encontramos atacados por el cólera; 
el señor don Juan Civit ha sido la primera víctima, habiendo fallecido á las 
doce horas de haber sido atacado; ha seguido á éste una mujer anciana pero 
robusta, también en pocas horas; hay dos ó tres atacados más que se hallan 
en estado bastante grave.

El Ayuntamiento, y en particular su presidente don Juan Pons y Puig, con 
la Junta de Salubridad, no han perdonado medio para lograr el saneamiento 
de la población, dictando prontas y enérgicas medidas, no al momento de la 
invasión, sino por lo menos con tres semanas de anticipación.

Se han abierto dos suscriciones: una para allegar recursos pecuniarios con 
que hacer frente á las necesidades de los menesterosos y otra para prestarlos 
auxilios personales á los atacados, al objeto de que nadie carezca de cuanto 
pueda contribuir á la atenuación del mal; la primera ha dado un resultado que 

En l’article es 
demana que els 
pobles veïns de 
l’Urgell imitin 
allò que s’està 
fent a Agra-
munt per aturar 
l’epidèmia.

▼
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no podía esperarle mejor el fi lántropo más 
exigente, pues una población de quinientos 
vecinos cuenta con más de seiscientos 
suscritores, que suman unos diez mil 
reales mensuales; hasta las más modestas 
costureras se han suscrito por el valor de 
un jornal mensual. La segunda ha dado 
un contingente de cincuenta hombres y 
treinta y seis mujeres dispuestos á acudir 
día y noche al cuidado y ayuda de quien 
pida sus auxilios. Pertrechados con tan 

buenas armas defensivas, esperamos serenos. Dios quiera que podamos lograr 
que la epidemia no se cebe en nosotros como en tantos otros puntos.

Repito que nunca será bastante elogiada la actividad y energía de este 
Ayuntamiento y sobre todo del alcalde, así como la del presidente de ia Junta 
de Auxilios personales, nuestro amigo don Magín Caballé y la de la señora 
doña Ramona Carrió de Miralles, como presidenta de la Junta de señoras, 
pronta á sacrifi carse para el auxilio de sus semejantes; ambos han dado ya 
el ejemplo acudiendo al lado de los atacados con una abnegación y valentía, 
que debería poner á raya al terrible huésped del Ganges. Mucho convendría 
que los pueblos comarcanos imitasen nuestro proceder, pues de lo contrario 
pueden llegar á ser muy terribles los efectos del azote: en todo el Urgel, no 
hay otra agua potable que la del Canal procedente del río Segre y distribuida 
por las acequias de riego, que tan funestos resultados ha ofrecido en otras 
comarcas de España azotadas por la epidemia.

Puede decirse que en esta empleamos á granel los medios de defensa. Todos 
los días mañana y tarde por medio da carricubas se riegan todas las calles 
con cloruro de cal y con una disolución de sulfato de hierro; por las noches se 
encienden muchas fogatas con una mezcla de azufre y pólvora y para que no 
solo sea material la desinfección, sino hasta moral (permítaseme la expresión) 
recorren las calles de la población dos músicas, procurando con sus alegres 
acordes distraer la melancolía de los pusilánimes. Si todo esto no basta será 
lo que Dios querrá.

Si por ahí se emplea algún procedimiento que dé resultados prósperos, 
espero amigo director, que será usted bastante amable para dárnoslo á conocer 
y se lo agradeceremos.

De usted siempre affmo. amigo y S. S. q. b. s. m. — El corresponsal.

El còlera a Agramunt

Els nous regs del canal d’Urgell 
van ser un focus de malalties 
fi ns que es va completar la xarxa 
de desguassos.

El còlera és una malaltia in-
fecciosa aguda causada pel 

bacteri Vibro cholerae. Té el 
seu origen al delta del riu Gan-
ges, on encara avui n’hi ha un 
focus endèmic. Durant el segle 
XIX i començaments del segle 
XX es va estendre des del seu 

lloc d’origen, pràcticament per 
tot el món. Aquest bacteri fou 
aïllat el 1883 per Robert Kock, 
mentre que el doctor Jaume 
Ferran va descobrir una vacuna 
anticolèrica durant l’epidèmia 
de 1885. L’home és l’única 
font de contagi de la malaltia 

i la transmissió es produeix per 
contagi directe o per l’aigua de 
beguda, la llet o els aliments 
contaminats, ja que els bac-
teris que la causen són elimi-
nats de forma abundant per les 
deposicions dels infectats. El 
temps d’incubació del còlera 

Allò que crida 
més l’atenció és 
que per aixecar 
la moral de la 
gent, cada nit 
s’organitzava 
una mena de 
cercavila amb 
dos grups musi-
cals.

▼
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pot anar d’unes quantes hores 
fi ns a tres dies i la malaltia co-
mença amb una forta diarrea 
que aviat és acompanyada de 
vòmits violents. Els malalts o 
els sospitosos d’estar-ne s’han 
de sotmetre a un rigorós aï-
llament, prenent les mesures 
higièniques necessàries i va-
cunant alhora els sectors de 
població amenaçats.

El còlera va arribar a la pe-
nínsula Ibèrica el 1833 a través 
de Portugal, on des de Porto va 
passar a Vigo i des de l’Algarve 
a Extremadura i Andalusia. El 
1834 va ser el port de Barcelo-
na el centre d’un segon brot de 
la infecció. En aquesta primera 
epidèmia (1833-35) es tenen 
estadístiques que parlen de 
102.511 morts a tot l’estat. 

La segona epidèmia del cò-

lera també va començar pel 
port de Vigo el 1853 i pel de 
Barcelona el 1854. A nivell es-
tatal va produir 236.774 morts 
i es va allargar amb diversos re-
brots fi ns el 1860. D’aquesta 
segona epidèmia tenim algu-
nes notícies d’Agramunt. Aquí 
els anys pitjors van ser el 1854 
i el 1855 i explica J. Puig Ball 
que en aquest període van mo-
rir més de vint persones, po-
ques, però, comparades amb 
poblacions veïnes. La Junta de 
Sanitat Local va prendre una 
sèrie de mesures profi làctiques 
que van tenir molts bons re-
sultats. Aquesta epidèmia era 
coneguda com el Còlera Asiàtic 
i hi van haver temporades que 
era tanta la mortaldat que els 
sacerdots no donaven l’abast a 
celebrar funerals. Vàrem expli-
car el fet que al setembre de 
1885 quan es van casar Sal-
vador Maluquer Aytés i Rosa 
Viladot Bosch (de cal Mas Vell) 
van haver de celebrar la boda 
amb un mort del còlera dintre 
de l’església i un cop acaba-
da la cerimònia, van sortir de 
seguida cap a Cervera on van 
agafar un carruatge per traslla-
dar-se a Barcelona i fugir ben 
lluny de l’epidèmia. El dia 13 
de setembre d’aquell mateix 
any es va beneir el nou fossar 
d’Agramunt, essent la prime-
ra persona enterrada Anna M. 
Mas i Rovira que havia mort 
víctima del còlera.

La tercera epidèmia del còle-
ra fou l’any 1865 i no va ser 
tan mortífera com les dues an-
te riors. La quarta gran epidè-
mia que es va produir durant el 
segle XIX fou la de 1885 i va 
causar a nivell estatal 120.254 
víctimes mortals. Aquesta ve-
gada va afectar especialment la 
part més oriental de la penín-
sula i només al País valencià es 

van produir el 28% de totes les 
víctimes mortals. La virulència 
de la malaltia s’explica per la 
greu crisi econòmica que en 
aquells anys es patia (glaçades, 
aiguats i crisi industrial i co-
mercial). D’aquesta epidèmia 
aquest article és, de moment, 
l’única notícia que tenim sobre 
allò que passava a Agramunt. 
Les autoritats civils i sanitàri-
es (l’alcalde Joan Pons i Puig i 
la Junta de Salubridad) havien 
pres mesures profi làctiques im-
portants i amb força antelació, 
segurament recordant-se enca-
ra de l’experiència de l’epidè-
mia de feia trenta anys. També 
va ser molt gran la solidaritat 
ciutadana, tant pel que fa en 
ajudar els necessitats recollint 
diners, com amb la participació 
de nombrosos voluntaris per col-
laborar en tot allò que fes falta. 
En l’article es demana que els 
pobles veïns de l’Urgell imitin 
allò que s’està fent a Agramunt 
per aturar l’epidèmia, ja que 
es dóna a entendre que una de 
les causes de la propagació és 
l’aigua potable que arriba per 
les sèquies del canal d’Urgell, 
procedent del riu Segre.

Cal destacar les mesures pro-
fi làctiques que es prenien: al 
matí i a la tarda es regaven els 
carrers del poble amb clorur de 
calç i amb una dissolució de 
sulfat de ferro. A les nits s’en-
cenien fogueres pels carreres, 
cremant una mescla de sofre 
i pólvora. Però allò que crida 
més l’atenció és que per aixe-
car la moral de la gent, cada 
nit s’organitzava una mena de 
cercavila amb dos grups musi-
cals (dos músicas) procurando 
con sus alegres acordes dis-
traer la melancolia de los pu-
silánimes. I si amb això no n’hi 
havia prou, que esdevingués 
allò que Déu volgués.   ■

Els safarejos feia dos anys 
que s’havien construït. Més 
tard va disposar  d’una petita 
instal·lació per rentar la roba 
dels malalts infecciosos.

En aquelles èpoques els 
carrers eren uns fangars a 
l’hivern i la brutícia hi campa-
va per tot arreu.

A Agramunt els 
anys pitjors van 
ser el 1854 i el 
1855 i explica J. 
Puig Ball que en 
aquest període 
van morir més 
de vint perso-
nes, poques, 
però, compara-
des amb pobla-
cions veïnes.
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ENTITATS ESCOLA DE MÚSICA

AUDICIONS D’ALUMNES
Al passat mes de febrer es van fer tres audi-

cions d’alumnes, una de les quals d’alumnes 
adults. Es van oferir programes variats amb 
instruments com violoncel, violí, clarinet i 
trompeta, entre d’altres. Molts alumnes entre 
6 i 66 anys van trepitjar l’escenari i van mos-
trar al públic el que havien après.

CARAMELLES
El proper dia 12 d’abril sortiran les tradicio-

nals Caramelles als carrers de la nostra vila. 
Aquest any hi participarà també l’Escola de 
Música. Des del gener que s’estan assajant les 
cançons, però si hi ha algun tardaner encara és 
benvingut a cantar. Si us animeu, us esperem 
els divendres a partir de les nou del vespre a 
l’Escola de Música.

ANIVERSARI DE LES DONES
DE L’ESBARJO

El dia 14 de març, a les 12 de migdia, es 
va fer una missa en honor d’unes dones de 
l’Esbarjo que feien aniversari. Un quartet de 
violoncels de l’Escola es va cuidar de la part 
musical.

PROPERES ACTIVITATS:

CANTATA DE L’AIGUA
El dia 22 d’aquest mes s’ha de celebrar a 

Barcelona la Festa de l’Aigua, organitzada
per la Generalitat, l’Agència Catalana de l’Ai-
gua i Aigües de Barcelona. Compten amb la 
col·laboració de l’Associa ció Catalana d’Esco-
les de Música i el Club Súper 3 entre d’altres 
entitats. El passat dia 10 de febrer es va fer 
una reunió a Barcelona, on va assistir el Jor-
di Guixé, professor de l’Escola Municipal de
Música d’Agramunt. El 22 de març, des de 
les 11 del matí fi ns a les 8 del vespre, estan 
previstos espectacles i tallers per a tothom. 
A la una de migdia s’ha de fer un concert de 
la Cantata de l’Aigua, on hi han de participar 
alumnes de nivell mitjà d’escoles de tot Cata-
lunya. També hi han de tocar alumnes de la 
nostra Escola.

AUDICIÓ D’ALUMNES
La propera audició està prevista el divendres 

27 de març, a les nou del vespre. Com cada 
audició, tindrà lloc a la sala d’audicions de 
l’Escola Municipal de Música.

Activitats de l’escola

Recull de fotos de les tres audi-
cions celebrades a l’escola els 
passats dies 2, 4 i 25 de febrer.

EMMAEMMA

El proper dia 12 
d’abril sortiran 
les tradicio-
nals Caramelles 
als carrers de 
la nostra vila. 
Aquest any hi 
participarà 
també l’Escola 
de Música.



29sió 541[MARÇ 2009]

TROBADA D’ESCOLES DE MÚSICA
Aquest curs s’està organitzant una trobada 

entre les Escoles Municipals de Música d’Ivars 

d’Urgell, Linyola, Sant Guim de Freixenet i 
Agramunt. Alumnes d’aquestes escoles inter-
pretaran la Cantata de Les Tres Locomotores. 
El cap de setmana del 28 i 29 de març hi 
haurà un intensiu d’assajos en forma d’unes 
colònies, a Les Obagues (Juneda). El concert 
d’aquesta Cantata es farà el divendres 3 d’abril 
a la Sala d’Ivars d’Urgell.

ACTIVITATS PREVISTES
PER AL MES D’ABRIL

A part de participar a les Caramelles d’en-
guany (12 d’abril), també farem un concert al 
geriàtric, el qual tindrà lloc el dia 4 d’abril a 
les 11 del matí. Més endavant se celebrarà la 
Setmana Musical del dia 20 fi ns al 25 d’abril. 
Durant tota aquesta setmana hi haurà tallers 
i activitats per als alumnes de l’Escola. Com 
a cloenda de la Setmana Musical hi haurà un 
concert a càrrec de l’orquestra de fl autes Amal-
gama al Casal Agramuntí, el dia 25 d’abril. Us 
mantindrem informats en el proper Sió.   ■
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Diumenge cantant

ENTITATS LA CORAL

per J. Pijuan

El diumenge 8 de març 
els nens i nenes del 
grup petit de la Coral 

Bon Cant van ser reunits a la 
plaça Fondandana, per realit-
zar una sortida a Oliana a fi  de 
participar en una jornada de 
treball amb les corals Brins 
d’Espígol de Ponts i la in-
fantil d’Oliana. Tots els nens 
estaven molt contents de fer 
l’excursió, però sobretot molt 
il·lusionats per pujar a l’au-
tocar, ja que l’anada es feia 
amb aquest mitjà.

Al matí els petits cantaires 
van tenir un intens assaig 

amb una directora convida-
da, Núria Francino, amb qui 
van treballar tota una sèrie 
de cançons del repertori del 
Juguem Cantant. Un cop fi -
nalitzat, tots van gaudir d’una 
passejada pel casc antic de 
la vila i d’una visita al Pou 
del Gel. Durant tot el dia ens 
acompanyà un temps esplèn-
did.

La trobada va fi nalitzar amb 
un concert on cada coral va 
interpretar dues cançons, 
i tot seguit el cant comú on 
tots els pares i familiars que 
es van traslladar a Oliana van 

poder gaudir dels fruits del 
treball de la jornada.

L’acolliment que ens va dis-
pensar l’organització va ser 
esplèndid. Els nens s’ho van 
passar d’allò més bé. L’expe-
riència va ser tan positiva que 
ens va fer venir ganes de po-
der-ne fer una altra.

Concert de Pasqua
El diumenge de Rams, 5 

d’abril, la Coral d’Avui i la Co-
ral Bon Cant oferiran el seu 
Concert de Pasqua al temple 
de Santa Maria d’Agramunt, a 
les 6 de la tarda. Ens acompa-
nyaran en el concert el cor in-
fantil Maidstone Youth Singers 
d’Anglaterra que romandrà a la 
nostra vila del 3 al 7 d’abril.

Trobada de corals
infantils a Agramunt

Tal com us vam informar en 
el passat número de SIÓ, el 
diumenge 26 d’abril se cele-
brarà a la nostra vila el 36è 
Aplec Juguem Cantant.

El Juguem Cantant és 
l’aplec dels més petits de les 
corals infantils que formen el 
Secretariat. Enguany la Co-
ral Bon Cant ha pres el repte 
d’acollir a la nostra vila el 36è 
Juguem Cantant amb la parti-
cipació de dotze corals i una 
assistència que es preveu de 
més de dos-cents cinquanta 
cantaires.

L’acte principal de la diada 
se centra en el concert que fa-
ran al Pavelló Firal, a 2/4 de 5 
de la tarda, on totes les corals 
participants en un cant comú, 
ens mostraran el treball realit-
zat al llarg d’aquest curs.   ■
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Per continuar assajant no hi ha 
res més bo que un bon esmorzar.

Núria Francino dirigint les 
tres corals en el concert.

Els nens s’ho van 
passar d’allò més 
bé. L’experiència 
va ser tan positiva 
que ens va fer 
venir ganes de 
poder-ne fer una 
altra.
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Obres de Guillem Viladot a Madrid

ENTITATS FUNDACIÓ PRIVADA GUILLEM VILADOT “LO PARDAL”

Fins al proper 24 de maig 
pot visitar-se a Madrid 
l’exposició Escrituras en 

libertad. Poesía experimental 
española e hispanoamericana 
del siglo XX, organitzada per 
l’Institut Cervantes i la Socie-
tat Estatal de Commemora-
cions Culturals (Ministeri de 
Cultura). Aquesta exposició 
és la més gran organitzada 

sobre la poesia experimental 
creada per autors espanyols i 
llatinoamericans. La Fundació 
Guillem Viladot ha participat 
amb la cessió de vàries obres 
de l’artista de Riella, així com 
amb els llibres de poesia vi-
sual editats als anys 60 per la 
col·lecció Lo Pardal, després 
de ser considerat com un dels 
referents d’aquest gènere a 
Espanya. 

L’acte d’inauguració de 
l’exposició va comptar amb 
la presència de la presidenta 
del Patronat de la Fundació i 
vídua de l’artista, Montserrat 
Felip i del director de la Fun-
dació, Josep Miquel Garcia, 
entre altres representants de 
la Fundació. Per la nostra en-
titat, és molt important la pre-
sència de l’artista de Riella 
en aquesta mostra que pretén 
ser defi nitiva en l’àmbit de la 
poesia visual, on Viladot des-
taca com un dels referents de 
la poesia visual de l’Estat es-
panyol durant el segle XX, així 
com de la literatura catalana. 

L’exposició, després de res-

tar a la seu de l’Institut Cer-
vantes de Madrid fi ns al 24 
de maig, viatjarà durant els 
propers mesos a les ciutats 
de Sofi a, París i Viena. Durant 
els pròxims dos anys l’exposi-
ció recalarà a la Xina, Japó, 
Brasil, Estat Units i altres 
ciutats europees i espanyoles 
que resten per concretar. 

Dins la mateixa línia d’acti-
vitats, la presidenta del Patro-
nat i el director de la Fundació 
varen participar dins els actes 
commemoratius al voltant de 
la fi gura de Felipe Bosso, un 
dels poetes visuals castellans 
més destacats a la ciutat de 
Villarramiel (Palència). Dins 
els actes realitzats s’ha de 
destacar la presentació del 
llibre de poemes concrets de 
l’autor castellà editat per la 
Fundació agramuntina en una 
edició bilingüe. La presentació 
va anar a càrrec del Sr. Josep 
M. Garcia, mentre que la Sra. 
Montserrat Felip va participar 
en una xerrada conjuntament 
amb Antje Neuman, vídua de 
Felipe Bosso.

PROPERES ACTIVITATS SANT JORDI 2009

• Tallers de poesia visual amb els alumnes del Cicle Superior de primària. 15, 16 i 17 d’abril. 

• Exposició a Lo Pardal dels treballs realitzats al taller de Poesia Visual. 18 i 19 d’abril. 

• Presentació del llibre Sio-Tiber-Sió de Guillem Viladot a Lo Pardal. Dia 23 d’abril. 

• Presentació del nou audiovisual sobre el Guillem dins el marc del lliurament de premis del 
certamen literari. Dia 24 d’abril. 

• Presentació del llibre Riella, notícia d’un mite a Lo Pardal. Dissabte 25 d’abril.

• Inauguració de l’exposició de Josep Minguell a Lo Pardal. Diumenge, 26 d’abril.

Taller de poesia visual a 
Lo Pardal, l’any 2007.

Aquesta exposició 
és la més gran 
organitzada sobre 
la poesia experi-
mental creada per 
autors espanyols i 
llatinoamericans.
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Agramunt i la literatura

OPINIÓ EL CELOBERT per JOAN PUIG i RIBERA

Les obres literàries, espe-
cialment les narratives, 
tenen un espai on se 

situa l’acció o argument. El 
lloc on passen els fets pot ser 
inventat o real. En aquest se-
gon cas l’obra literària guanya 
en versemblança, sobretot si 
l’autor ho explica a partir de 
la pròpia coneixença. Grans 
ciutats com Barcelona, Pa-
rís, Londres, Roma, Venècia 
apareixen en el rerefons de 
moltes i importants obres de 
la literatura.

En aquest sentit es pot 
par lar d’Agramunt, encara 
que modestament. La nostra 
vila surt al·ludida en algunes 
obres de la literatura. Sense 
pretensions de ser exhaustius, 
en recordarem unes quantes.

Una referència antiga es 
troba sorprenentment en lle-
gir Tirant lo Blanc de Joanot 
Martorell, quan hom desco-
breix que un dels notables ca-
vallers que l’acompanyen en
les aventures per la Medi-
terrània és el Senyor d’Agra-
munt. Com que sabem que 
l’autor era un bregat cavaller 
que havia conegut nobles i 
cortesans, en descobrir la
presència del Senyor d’Agra-
munt hom no deixa de pre-
guntar-se si en la vida real 
Joanot Martorell havia cone-
gut algun senyor de la nostra
població amb el qual s’inspi-
rés.

En l’àmbit de la literatura 
popular hi ha algun romanç 
en què es parla d’Agramunt. 
També existeixen, és clar, les 
llegendes pròpies (de la Mare 
de Déu del Socors, la roca de 

la Delfi na, la campana dels 
perduts...), els goigs de la 
mare de Déu, les auques de 
tall modern (dels torrons, de 
la vila)...

Dins del teatre, en Pitar-
ra amb La dida va crear un 
personatge agramuntí (basat 
en un fet real) que durant un 
temps esdevingué famós.

La cunyada d’Aloma de la 
novel·la homònima de Mercè 
Rodoreda porta el fi ll a Agra-
munt per tal que es refaci. En 
la primera versió de la novel-
la, Agramunt s’esmenta dues 
vegades i parla dels Dipòsits. 
És que Mercè Rodoreda havia 
fet alguna estada a la nostra 
vila?

Josep Maria de Sagarra al-
ludeix a la nostra vila en les 
seves Memòries quan explica 
l’origen d’algunes serventes 
que tenien a casa, ja que la 
família estava emparentada 
amb els Siscar d’Agramunt.

Joaquim Carbó va escriure 
una novel·leta juvenil, titula-
da El cant de l’esparver, en 
què es narra la situació crítica 
dels animals del zoològic de 
Barcelona durant la guerra 
civil. Quan es tracta d’anar 
a buscar menjar per tal que 
les bèsties no morin, els tre-
balladors van amb un camió 
a Agramunt per carregar de 
farratge.

És clar que els autors que 
han parlat més d’Agramunt 
dins les obres de fi cció han 
estat els propis agramuntins. 
Per ordre cronològic recordem 
Joan Viladot amb els Roman-
ços agramuntins i Guillem Vi-
ladot que va elevar la nostra 

vila a la categoria de mite amb 
la creació de Riella. Les obres 
que hi fan referència són una 
colla: Memòria de Riella (que 
conté Temps d’estrena, Els 
infants de Riella, La Gent i el 
vent i L’arrel de panical), La 
cendra, Itineraris interiors i 
Els ulls.

Ara, a la llista s’hi pot afegir 
amb tots els honors la recent 
novel·la de Pa amb xocolata 
de Teresa Roig, ubicada total-
ment al nostre poble en dos 
temps, el de la guerra civil i 
l’actual. La narració parteix 
de la fi ra dels torrons, per sal-
tar endarrere al temps de la 
revolució. Com que l’autora 
es va documentar molt bé, 
mitjançant obres en general 
i sobretot a partir del pri-
mer col·leccionable de Sió, 
es pot dir que el rerefons és 
totalment verídic i escaient: 
l’esclat de la revolta, la vida 
quotidiana, el primer bombar-
deig, l’aproximació del front, 
l’entrada dels nacionals... Les 
referències a Agramunt i als 
agramuntins hi són una cons-
tant i donen un to de veracitat 
a la trama fi ctícia que hi ha 
muntat Teresa Roig. Pa amb 
xocolata és una bona novel·la 
que es fa llegir d’una tirada i 
que per la gent d’Agramunt té 
un doble valor.

Amb orgull podem dir que 
poques poblacions poden pre-
sumir com nosaltres de tenir 
no una, sinó dues grans novel-
les, com La cendra i Pa amb 
xocolata, que narren, paral-
lelament a la fi cció, fets reals 
esdevinguts a l’Agramunt de 
la guerra civil.   ■

Ara, a la llista dels 
llibres que parlen 
d’Agramunt es 
pot afegir amb 
tots els honors la 
recent novel·la de 
Pa amb xocolata 
de Teresa Roig, 
ubicada totalment 
al nostre poble en 
dos temps, el de 
la guerra civil i 
l’actual.
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Ofi cis: tallador, llenyataire

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

L’ofi ci de tallador o llenyataire de ben segur que deu ser un dels més antics i, també, és un dels que ja 
s’han extingit, sobretot en la seva versió original, és a dir els que tallaven amb la destral i els xerracs els 
arbres dels boscos per després coure’n la llenya i obtenir-ne el carbó dit vegetal o, simplement, la llenya 
que s’emprava per a fer-ne foc i, bé que aquesta era emprada en moltes indústries com la ceràmica i la 
indústria i d’altres, una gran part era consumida en el món rural, especialment en l’ús domèstic.

Aquest, ofi ci a més de 
ser un dels més antics, 
també era un dels més 

pesats. Tan pesat que avui 
dia costa bastant imaginar-
se algú que fos capaç de fer 
anar una destral tot el sant 
dia amb l’únic respir de l’ho-
ra dels menjars, de fer algun 
cigarret amb paper i el tabac 
de la petaca i grapejar la bóta 
del bon vi tot sovint. Elements 
aquests més que indispensa-
bles per fer rutllar l’empenta i 
l’esperit d’uns éssers el lema 
dels quals era superar-se a si 

mateixos i a totes les adversi-
tats pròpies de l’ofi ci, que no 
eren pas poques.

Llevat de sengles excepci-
ons, el contracte dels llenya-
taires solia funcionar més o 
menys de la següent manera. 
Qui volia vendre’s els arbres 
d’un bosc determinat, feia 
tracte amb algun empresari 
o persona experta en aquests 
afers i, després d’haver fi -
xat fi ns als més mínims de-
talls les regles de l’operació 
compra-venda, el comprador 
solia adjudicar la tala dels 
esmentats arbres a un grup, 
més o menys nombrós, de lle-
nyataires perquè trenquessin 
la llenya tot fent-ne trossos 
d’una mida estipulada que 
s’adaptés a l’ús que se n’ha-
via de fer després. Per tant,
si aquesta havia de passar
per la serradora més tard, vo-
lia dir que els trossos de l’ar-
bre no calia que tinguessin la 
mida tan curta com la dels 
que se n’havia de fer carbó. 
Així, si el comprador en volia 
fer carbó, havia de llogar un 
altre grup d’experts per fer-
ho. És clar.

Les eines que feia servir el 
tallador per fer la seva feina 
eren ben poques. És a dir, 
que amb l’esmentada destral 
i un xerrac gran a dues mans 
n’hi havia prou. Estri aquest 
últim que consistia en una 

gran fulla d’acer dentada que 
no podia faltar en cap grup 
de llenyataires, el qual, per 
fer-lo treballar, calien dues 
persones, així cadascuna de 
les dues empunyava una ma-
neta de fusta acoblada a cada 
extrem, i s’usava per trencar 
els troncs més gruixuts, a di-
ferència de la destral que era 
una eina més individual que 
cadascú se l’esmolava i mi-
mava a la seva manera per 
treure-li el millor rendiment 
possible i perquè l’esforç es-
merçat donés bons fruits i, a 
la vegada, es minimitzés tot 
el possible.

Finalment i com anècdota, 
us diré que havia sentit contar 
que alguns talladors tenien la 
capacitat de treballar amb 
dues destrals, una a cada mà. 
D’aquesta manera, deien, que 
els era més fàcil obrir el tall 
als troncs, sobretot si aquests 
eren gruixuts. La veritat, però, 
és que jo no havia tingut oca-
sió de veure’n mai cap per 
més que m’hagués agradat 
molt poder-ho comprovar per-
sonalment.

Serà una fal·làcia més d’en-
tre tantes o no? No ho sé pas. 
El món n’està ple i en trobem 
per tot arreu i de tot color.

Es diu que hi ha coses que 
val més creure-les que anar-
les a veure.

Jo ho faig així.   ■

Les eines que feia 
servir el tallador 
per fer la seva 
feina eren ben po-
ques. És a dir, que 
amb una destral 
i un xerrac gran 
a dues mans n’hi 
havia prou.
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A propòsit del canal

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Pasqual Castellà

D’entrada i per evitar 
possibles suspicàcies, 
he d’aclarir que com 

a convençut que sóc que 
l’aigua aporta riquesa he de 
manifestar que em sento pro-
fundament partidari que es 
fi nalitzi sense problemes la 
construcció del canal Segarra-
Garrigues. Ara bé, una vegada 
dit això, també he de confes-
sar que tinc de moment dues 
inquietuds a l’entorn dels 
suposats benefi cis que ens 
aportarà el susdit canal.

UNA.- Hi haurà aigua sufi -
cient per cobrir les necessi-
tats de la nova zona de reg? 
Segons diu un tal Sr. Joan 
Vázquez, membre de l’orga-
nització ecologista IPCENA 
(diari AVUI del 18/2/2009), 
el Segarra-Garrigues només 
té una reserva d’aigua, és a 

dir una concessió provisional 
–suposo de la Confederación 
Hidrográfi ca del Ebro (CHE)–, 
de 100 hectòmetres cúbics 
quan les seves necessitats se-
ran de 270 hectòmetres. Cal 
preguntar-se; si això és veri-
tat, què farem?

DUES.- El mateix diari es-
mentat més amunt afegeix 
que Na Cristina Sánchez, 
membre també d’una altra 
organització ecologista (SEO-
BirdLife), diu que l’amplia-
ció que va fer la Generalitat 
de les zones de protecció per 
als ocells de les zones este-
pàries (ZEPA) no és sufi cient 
i que d’acord amb la sentèn-
cia del Tribunal de Justícia de 
Luxemburg han de ser elimi-
nades dels regadius del Se-
garra-Garrigues la “friolera” 
de 20.000 hectàrees. Home, 

què voleu que us digui. D’en-
trada, em semblen moltes 
hectàrees però és que a més 
i tal com em va fer notar un 
pagès amic afectat pel futur 
regadiu, aquesta ampliació 
pot revertir molt negativament 
en l’economia dels regants. 
Davant d’aquesta afi rmació 
devia posar cara de pallús car 
el meu amic afegí: ”Sí, home, 
no ho entens? Independent-
ment del nombre d’hectàrees 
que es puguin regar, el cost 
de l’obra del canal és el ma-
teix i ha d’anar a càrrec en un 
50% de l’Estat i l’altre 50% a 
càrrec dels regants. El càlcul 
és senzill, només cal dividir la 
meitat del cost de l’obra pel 
nombre d’hectàrees que es 
reguin. És allò de tants caps 
tants barrets i és obvi que a 
menys caps els barrets seran 
més costosos”. Podeu ben 
creure que davant d’aquesta 
lògica tan contundent si n’ha-
gués dut me l’hauria tret jo, 
el barret. Però el meu amic 
aquell dia tenia ganes de 
parlar i va seguir els seus ra-
onaments dient-me: “És que 
a aquests ecologistes no els 
acabo d’entendre. Amb la 
seva dèria de protegir la fau-
na autòctona (que dit sigui de 
passada no crec que la zona 
de regadiu pugui afectar mas-
sa la supervivència d’algunes 
aus), potser s’estan passant 
un pèl; tant és així que a vol-
tes em pregunto: què fan si a 
casa seva els entra un ratolí? 
Tiren de raticida o bé els do-
nen formatge per allò de pro-
tegir-los?”. No vaig saber què 
contestar-li.   ■
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L’ampliació de 
noves zones de 
proteccioó per als 
ocells de les zones 
estepàries (ZEPA), 
pot revertir molt 
negativament en 
l’economia dels 
regants que s’han 
de fer càrrec d’un 
50% de l’import 
de la construcció 
del canal.
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Zona ZEPA, primer les aus
i després les persones Ramon Jové i Torra

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

La possible ampliació 
de 13.000 ha de zones 
ZEPA (Zones d’Especial 

Protecció per a Aus) dins de 
l’àrea regable del canal Se-
garra-Garrigues és una mala 
notícia per a tota la Ribera del 
Sió. No només per a aquells 
que es veuran afectats per la 
inclusió de les seves parcel-
les dins d’aquesta zona, sinó 
també pels regants, ja que el 
canal en part l’han de pagar 
els propietaris de les parcel-
les, i com menys superfície 
regable hi hagi, més elevat 
serà el cost per hectàrea, fi ns 
al punt que incloure tal quan-
titat de superfície dins de la 
zona ZEPA posa en greu perill 
la viabilitat del canal. 

Estar inclòs dins d’un espai 
ZEPA no tan sols implica que 
no es pugui regar, afecta tam-
bé a la ramaderia, indústria, a 
les infraestructures i fi ns i tot 
als plans urbanístics. Per po-
sar alguns exemples, els can-
vis de cultius d’herbacis a lle-
nyosos seran qüestionats i fi ns 
hi tot prohibits. La instal·lació 
de granges es veurà afectada 
per una normativa més res-
trictiva que, a més, implicarà 
un increment de costos per 
a la gestió de les dejeccions 
ramaderes. Els plans urbanís-
tics també es veuen afectats, 
ja que els pobles que quedin 
inclosos dins d’aquests espais 
no podran créixer ja que el sòl 
és declarat com a no urbanit-
zable, i fi ns i tot la construc-
ció i rehabilitació dels edifi cis 
ja existents haurà de comp-

tar amb un informe previ del 
DMAH per a ser autoritzada. 

La fi nalitat d’aquesta àrea 
ZEPA és conservar per damunt 
de tot un hàbitat per a aus es-
tepàries migratòries en perill 
d’extinció com el sisó (ànec de 
secà), el gaig blau europeu, la 
terrerola vulgar i l’àguila cua-
barrada. Per damunt de tot 
vol dir per damunt de tot. Als 
ecologistes que han pregonat 
i pregonen que la Ribera del 
Sió és un paratge estèpic òp-
tim no els importa gens ni el 
canal Segarra-Garrigues (tot el 
contrari) ni els pagesos que hi 
viuen, ni els pobles inclosos 
en aquestes àrees... només 
els interessen les aus. Inici-
alment ecologistes i DMAH, 
governat pel partit polític més 
favorable a les seves tesis, 
parlaven d’oferir compensa-
cions al voltant de 400 €/ha a 
canvi de no regar. Recentment 
s’ha ofert de forma provisional 
uns 120 €/ha (valor variable 
en funció de les actuacions) 
que compensarien les pèrdues 
econòmiques a canvi de rea-
litzar unes labors culturals en 
cultius extensius per afavorir 
el creixement de la població 
d’aquestes espècies. En el 
futur, i donada la pressió de 
regants i la junta directiva 
que ens representa, a més de 
reduir l’ampliació de 23.000 
ha inicials a 13.000 ha, el 
Govern parla de compaginar la 
protecció de les aus i el reg. 
De quin reg estem parlant?

A data d’avui no s’ha rea-
litzat cap obra per posar en 

regadiu àrees compreses dins 
d’un espai ZEPA tot i que les 
directrius per a la seva gestió 
contemplen la possibilitat de 
reg en cultius llenyosos fi ns 
a 1.500 m3/ha i any i fi ns a 
3.500 m3/ha i any en cultius 
herbacis. 

Hi ha massa contradic-
cions, propostes i declaraci-
ons de polítics, subvencions a 
mitges... i una remor de fons, 
por, que l’aigua en bona me-
sura fi nalment anirà a Barce-
lona. 

La Ribera del Sió és terra de 
petits turons, serres amb alzi-
neres, ginebres, argelagues, 
timons... com a fl ora més 
destacada i de conills, per-
dius, tudons, esparvers, algu-
nes guineus i molt rarament 
d’ocells estèpics, fi ns al punt 
que en nombrosos pobles no 
s’hi han vist mai. Hi ha al-
tres zones de Catalunya on 
aquestes aus hi són presents 
i que no seran afectades per 
la transformació al reg. No es 
poden incloure com a zona 
ZEPA i així acomplir amb la 
quota que ens volen imposar 
a Catalunya?

Estem en un procés que ens 
pot portar a estar inclosos dins 
d’un espai ZEPA, fet que pot 
causar un perjudici econòmic 
i social molt important. Per 
això, i perquè simplement els 
arguments donants fi ns ara 
per ecologistes corresponen a 
unes aspiracions de màxima 
protecció a aus estèpiques que 
els polítics no han sabut solu-
cionar, NO A LA ZEPA.   ■

Als ecologistes 
que han pregonat 
i pregonen que la 
Ribera del Sió és 
un paratge estèpic 
òptim no els impor-
ta gens ni el canal 
Segarra-Garrigues 
(tot el contrari) ni 
els pagesos que hi 
viuen, ni els pobles 
inclosos en aques-
tes àrees... només 
els interessen les 
aus.
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Ronda dels Comtes d’Urgell TFT

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

He llegit la carta signada 
amb les lletres ASE-
TAM. He de dir que hi 

estic del tot d’acord però s’ha 
descuidat un altre indret. I es 
que d’entrades a Agramunt 
n’hi ha tres de molt princi-
pals: les dues esmentades i la 
Ronda dels Comtes d’Urgell, 
circumval·lació de la Vila, que 
també porta a I’església i al 
Mercadal, dos indrets molt 
importants.

A la Ronda dels Comtes 
d’Urgell no s’hi ha fet mai 
res, principalment en l’últim 
tram. Aquest tros de carrer no 
té ni voreres; quan plou baixa 
tota I’aigua de les eres per la 
vora de les cases amb la con-
seqüent humitat, formant-se 
una mena de sèquia que tar-

da molt a desaparèixer i quan 
ho fa és perquè ja s’ha fi ltrat 
als fonaments de les cases.

Recordo molt bé que una 
de les promeses electorals 
del senyor alcalde va ser que 
a Agramunt es farien totes 
les voreres que restaven per a 
fer durant la seva legislatura. 
Aquest és un indret on no s’hi 
ha fet res durant dècades, 
potser que en apropar-se al-
guna elecció han fet una pas-
sada damunt de I’enquitranat 
defi cient del carrer, agreujant 
encara més el problema de 
l’aigua a les voreres en pujar 
el nivell del carrer i fer les sè-
quies més profundes.

En fi ... que vivim en un car-
rer amb uns serveis tan defi -
cients que és com si no exis-

tís. Estem acostumats a una 
trista llum al carrer després 
de suplicar que la posessin; 
no hi ha passos de zebra, ni 
senyals de limitació de veloci-
tat on els cotxes circulen corn 
si fos per la carretera, sovint 
de manera desorbitada. En 
defi nitiva, estem deixats de la 
mà de Déu.

Em consta que el govern, 
corn sap tothom, dóna molts 
diners als municipis per po-
den remeiar les mancances 
que tenen. A veure si en 
aquesta part del poble ens to-
carà alguna cosa...

No entenc perquè volen 
els nostres impostos, que pa-
guem com tothom, si pràcti-
cament no existim o si més no 
som invisibles.   ■

A principis de 1984 al 
Foment Parroquial as-
sajàvem el grup de Ca-

ramelles “Aires del Sió”. Una 
nit va venir a veure’ns el que 
era rector de la parròquia en 
aquell moment, mossèn Ma-
nuel Pal, i va preguntar si hi 
havia algú que volgués assajar 
unes nits més per cantar per 
Setmana Santa i Pasqua a les 
celebracions litúrgiques. Una 
colla vàrem acceptar, i així ho 
vàrem fer. També se’n va afegir 
de fora del grup caramellaire.

Passada la Pasqua va pro-
posar fer-ho per les primeres 

comunions, després per la 
Confi rmació i així per totes 
les festes assenyalades de 
l’any, quedant-nos ja com a 
Cor Parroquial.

De llavors ençà han passat 
dos rectors més per la parrò-
quia, alguns dels companys 
cantors ens han deixat per 
passar al descans etern i altres 
ens han deixat per raons per-
sonals. No obstant, també se 
n’hi han incorporat de nous.

Amb tot, estem orgullosos 
d’haver assolit la fi ta dels 25 
anys, solemnitzant les cele-
bracions litúrgiques de la nos-

tra església. Per això ho volem 
celebrar el dia 19 d’abril a la 
missa de les 12 del migdia, i 
després amb un dinar de ger-
manor al restaurant KIPPS.

Estem segurs que sou molts 
els vilatans que ens teniu 
simpatia, i estaríem molt con-
tents que ens acompanyéssiu 
en aquesta missa d’acció de 
gràcies.

També ens podeu acompa-
nyar en el dinar, pagant el cor-
responent tiquet. Cal apuntar-
se a la Roser del Sigle.

Us desitgem a tots BONA 
PASQUA.   ■

25 aniversari Cor Parroquial d’Agramunt

A la Ronda dels 
Comtes d’Urgell 
no s’hi ha fet mai 
res, principalment 
en l’últim tram. 
Aquest tros de 
carrer no té ni 
voreres; quan plou 
baixa tota I’aigua 
de les eres per la 
vora de les cases 
amb la conseqüent 
humitat...

Estem orgullosos 
d’haver assolit la 
fi ta dels 25 anys, 
solemnitzant les 
celebracions 
litúrgiques de la 
nostra església. 
Per això ho volem 
celebrar el dia 19 
d’abril a la mis-
sa de les 12 del 
migdia.
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Hi érem
i ho vàrem
veure
Testimoni
de primera mà
dels bombardejos

La restauració, museïtzació i 
obertura del Refugi Antiaeri 
de l’església, ha estat el de-

tonant de records i comentaris per 
part de moltes persones que s’hi 
van acollir durant els bombarde-
jos o que els van viure en algun o 
altre indret de la Vila. Hi ha hagut 
de tot. Persones que tenien una 
gran il·lusió per tornar-hi a bai-
xar al cap de 70 anys i altres, els 
menys, que malgrat tot aquest 
temps transcorregut, encara els 
angoixa el record del mal son que 
van patir aquells dies.

Llavors eren infants amb tota una 
vida per davant. Avui ja són per-
sones grans amb el bagatge d’una 
vida a l’esquena. A uns quants 
els hem fet relatar les vivències 
d’aquells mesos. Alguns les han 
escrit personalment; altres ens les 
han explicat. Són únicament una 
mostra, creiem que representa-
tiva, d’aquells agra muntins que
els va tocar viure una de les èpo-
ques més compulses de la nostra 
història.

Per servar la memòria col·lec-
tiva els testimoniatges personals 
són els més valuosos. Aquí els 
teniu. ▼
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Josep Miralles i Molins  (Agramunt, 1924)

MEMÒRIA
HISTÒRICA TESTIMONIS DELS BOMBARDEJOS

Tenia 14 anys quan des 
del juny al desembre de 

1938 es va construir el refugi 
de l’església. Amb els meus 
pares i germans estàvem re-
fugiats a la masia Vicent Mas 
i més tard a Puigverd. Amb 
el pare cada dia pujàvem i 
baixaven d’Agramunt per tre-
ballar.

El meu pare i jo, i també 
altres paletes, vàrem treballar 
en la construcció del refugi. 
El director de l’obra era un tal 
Estanislao, constructor que 
havia arribat a Agramunt de 

Vila-rodona per construir les 
cases del Jolonch, cal Mario 
Mestres i Villalta del Raval.

De la construcció d’aquest 
refugi se’n va encarregar l’A-
jun tament. L’alcalde de l’èpo-
ca era en Cèsar Juan. Cada 
dissabte rebíem el jornal de la 
setmana i recordo que el dar-
rer dia de l’any, o sigui, el 31 
de desembre de 1938 hi van 
haver dos bombardejos molt 
forts i vam haver d’amagar-
nos, cosa que va fer que no 
poguéssim anar a cobrar.

Junt amb nosaltres hi havia 
el meu oncle Federico Mira-
lles Martí, també hi havia al-
tra gent que encara recordo, 
però que ja no són entre no-
saltres. Sóc l’únic supervivent 
de la colla que vam construir 
el refugi. Els meus companys 
eren en Ramon Valls Ariet, de 
cal Menut; Antoni Padullés 
Mirasó, de ca l’Espot, que al 
mateix temps feia de “lliste-
ro”; Ton Panadés, Josep Ros, 
de cal Missoia; els germans 
Tonet i Joan Miralles; Jaume 
Vicens, de ca la Seca; i el Bep 
(gros). Tots aquests treballa-

ven cobrant, en canvi sabíem 
d’altres que anaven a jova per 
estar considerats homes de 
dretes.

En una ocasió em va tocar 
de pujar al campanar i vigilar 
si venien avions. M’hi vaig 
quedar a dinar i tot. La sirena 
estava espatllada i havia de 
tocar la campana si es donava 
el cas. Per sort aquell dia no 
va aparèixer ningú.

Tinc molt present alguna es-
tada al refugi durant el bom-
bardeig. Molta gent, molta 
calor. Jo procurava posar-me 
sempre al mateix lloc, que era 
a la part central on el passa-
dís s’eixampla formant una 
petita plaça. Les parets que 
fan de suport en aquest espai 
em donaven seguretat. Altres 
es refugiaven a les escales del 
campanar i altres dins la ma-
teixa església sense baixar al 
refugi. El cert és que van ser 
moments molt incerts.

Crec que no es poden obli-
dar aquells temps, però mi-
llor hagués estat que no els 
hagués sim hagut de viure 
mai.   ■

Teresa Ribera  (Agramunt, 1925)

Tenia dotze anys quan van 
bombardejar Agramunt 

per primer cop. En el primer 
bombardeig molts vam córrer 
cap al Passeig i ens vam es-
tirar per terra; ens vam posar 
al costat de bancs de pedra 
que hi havia. Alguns miraven 
perfectament els avions que 
sobrevolaven el poble.

Després d’aquest fet, la 
nostra família i altres  vam 
anar a dormir en uns baixos 
d’una casa prop de cal Lecha, 
al carrer Sió, que era més a 
prop de la plaça. Quan toca-
va la sirena tots escapàvem 
a córrer cap al refugi de l’es-
glésia. Hi entràvem pel forat 
que hi havia davant de l’ajun-

tament. Com que jo era la fi lla 
gran dels quatre germans, re-
cordo que corria cap al refugi 
amb el Fernando, el menut, al 
coll i la mare portant la Nuri, 
ma germana petita. Hi vam 
anar més d’un cop. El refugi 
s’omplia de gent i, quan havia 
passat tot, alguns s’hi queda-
ven una mica més.    ■

Josep Miralles recorda amb 
precisió com es va construir 
el refugi.

Teresa Ribera.

Sóc l’únic super-
vivent de la colla 
que vam cons-
truir el refugi.
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Per casa nostra van passar 
els sacerdots Mn. Alfons 

i el Dr. Gimó i li van dir a la 
mare: “Tresa, marxem dissi-
mulant fent veure que anem 
a passeig. A la vostra era hi 
deixarem les sotanes”. Així 
ho van fer. Nosaltres, després, 
les vam anar a recollir, hi vam 
treure els botons i les vam 
cremar al corral. Amb aquest 
fet em vaig adonar que la re-
volta havia arribat a la nostra 
Vila. Estàvem en guerra!

Al meu germà i a mi ens van 
portar a Revarter –una masia 
a uns set o vuit quilòmetres 
d’Agramunt–,  ja que hi tení-
em familiars. Allí no hi vam 
ser gaire temps, perquè sovint 
venien soldats a fer registres 
suposo que buscant sacerdots 
amagats o bé civils que no vo-
lien anar a la guerra. Un dia 
vam passar molta por, perquè 
en un d’aquests escorcolls a 
fora al carrer els soldats van 
disparar trets fent veure que 
mataven dos dels nostres co-
sins. D’ençà d’aquest fet ja 
no m’hi vaig trobar bé i vam 
tornar cap a Agramunt.

Els pares s’havien quedat 
per salvaguardar la casa i el 
corral. El padrí, tossut com 
era, mai no va voler consci-
enciar-se que havia esclatat 
la guerra i que podia estar en 
perill. Sempre va restar al cos-
tat de les mules, per por que 
les hi prenguessin. Recordo 
que havia passat llargues 
temporades amb els animals 
en una cabana que teníem 
en una fi nca prop de la masia 
l’Escampa. Allí hi feia vida i 
el pare, en anar a treballar, li 
portava el menjar.

Aquí a Agramunt els ànims 
exaltats que hi va haver als 
primers moments d’esclatar 
la guerra, sortosament aviat 
es van calmar. Llevat d’un cas 
molt concret que suposo que 
tothom ja sap, no va passar 
res més de greu. La gent gran, 
sobretot pares de família, i 
els que tenien algun familiar 
al front, vivien aquell temps 
amb molta més angoixa que 
no pas el jovent que, tot i pas-
sar moments complicats, ens 
ho miràvem com una “aven-
tura”, si és que es pot dir així. 
Convivíem amb els soldats 
que havien vingut a la Vila. 
El comitè local havia requi-
sat la nostra era per posar-hi 
una central de telecomuni-
cacions. Allí s’hi estaven els 
soldats de la DCA (Defensa 
contra aeronaus), alguns dels 
quals menjaven a casa nostra 
i amb qui després de la guerra 
vam mantenir una bona rela-
ció que encara dura ara.

La vida a la Vila, doncs, era 
bastant tranquil·la fi ns que 
van arribar els bombardejos. 
Jo llavors dormia a cal Puig, 
que era davant mateix de casa, 
per fer companyia la Marieta, 
una senyora vídua que vivia 
sola. Quan Agramunt va patir 
el primer bombardeig, preci-
sament era en aquella casa. 
Recordo que tremolava tot. 
Mentre baixàvem les escales 
comentàvem que havien de 
ser molt a prop, per l’enorme 
soroll que sentíem. No va ser 
fi ns arribar al carrer quan ens 
adonàrem que estaven bom-
bardejant la nostra Vila. Tot-
hom corria cap a les costes 
dels dipòsits per amagar-se. 

Jo portava un vestit vermell i 
la gent gran em cridava que 
m’amagués perquè aquell co-
lor em podia delatar. Em vaig 
posar dins uns esbarzers, d’on 
vaig sortir tota esgarrapada!

Després d’aquest primer 
bombardeig, ens van fer 
anar altra vegada a Revarter. 
Però també va ser per poc 
temps. No podíem suportar 
l’an goixa de pensar què els 
podia passar als pares amb
els bombardejos d’Agramunt, 
men tre nosaltres érem fora. 
I així, doncs, vam tornar cap 
a casa. Tant en anar com en 
tornar, ho vam fer en ple bom-
bardeig i sentíem l’esfereïdor 
xiulet que feien les bombes 
en caure. A partir d’aquest 
moment, cada vegada que 
hi havia un bombardeig a la 
Vila ens amagàvem al refugi 
del pou del gel ubicat al turó 
del convent. El padrí del Magí 
Galceran es recordava del seu 
emplaçament i així ho va co-
municar als encarregats d’ha-
bilitar els refugis. S’hi entrava 
per unes trinxeres que havien 
fet des de l’hort del Simonet, 
i donàvem més o menys a la 
meitat del pou. A dins hi ha-
vien amuntegat molta terra 
i pedres que feien com una 
mena de rampa per on passà-
vem fi ns arribar a baix de tot. 
Recordo que hi havíem estat, 
a part de nosaltres, les famí-
lies Súria i Pons. La resta de 
veïns del carrer havien marxat 
fora en masies o cabanes.

En un dels nombrosos bom-
bardejos que vam patir, una 
bomba va ensorrar cal Puig 
–la casa on anava a dormir–, 
i una altra va quedar clava-

Carme Rovira i Cornudella  (Agramunt, 1921)

Una bomba va 
ensorrar cal Puig 
–la casa on anava 
a dormir–, i una 
altra va quedar 
clavada al mig del 
carrer entremig de 
les dues cases, la 
qual es va partir 
en dos, però no va 
explotar. Malgrat 
tot, però, l’ona ex-
pansiva d’aquestes 
bombes, va esbot -
zar la portar de 
casa nostra, el 
balcó, una fi nestra 
i va fer caure uns 
envans interiors 
del segon pis.
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da al mig del carrer entremig 
de les dues cases, la qual es 
va partir en dos, però no va 
explotar. Malgrat tot, però, 
l’ona expansiva d’aquestes 
bombes, va esbotzar la portar 
de casa nostra, el balcó, una 
fi nestra i va fer caure uns en-
vans interiors del segon pis. 
Les obertures que van que-
dar sense porta les van haver 
de tapiar, i si volíem entrar a 
casa ho havíem de fer per una 
fi nestra mitjançant una esca-
la de fusta.

Llavors ja vam fer vida al 
refugi. Hi cuinàvem i hi dor-
míem. Ens hi vam endur uns 
matalassos que vam col·locar 
al túnel de desguàs del pou 
del gel, que ens feia d’habita-

ció. Com he dit abans, Agra-
munt va patir molts bombar-
dejos. Sempre havia sentit a 
dir que en total van ser 28. 
La mare m’explicava que en 
un d’aquests es trobava a la 
nostra era i no li va donar 
temps d’anar al refugi. Es va 
mig amagar en uns garrics. 
De sobte es va adonar que 
una de les bombes li queia al 
damunt. Quan pensava que ja 
estava “llesta”, la bomba va 
descriure una paràbola des-
plaçant-se cap a l’interior de 
la població. Tot va anar molt 
ràpid, però l’ensurt i l’angoixa 
que va patir van ser terribles.

Tot i que sempre el nostre 
refugi havia estat el del pou 
del gel, també em vaig haver 
d’amagar una vegada al de 
l’església i una altra al del 
castell. Al mig del poble no 
ens hi deixaven anar gaire. 
Una de les poques vegades 
que havíem anat a comprar 
amb dues noies més del car-
rer i un parell de soldats de la 
DCA, va tocar la sirena i vam 
anar al refugi de l’església. I 
una altra vegada, també amb 
els mateixos soldats, havíem 
anat a veure una bomba que 
va caure prop del Molinet, 
que no va explotar i que deien 
que era una de les més grans 

que havien tirat sobre la Vila, 
també va tocar la sirena i vam 
haver de córrer cap al refugi 
del castell.

Com he dit abans, fèiem vida 
al refugi del pou del gel. Recor-
do que el dia de Reis de l’any 
1939 van venir a refugiar-se 
amb nosaltres aquests soldats 
de la DCA. Ens van dir que els 
nacionals anaven guanyant 
terreny i que ells ho tenien 
complicat. Hi van ser un parell 
de dies i després van marxar. 
Passaren uns quants dies més 
i de sobte, sense comptar-hi, 
sentim una veu que crida: 
“¡Quién vive!”. Ningú no va dir 
res, perquè no sabíem de qui 
es tractava. Tot seguit sentim 
cridar el Pons: “Josep de cal 
Petitó, corre que et prenen la 
somera!”. Amb el to que ho 
deia, ens adonàrem que no hi 
havia perill. Ens aixecàrem i 
vam comprovar que el soldat 
era un dels nacionals. Ens va 
tranquil·litzar dient-nos que no 
ens passaria res i que podíem 
anar cap a casa nostra.

Poc després vam anar a 
donar un tomb pel centre de 
la Vila. Hi havia moltes cases 
ensorrades i per molts carrers 
no es podia passar perquè es-
taven plens de runa. L’espec-
tacle era horrorós!   ■

Al refugi del 
pou del gel hi 
cuinàvem i hi 
dormíem. Ens hi 
vam endur uns 
matalassos que 
vam col·locar al 
túnel de desguàs, 
que ens feia 
d’habitació.

Carme Rovira es refugiava 
al pou del gel, al turó dels 
dipòsits del Convent.
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Pere Mora i Giribet  (Agramunt, 1931)

En la visita realitzada el dia 
31 de gener d’enguany al 

recuperat refugi antiaeri que 
es va construir sota l’esglé-
sia de Santa Maria durant la 
guerra civil, l’amic Josep Ber-
tran de la nostra revista Sió, 
em va proposar de fer un es-
crit referent al meu record de 
les experiències viscudes al 
refugi els anys 1938-39. En 
aquell temps jo era un nen de 
6-7 anys i recordo que quan 
“la sirena” avisava la proximi-
tat d’un bombardeig, la mare 
ens agafava apressada a mi i 
la meva germana, que encara 
no tenia un any, i cap al refugi 
falta gent. De quan entràvem 
a l’església per la porta nord, 
el primer record és la visió de 
les famílies que cuinaven a 
l’empara dels grans pilars dels 
arcs que sustenten el temple; 
allí hi havien encès els seus 
focs i s’hi veien pots i casso-

les damunt, tant és així que 
alguns ja ho havien convertit 
com casa seva i és que “la 
necessitat no té llei”, sobretot 
quan és per escapar del gran 
perill de mort que comporta-
ven els bombardejos. Era molt 
depriment per a mi veure els 
pilars i el sostre fumats pels 
focs que ennegrien les secu-
lars pedres tant ben tallades 
i les curosament esculpides 
del nostre temple. 

Dels bombardejos que vaig 
viure allà sota n’hi ha un que 
em va frapar especialment; 
va ser el dia en què les bom-
bes van ensorrar tota la part 
del carrer d’enfront la porta 
nord de l’església, des del 
carrer de la germandat fi ns 
el de Sant Joan (això es pot 
veure en una de les fotogra-
fi es explicatives que hi ha al 
refugi). Aquell dia vam entrar 
al refugi, com era habitual en 
nosaltres, per la boca oberta 
al paviment de la capella del 
Socors, en baixar la mare ens 
va donar el bastonet que tots 
els nens portàvem a la boca, 
perquè deien que així les for-
tes explosions de les bombes 
no ens deixarien sords, aquell 
dia el refugi era ple de gom a 
gom i efectivament, aviat van 
començar les orrendes deto-
nacions (qui no ho ha viscut 
no s’ho pot ni imaginar), crec 
que la poca llum que hi havia 
es va apagar i en aquella fos-
cor es va començar a sentir a 
cada explosió crits, exclama-
cions i pregàries a Déu i a la 
Mare de Déu del Socors, re-
cordo que una veu va cridar 
des de la porta: “que surti 
la Maria de cal... perquè la 

seva mare és morta” els crits 
i sorolls es van multiplicar, 
algunes persones volien sor-
tir i esverades colpejaven la 
gent; a mi una empenta em 
va fer caure a terra (recordo 
que portava pantalons curts 
agafats amb un elàstic de 
roba, a terra algú em va pas-
sar pel damunt trepitjant-me, 
quan em vaig poder aixecar 
l’elàstic dels pantalons estava 
trencat i, per tant, me’ls ha-
via d’aguantar amb la mà i en 
aquella horrorosa penombra 
a la llum d’alguna espelma
o encenedor, damunt dels 
nostres caps hi veia unes ve-
tes horitzontals com de ga-
sos de diferents colors: groc, 
vermell, verd...). alguna bona 
persona socorria els grans i 
petits oferint-nos, de la seva 
ampolla, una mica d’aigua
per poder mullar la nostra 
resseca boca plena de por i 
d’angoixa. Tan aviat com vam 
poder sortir d’allí, per la porta 
nord, el carrer era descone -
gut, totes les cases del davant 
estaven enrunades, tal com 
he dit abans, pedres, runa,
fi ls d’electricitat pel terra, 
mobles i retrats trencats, 
roba... tot el que podeu ima-
ginar voltava pel carrer, tant, 
que era molt difícil poder 
caminar per damunt dels es-
tralls. Aquell dia tràgic que
encara tinc a la memòria, en-
tre fums i pols, em vaig pro -
metre a mi mateix que mai 
més no entraria al refugi ja 
que, malgrat que ens havia 
salvat la vida hi vaig sentir una 
in superable i terrible sensació 
de claustrofòbia. Un dels sol-
dats d’intendència que tre-

Pere Mora en el racó del 
refugi on sempre s’arraulia.

De quan entràvem 
a l’església per la 
porta nord, el pri-
mer record és la 
visió de les famí-
lies que cuinaven 
a l’empara dels 
grans pilars dels 
arcs que susten-
ten el temple; allí 
hi havien encès 
els seus focs i s’hi 
veien pots i cas-
soles damunt.
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Felip Llena  (Mafet, 1929)

Tenia set anys quan va co-
mençar la guerra. Recor-

do que després del daltabaix 
dels primers mesos de guer-
ra i de revolució, com que el 
front era molt lluny, a Mafet 
tot s’havia tranquil·litzat i hi 
havia una certa normalitat.

 Això es va trencar de cop 
el dia 5 d’abril de 1938 en 
què l’aviació franquista va fer 
el primer bombardeig sobre 
Agramunt. A Mafet també ens 
va tocar, però per sort, no hi 
va haver cap víctima mortal. 
Solament dues persones van 

resultar lleugerament ferides 
i es van produir desperfectes 
poc importants a dues o tres 
cases del poble.

Que a mi no em toqués 
directament el bombardeig 
d’Agramunt té a veure amb 
els següents fets: En aquell 
temps a Mafet la canalla no 
anàvem a l’escola ja que la 
mestra que teníem al poble 
havia marxat i no n’hi havien 
posat cap més. Juntament 
amb un altre noi tres o quatre 
anys més jove, baixàvem cada 
dia al col·legi a Agramunt. Ve-
níem a peu pel camí vell por-
tant la cartera amb el material 
escolar a l’esquena i la senalla 
amb el dinar a la mà. Tot i que 
les autoritats havien fet desa-
parèixer les festes religioses 
i tots el símbols relacionats 
amb la religió, havien man-
tingut, però, les vacances de 
Setmana  Santa i la canalla, 
aquell 5 d’abril teníem festa. 
Probablement això va fer que 
tot i les nombroses víctimes 
que el bombardeig va ocasio-
nar a Agramunt, la cosa hauria 
pogut ser molt pitjor. Recordo 
que després de les vacances 
s’havien d’inaugurar les Esco-
les Noves traslladant-hi tots 
els escolars. Però les Escoles 

van ser tocades per les bom-
bes, motiu pel qual es va aca-
bar del tot el col·legi i no es 
van reprendre les classes fi ns 
al 1939, passada la guerra.    

Després d’aquest primer 
bombardeig, a Mafet tothom 
va quedar-se molt espantat i 
la gent vam marxar del poble 
a viure a les cabanes que te-
níem a les fi nques, pensant 
que estaríem més segurs. Poc 
va durar l’estança, ja que com 
que de moment  no van tornar 
a bombardejar tots vam tornar 
a les nostres cases, però quan 
sentíem el soroll d’un avió ho 
deixàvem tot i corríem a ama-
gar-nos als cellers o a algun 
refugi que s’havia construït.

A la casa d’una família 
que havia marxat del poble, 
cap a mitjans de 1938, s’hi 
va instal·lar la Comandància, 
amb alts càrrecs militars, i 
també la Intendència. En 
aquesta casa hi van construir 
un refugi molt ben fet, enca-
ra que no es va arribar a aca-
bar, ja que només van fer una 
galeria de les dues previstes. 
Aquell refugi va ser com casa 
meva ja que hi passàvem mol-
tes hores els dies abans d’arri-
bar les tropes de Franco, l’11 
de gener de 1939.   ■

ballava al forn de pa de casa
nostra, em va dir, després 
d’expli car-li la tragèdia que 
havia viscut que a prop de
casa a la “segla gran” vora el 
canal hi havia un refugi molt
segur sota una llosa de pedra
que hi feia de pont, i sempre 
més, tot sol, malgrat els crits

de la mare, quan sonava “la
sirena” jo corrent aviat era 
allà.

I per acabar, després de prop 
de 60 anys, a l’Ajuntament, 
atenia una persona de la meva 
edat que estava molt enfadada 
per un problema que li causa-
va l’Administració, la qual em 

va dir “una altra guerra hauria 
de venir Pere!”... estic segur 
que va ser l’únic dia que vaig 
perdre la paciència de veritat, 
no vaig poder aguantar més i 
el vaig “engegar”, perquè em 
va fer recordar l’horror d’una 
guerra que ell també havia vis-
cut.   ■

Felip Llena, al costat d’una 
de les entrades del refugi 
de Mafet.

A Mafet també 
ens va tocar, 
però per sort, no 
hi va haver cap 
víctima mortal, 
solament dues 
persones van 
resultar lleuge-
rament ferides. ▼
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MEMÒRIA
HISTÒRICA TESTIMONIS DELS BOMBARDEJOS

Pasqual Castellà  (Agramunt, 1924)

El proper dia 5 d’abril 
s’acompliran setanta-un 

anys d’un esdeveniment ne-
fast: el primer bombardeig 
que sofrí la nostra vila en mo-
tiu de la Guerra Civil (1936-
1939). Amb tot i que de lla-
vors ençà ha plogut bastant 
rau en la meva memòria (si bé 
que d’una manera boirosa per 
la llunyania en el temps), un 
record confós però inesborra-
ble d’aquell fet luctuós.

Els meus pares, infl uïts pro-
bablement per la psicosi ge-
neral de perill que blandava 
pel poble degut a la proximi-
tat del front de la guerra que 
s’havia deturat a Balaguer, 
decidiren traslladar-nos a viu-
re en una petita caseta que 
encara avui posseïm en una 
fi nca a uns tres quilòmetres 
de la vila, a tocar de la ma-

sia Vicent Mas. En 
aquella petita edifi -
cació de dues plan-
tes d’uns 50 m2 en 
total, ens hi vàrem 
encabir dinou per-
sones, totes de fa-
mília, i una euga. 
Encara ara no arri-
bo a entendre com 
ens ho manegàvem 
per viure-hi en tan 
poc espai, però re-
cordo que em sen-
tia feliç saltironant 
tot el dia per l’era i 
el bosc, enfi lant-me 
pels pa llers i anant 
a la caça de volia-
nes, sargantanes i 
alguna granota de 
la bassa que ens 
proveïa d’aigua i, 
sobretot, deslliu-

rat de “l’esclavitud” d’haver 
d’anar a escola. 

Algú de la família havia de 
venir a diari a Agramunt per 
proveir d’aliments (llet, pa, 
carn, etc.). Aquell 5 d’abril 
també, i per això aquell matí 
el meu pare va enganxar l’eu-
ga al carro i junt amb la mare 
i un oncle van enfi lar el camí 
cap a la vila, sense dir-me res. 
Eren ja un bon tros lluny quan 
jo me’n vaig adonar i em vaig 
posar a cridar plorant dient 
que també volia anar-hi. Van 
sentir els meus crits i el pare, 
enfadat per la meva rebeque-
ria, va fer deturar l’animal per 
esperar-me; ja amb ells, vam 
continuar el camí. Ens trobà-
vem més o menys a un qui-
lòmetre d’Agramunt quan và-
rem sentir el soroll del motor 
d’avions, una remor inconfusi-

ble; era l’aviació rebel amb el 
seu rum-rum molt diferent de 
la dels republicans. I de sob-
te, la primera explosió segui-
da d’una gran fumera negra 
que s’enlairava a l’indret de la 
vila, i una altra, i una altra... 
Si la memòria m’és fi del foren 
tres forma cions de tres avions 
cada una que varen passar 
una vegada i una altra llen-
çant bombes sense parar. No 
sé l’estona que va durar, però 
diria que mitja hora llarga que 
a mi em semblà una eternitat. 
Des del nostre indret, arraulits 
al peu d’un ribàs, vèiem gent 
corrent que fugia esporugui-
da. Un home va passar molt a 
prop nostre: era un dels molts 
malaguenys que havien vin-
gut a refugiar-se a casa nos-
tra fugint de l’horror viscut a 
la seva terra i en preguntar-li 
què havia passat, sense detu-
rar-se ens digué: “Agramunt 
ha «quedao» hecho polvo”. 
Vam emprendre el retorn cap 
a la caseta i ben aviat ens ar-
ribaren notícies. Moltes cases 
derruïdes, una vintena llarga 
de morts, una barreja de ter-
ror i plors.... Recordo, això sí, 
que jo vaig tenir por, molta 
por... amb tot i que gràcies 
als minuts que vaig fer perdre 
al meu pare aquell matí ens 
va salvar de trobar-nos enmig 
d’aquella tràgica feta.

Preguem a Déu tots plegats 
perquè no es tornin a repetir 
fets semblants. Els que no ho 
heu viscut i malgrat les pel-
lícules d’episodis bèl·lics que 
ens han ensenyat, difícilment 
podeu abastar amb exacti-
tud la magnitud catastròfi ca 
d’aquella experiència.   ■

Pasqual Castellà va veure 
el primer bombardeig quan 
anava cap a Agramunt pel 
camí vell de Puigverd.

Des del nostre 
indret, arraulits 
al peu d’un ribàs, 
vèiem gent cor-
rent que fugia 
esporuguida.

I de sobte, la pri-
mera explosió se-
guida d’una gran 
fumera negra 
que s’enlairava a 
l’indret de la vila, 
i una altra, i una 
altra...

JOSEP BERTRAN
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Carme Bernaus i Rialp  (Agramunt, 1924)

Tenia 14 anys quan a l’abril 
del 38 van bombarde-

jar Agramunt. Vivíem amb 
la mare i dos germans més 
en una caseta a la plaça de 
l’Om. El pare havia mort feia 
uns anys.

El meu record, com gairebé 
el de tothom, no és gens agra-
dable. Quan sentíem la sirena, 
la mare i els meus germans, si 
ens donava temps, prefe ríem 
marxar cap al defora, és a dir, 
corríem en direcció als camps 

del cementiri. Allí, arrecerats 
en alguna roca i ben plans a 
terra deixàvem passar el avi-
ons. Al refugi que el poble va 
construir sota l’església també 
hi havíem anat, però s’hi po-
sava tanta gent que ens crea-
va més aviat por i angoixa. Tot 
i així en ocasions hi havíem 
hagut d’anar per la rapidesa 
amb què es presentaven els 
avions i no ens donava temps 
de marxar. Entràvem sempre 
pel costat del Socors. Una ve-
gada passat el perill recordo 
que uns xicots, que es posa-
ven més cap a la porta, feien 
un xiulet i això volia dir que ja 
podíem sortir. 

Recordo també la crua imat-
ge del Sindicat després del 
bombardeig. Va ser un desas-
tre. El dia abans l’Amadeu 
Padullés Balagueró de ca l’Es-
pot, em va dir: Carmeta, ja ens 
podem amagar ben amagats, 
ja que això pinta malament. 
I efectivament l’endemà en 
aquest bombardeig al Sindicat 
ell i altres persones perdien la 
vida a causa de les bombes.

A l’edifi ci de les monges hi 
havia el comitè. Vaig ajudar a 

recollir i embolicar quadres i 
imatges que sabíem que els 
soldats farien malbé, i com 
vam poder les portàrem a cal 
Mundí. Així es van salvar al-
gunes coses del convent. 

Vam decidir marxar cap al 
Mas d’en Trilla. El meu germà 
gran hi feia de mosso. D’allí 
vam fer cap a la masia del Vi-
cent Mas, fi ns que vam tornar 
a Agramunt. Una vegada aquí 
la casa era completament 
buida i remenada. Tot i així, 
en entrar a Agramunt, uns 
soldats ens van donar menjar. 
Sort en vàrem tenir.

Dos anys després d’acabar 
la guerra va morir la mare. I 
com a solució per sobreviu-
re el meu germà petit es va 
llogar de mosso a cal Xela de 
Puelles i jo vaig anar a servir 
a casa del metge Ball. Hi vaig 
estar molt bé. 

I així han anat passant els 
anys. Per als nostres fi lls i 
néts ja només són vivències 
que vam patir una generació 
i que ens va tocar viure unes 
circumstàncies que no vol-
dríem pas que es tornessin a 
repetir.   ■

Carme Bernaus entrava al 
refugi per les escales del 
Socors.

Recordo també 
la crua imatge 
del Sindicat des-
prés del bombar-
deig. Va ser un 
desastre.

JO
S

E
P

 B
E

R
TR

A
N



54 [MARÇ 2009]sió 541



55sió 541[MARÇ 2009]

La desfi lada

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE per J. PIJUAN

Estava cansat d’estar 
tancat a casa esperant 
que fos l’hora, així que 

va decidir de sortir al carrer 
i començar a atansar-se a la 
plaça. No s’ho va pensar dos 
cops. Mentre caminava es 
va estranyar de la poca gent 
que voltava pel carrer. Era tal 
la quietud que s’hi respirava 
que l’envaí una estranya sen-
sació de caminar per un poble 
abandonat. No obstant quan 
va arribar a la plaça es va 
quedar parat de la gent que ja 
hi havia esperant-se. No eren 
massa, però Déu n’hi do!, 
considerant que encara fal-
tava una llarga estona perquè 
comencés la desfi lada. En 
aquells moments la gent s’hi 
presentava en comptagotes i 
sense presses, tan bon punt 
s’aproximés l’hora ja vindrien 
les corredisses, no en dubtava 
gens.

La plaça es trobava envolta-
da de tanques. El recorregut 
per on havia de transcórrer 
l’acte ja estava convenient-
ment delimitat i amb tots els 
preparatius a punt per a l’es-
deveniment. De bon matí l’or-
ganització ja havia col·locat 
tota una sèrie de tanques al 
llarg del recorregut per evi-
tar el lliure accés del públic 
a la via per quan passessin 
les comparses. Una decisió 
que va trobar molt encerta-
da per part de l’organització, 
ja que recordava que temps 
enrere s’havien donat casos 
de sobresalts en determinats 
indrets del recorregut com a 
conseqüència d’imprudències 
de la gent, que de manera in-

conscient s’havien desplaçat 
perillosament al bell mig de la 
via –en comptes de romandre 
estàtics en una vora– situant-
se gairebé davant dels matei-
xos nassos dels participants 
obligant-los a fer maniobres 
per no envestir-los, i tot per 
veure’ls millor.

Mentre observava com la 
gent anava arribant sense 
presses a la plaça per aconse-
guir el millor lloc per seguir la 
rua, va efectuar un cop d’ull 
al rellotge per veure quant fal-
tava per a l’hora de començar. 
En comprovar que encara te-
nia temps per estirar una mica 
les cames –que ja les tenia 
un poc garrativades d’estar 
quiet– va decidir d’atansar-se 
a l’esplanada a veure la con-
centració de les comparses. 
D’aquesta manera ho aprofi -
taria per contemplar-les amb 
més detall ja que tan bon 
punt comencés la desfi lada no 
tindria el temps necessari en-
tre una i altra. A mesura que 
s’hi apropava ja va començar 
a observar un cert moviment 
de gent pels voltants que 
també s’hi atansaven. En ar-
ribar-hi va quedar sorprès de 
veure la gentada que hi ha-
via allà tant disfressada com 
no. Realment impressionava 
la visió que se li oferia. L’es-
planada plena de gom a gom 
semblava una enorme catifa 
de mil coloraines. Hi havia 
molta alegria, una alegria que 
s’encomanava. S’endinsà en 
aquella multitud plena de 
disbauxa i es posà a contem-
plar detingudament cada una 
de les disfresses que se li pre-

sentaven al davant, quedant 
fascinat per la laboriositat de 
moltes d’elles. Durant un dels 
esguards els va divisar a l’al-
tra punta de la plaça muntant 
aquelles braves cavalcadures. 
Una gentada els envoltava 
per admirar les seves esveltes 
fi gures. S’hi apropà amb difi -
cultats fent-se pas per enmig 
de la multitud que li barrava 
el pas. Les bèsties es mostra-
ven neguitoses pel soroll que 
hi havia al seu voltant. Vei ent-
les tan torbades tingué la 
sensació que no estaven ave-
sades a la presència de tanta 
gent i enrenou. Els genets in-
tentaven tranquil·litzar-les per 
evitar algun mal major.

Al cap d’uns moments s’es-
coltà l’espetec del coet que 
indicava la proximitat de la 
desfi lada. Els components 
de les comparses dispersats 
per tota la plaça començaren 
a agrupar-se i a col·locar-se 
en ordre per sortir. El públic 
present començà a abandonar 
l’esplanada amb rapidesa. Ell 
tampoc no es va entretenir 
allà, com la resta s’encami-
nà cap a la plaça per espe-
rar la seva arribada. Quan hi 
arribà es va quedar parat de 
la multitud que hi havia con-
gregada. Amb tanta gent se li 
feia difícil avançar però amb 
difi cultats aconseguí trobar 
un lloc de bona visibilitat. 
Transcorreguts uns minuts un 
segon coet esclatà al cel indi-
cant l’inici de la desfi lada. I 
aleshores davant l’expectació 
de tots els presents una colla 
de genets iniciaren una cursa 
pels carrers de la vila.   ■

Les bèsties es 
mostraven negui-
toses pel soroll 
que hi havia al seu 
voltant. Veient-
les tan torbades 
tingué la sensació 
que no estaven 
avesades a la 
presència de tanta 
gent i enrenou

J. PIJUAN
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Música infernal

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES MICRORELATS per RICARD BERTRAN

Assegut en aquella cadira 
folrada de vellut verme-
llós, maleïa la seva mala 

sort, i recargolant-se nerviosa-
ment les mans esperava amb 
neguit que aquella immensa 
porta s’obrís per conèixer la 
sentència. Ja suposava que se-
ria condemnatòria, però ell es-
tava íntimament convençut que 
no havia fet res que fos motiu 
de càstig. 

Tot va començar a l’autobús 
de línia que el duia a Vilacar-
ca de Dalt, un bonic poblet 
de muntanya on havia viscut 
feliçment els últims deu anys. 
Els seus dos-cents habitants 
escassos eren gent molt... com 
ho diria, rudimentària potser 
seria la paraula, o dit d’una al-
tra manera, gelosos guardians 
de les seves més ancestrals tra-
dicions. Malgrat tot, no es po-
dia negar que eren bona gent, 
això sí. Va ser molt ben acollit 
i sempre comptà amb el suport 
de tothom; sovint era convidat 
a dinar a la majoria de llars, o 
bé li duien algun capó o alguna 
dotzena d’ous quan es posava 
malalt... En fi , que de seguida 
s’hi trobà com a casa. 

Però justament quan anava 

en aquell autobús que el duia a 
la seva nova llar per primera ve-
gada, va sentir per la ràdio una 
música que el féu vibrar com 
mai. Aquells acords i aquelles 
noves harmonies li havien de 
canviar la vida molt més del que 
s’imaginava. Poc després va sa-
ber que era “Wole Lotta Shakin’ 
Goin On” de “Jerry Lee Lewis”. 
Deien que aquella música des-
vetllava els més baixos instints 
en els joves i que era inspirada 
directament pel diable. És per 
això que durant molt de temps 
es negà a escoltar-la. Però el 
temps anava passant i, ara aquí, 
ara allà, n’anava sentint retalls 
que li feren insuportable l’auto 
abstinència. Fins que sucumbí, 
i aprofi tant les escasses escapa-
des a ciutat que podia fer, co-
mençà a comprar alguns discs 
d’aquella nova música que ano-
menaven “rock and roll”.

Lògicament l’escoltava sem-
pre d’amagat, no fos cas que la 
comunitat ho sabés i s’armés 
un Cristo dels grossos! 

Però al fi nal va passar l’inevi-
table; com que a casa no tenia 
tocadiscs, havia d’aprofi tar les 
estones que estava sol a la par-
ròquia per utilitzar el gramòfon 

comunitari. El dia dels fets, en 
plena quaresma per més “inri”, 
estava escoltant un nou disc 
d’Elvis Presley, i tant s’hi va po-
sar que ballava com si estigués 
posseït pel dimoni. Tan absort 
estava que no s’adonà que el 
temps havia anat passant i que 
l’església s’havia omplert de 
feligresos que venien a escoltar 
el rosari. Quan s’acabà la can-
çó i les últimes notes s’anaren 
fonent rebotant de pedra en 
pedra, sentí rere seu una remor 
desaprovadora.

– “Ai Senyor!” –pensà–, “em 
sembla que no he tancat la porta 
amb clau”.

Es girà a poc a poc i, vermell 
com una tomata, intentà dissi-
mular; s’abaixà la sotana que 
s’havia lligat a la cintura per 
poder ballar i digué sense mas-
sa convicció:

– Ave Maria Puríssima...
Però ningú no li contestà, les 

beates, indignades, giraren cua 
i elevaren una queixa al Bisbe. 
El mateix que ara era darrere 
aquella immensa porta i que, 
de ben segur, li comunicaria, 
d’aquí uns instants, el seu exi-
li a vés a saber quin poble de 
mala mort.   ■

Al fi nal va passar 
l’inevitable; com 
que a casa no 
tenia tocadiscs, 
havia d’aprofi tar 
les estones que 
estava sol a la 
parròquia per uti-
litzar el gramòfon 
comunitari.

RICARD BERTRAN
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❚ R. Mendoza
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Segona Regional
Ivars d’Urgell 3 Agramunt G. Gatell 3
Bellpuig 3 Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 0 La Seu d’Urgell 1

Classifi cació J GF GC Punts

Vilanova de la Barca 21 67 27 47

La Seu d’Urgell 21 57 21 45

Poal 21 46 27 38

Agramunt G. Gatell 21 35 29 37

Vallfogona de Balaguer 21 34 22 36

Ivars d’Urgell 21 26 31 34

Albi 21 50 39 33

Bellpuig 21 34 32 33

La Fuliola 21 48 41 32

Gerb 21 46 33 32

Alcoletge 21 37 33 31

Oliana 21 37 38 24

Vilanovenca 21 31 46 22

Sant Ramon 21 32 56 21

Castellciutat 21 22 40 20

Tornabous 21 21 47 19

Coll de Nargó 21 29 53 18

Sant Guim 21 17 54 13

Juvenil
Oliana 12 Agramunt G. Gatell 1
Tàrrega 10 Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 3 Orgel·lia 0

Classifi cació J GF GC Punts

AEM 19 70 17 42

Mollerussa 17 55 19 42

Bordeta 19 46 28 41

Tàrrega 18 51 15 38

Andorra 18 46 31 33

Balaguer 19 36 17 31

Orgel·lia 19 52 34 31

Balàfi a 18 45 38 28

Oliana 18 51 39 24

At. Segre 19 28 39 17

Borges-Garrigues 18 27 54 17

Tremp 17 31 27 17

Baix Segrià 18 33 43 15

Agramunt 19 22 124 8

Gardeny 18 23 91 0

CADET
Agramunt G. Gatell 0 Balàfi a 11
Agramunt G. Gatell 0 Tremp 6
Agramunt G. Gatell 0 Bordeta 7

Classifi cació J GF GC Punts

Lleida 20 57 18 51

Andorra 19 54 20 45

Balàfi a 20 57 26 41

Mollerussa 20 76 37 34

At. Segre 20 47 30 34

AEM 20 37 31 33

Baix Segrià 20 48 32 33

Tàrrega 18 44 28 32

Gardeny 21 41 50 29

Balaguer 20 34 31 26

Escola F. Urgell 20 28 31 24

Bordeta 20 26 43 20

Borges-Garrigues 20 43 46 20

Orgel·lia 20 35 41 19

Tremp 19 27 49 14

Agramunt 20 10 151 0

INFANTIL
Agramunt G. Gatell 2 AEM 1
Balaguer 8 Agramunt G. Gatell 0

Classifi cació J GF GC Punts

At. Segre 17 106 12 51

Baix Segrià 16 75 16 38

Bordeta 16 62 19 37

Orgel·lia 17 73 24 36

Balàfi a 16 51 31 32

Balaguer 16 75 43 31

Andorra 16 54 42 29

Cervera 16 51 55 25

Borges-Garrigues 17 32 60 16

Tàrrega 16 29 47 14

AEM 16 26 61 12

Mollerussa 17 22 60 10

Agramunt 17 22 73 7

Tremp 17 5 140 –3

ALEVÍ
Agramunt G. Gatell 4 Tremp 0
Borges-Garrigues 5 Agramunt G. Gatell 1

Classifi cació J GF GC Punts

Oliana 17 82 7 46

Pobla de Segur 16 76 22 42

Borges-Garrigues 17 58 21 39

Intercomarcal 17 48 34 32

Escola F. Urgell 16 54 17 31

Equip Infantil 08/09.
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AGENDA DEL MES D’ABRIL AL CAMP D’ESPORTS 

Segona Regional
 Dia   5, a les 12,15 h Agramunt G. Gatell - Gerb
 Dia 26, a les 12,30 h Agramunt G. Gatell - Oliana

Juvenil Dia   4, a les 17,15 h Agramunt G. Gatell - Baix Segrià
 Dia 18, a les 17,15 h Agramunt G. Gatell - Andorra

Cadet Dia 25, a les 17,15 h Agramunt G. Gatell - Gardeny

Infantil Dia   5, a les 10,30 h Agramunt G. Gatell - Balàfi a
 Dia 26, a les 10,30 h Agramunt G. Gatell - Borges-Garrigues

Aleví Dia   4, a les 15,30 h Agramunt G. Gatell - Intercomarcal
 Dia 25, a les 15,30 h Agramunt G. Gatell - Mollerussa

Benjamí Dia 18, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Tremp

Pre-Benjamí Dia 18, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Gerb

Guissona 17 64 24 30

Artesa-Ponts 18 54 59 25

Pla d’Urgell 17 32 30 24

Agramunt 17 29 35 24

At. Segre 16 31 37 22

Tàrrega 17 31 42 22

AEM 17 29 43 19

Baix Segrià 17 28 46 17

Mollerussa 17 32 54 13

Pardinyes 17 10 115 3

Tremp 17 19 91 1

Benjamí
Agramunt G. Gatell 2 E.F. Urgell 3
Agramunt G. Gatell 4 Bellpuig 4
At. Segre 0 Agramunt G. Gatell 0

Pre-Benjamí
E.F. Urgell 3 Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 2 Bellpuig 2
Pinyana 4 Agramunt G. Gatell 7

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

Resultats dels equips del BAC
❚ R. Boncompte

La ressaca nadalenca ja ha passat i els equips del BAC 
Agramunt comencen a agafar el ritme habitual de la 
competició. Aquest mes ha estat força bo pels interes-

sos del club, esperem que vagi continuant així, quan arribi la 
tant desitjada primavera les perspectives seran millor.

SÈNIOR MASCULÍ. GRUP 1
Resultats del mes de febrer:
01/02/09 BAC AGRAMUNT 60 C.B. SECÀ CONSTRUC. SIERRA 53
08/02/09 BAC AGRAMUNT 67 ESTRUCTURES ILERDA ALPICAT 65
15/02/09 CARNER CAPPONT 75 BAC AGRAMUNT 63
22/02/09 BAC AGRAMUNT 74 C.B. TORREFARRERA 67
28/02/09 ARENES BELLPUIG 59 BAC AGRAMUNT 46

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PTS

CARNER CAPPONT 19 15 4 0 1353 1143 34

RESTAURANT BÒRIA BELL-LLOC 18 13 5 0 1238 1093 31

ESTRUCTURES ILERDA ALPICAT 18 13 5 0 1285 1174 31

BAC AGRAMUNT 19 11 8 0 1270 1256 30

MARISTES M.GASOSA MI LIMÓN “A” 18 12 6 0 1254 1054 30

C.B. SECÀ COSNTRUC. SIERRA 19 10 9 0 1225 1129 29

NATURAL ÒPTICS C.N. TÀRREGA 18 11 7 0 1197 1096 29

PENYA FRAGATINA 17 10 7 0 1091 1010 27

CENG COOPERATIVA D’ARTESA 19 6 13 0 1085 1258 25

C.B. TORREFARRERA 19 5 14 0 1204 1326 24

ARENES BELLPUIG 18 5 13 0 1005 1204 23

C.B. ALMACELLES 18 4 14 0 1208 1346 23

SEFOCAT SORT-PALLARS SOBIRÀ 18 4 14 0 1075 1401 22

A pesar de les nombroses baixes, el sènior ha aguantat 
molt bé en les primeres posicions, gairebé tots els partits 
s’han hagut de remuntar en el darrer quart. Gran impressió 
front el líder i derrota inesperada a casa del Bellpuig. A partir 
del mes de març l’equip torna a estar al complet, esperem 
que segueixin competint igual que fi ns ara.

SÈNIOR FEMENÍ
Resultats del mes de febrer:
01/02/09 GRUP AMBASSORI VILANOVENCA 38 BAC AGRAMUNT 44
08/02/09 BAC AGRAMUNT 39 CEP VALLFOGONA 54
15/02/09 C.B. CALAF 74 BAC AGRAMUNT 30
28/02/09 C.B. CERVERA MOBEL LINEA 57 BAC AGRAMUNT 36

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PTS

MARISTES M. ARAMARK 20 18 2 0 1259 740 38

NATURAL ÒPTICS MOLLERUSSA 20 18 2 0 1204 750 38

C.B CALAF 19 17 2 0 941 625 36

C.B. CERVERA MOBEL LINEA 20 13 7 0 1151 737 33

CEP VALLFOGONA 20 12 8 0 1169 928 32

C.B. SECÀ 20 11 9 0 1075 894 31

C.B. SORT PALLARS SOBIRÀ 19 9 10 0 1002 923 28

BAC AGRAMUNT 19 7 12 0 715 910 26

HOGARTIS C.B. BELLPUIG 19 5 14 0 748 1019 24

CENG JACK’S 19 5 14 0 545 816 24

GRUP AMBASSORI VILANOVENCA 19 2 17 0 484 1044 21

C.B. JUNEDA 20 0 20 0 382 1292 20

Més complicat per les sèniors, han hagut de jugar contra 
equips de més nivell i els resultats no han acompanyat, al-
menys contra el Vilanova van jugar i guanyar bé. Les noies 
tenen la satisfacció que aquest any també guanyen a fora 
de casa.

CADET MASCULÍ
Resultats del mes de febrer:
01/02/09 BAC AGRAMUNT 67 PENYA FRAGATINA 78
08/02/09 CENG JR MIRÓ 63 BAC AGRAMUNT 57
15/02/09 BAC AGRAMUNT 51 KOMAK TORÀ 40

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PTS

C.B. PARDINYES SECOM 6 6 0 0 435 202 12

CENG JR MIRÓ 6 6 0 0 388 296 12

PENYA FRAGATINA 7 5 2 0 499 416 12

BAR PINEDA C.B. BALAGUER 7 3 4 0 334 422 10

BAC AGRAMUNT 6 3 3 0 348 346 9

C.N. TÀRREGA “B” 6 1 5 0 302 358 7

KOMAK TORÀ 6 1 5 0 297 361 7

CONSTRUC. SISCART C.B. ALCARRÀS 6 0 6 0 206 408 6

Més derrotes que victòries al febrer, degut sobretot al fet 
que no volíem que hi hagués lesions i falta de jugadors. Les 
dues derrotes bàsicament han estat degudes a aquest tema. 
La temporada és digna, així que cap endavant cadets!!

INFANTIL FEMENÍ
Resultats del mes de febrer:
15/02/09 C.B. ALPICAT 78 BAC AGRAMUNT 28
22/02/09 BAC AGRAMUNT 64 RESTAURANT BÒRIA BELL-LLOC 13
28/02/09 BAC AGRAMUNT 43 C.B. SECÀ SANT PERE 34

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PTS

C.B. ALPICAT 6 6 0 0 392 111 12

CENG AQUÍ NATURA 5 5 0 0 283 76 10

MARISTES M. FLOR DE VIMBODÍ 5 4 1 0 241 189 9
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BAC AGRAMUNT 5 3 2 0 208 240 8

PENYA FRAGATINA 6 2 4 0 247 320 8

C.B. SECÀ SANT PERE 6 2 4 0 171 257 8

C.B. TERMENS 6 1 5 0 191 256 7

RESTAURANT BÒRIA BELL-LLOC 7 0 7 0 89 373 7

La classifi cació ja és la correcta, les noies ja comencen a 
estar on els pertoca, els tres primers equips són superiors i 
els altres a un nivell assequible per les infantils. A veure si a 
casa poden donar alguna sorpresa.

INFANTIL MASCULÍ
Resultats del mes de febrer:
08/02/09 CENG SUR 58 BAC AGRAMUNT 33
22/02/09 C.B. PARDINYES PRE 27 BAC AGRAMUNT 36
28/02/09 CAPPONT 54 BAC AGRAMUNT   3

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PTS

CAPPONT 6 6 0 0 418 163 12

C.B. ALPICAT 5 4 1 0 336 226 9

BALAGUER R.CAN PERE CAMARASA 5 3 2 0 373 314 8

MARISTES MONTSERRAT PRE 5 2 3 0 247 314 7

CENG SUR 5 2 3 0 271 306 7

BAC AGRAMUNT 5 1 4 0 116 284 6

C.B. PARDINYES PRE 5 0 5 0 139 293 5

Per fi  una victòria de mèrit a camp contrari i amb un molt 
bon partit. Els infantils han inaugurat el caseller de victòries, 
almenys alguna alegria de tant en tant.

MINI MASCULÍ
Resultats del mes de febrer:
01/02/09 NATURAL ÒPTICS MOLLERUSSA 62 BAC AGRAMUNT 12
08/02/09 BAC AGRAMUNT 28 SÍCORIS 78
15/02/09 C.B. PARDINYES 70 BAC AGRAMUNT 20
22/02/09 BAC AGRAMUNT 19 C.N. TÀRREGA “A” 61
28/02/09 BAC AGRAMUNT 13 C.B. CERVERA MOBEL LINEA 63

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PTS

C.B. PARDINYES 6 6 0 0 450 278 12

C.B. CERVERA MOBEL LINEA 7 5 2 0 434 287 12

C.N. TÀRREGA “A” 6 4 2 0 418 251 10

COMPSA ONLINE BALAGUER 6 4 2 0 387 391 10

B.C. RIVERA ANDORRA “B” 6 3 3 0 272 342 9

NATURAL ÒPTICS MOLLERUSSA 6 2 4 0 399 414 8

SÍCORIS 6 1 5 0 336 422 7

BAC AGRAMUNT 7 0 7 0 145 456 7

Cada dia els minis van millorant quan a tècnica individual 
i de conjunt, però no és sufi cient per donar una mica de 
guerra als contraris, o són molt superiors a nosaltres o bé és 
que el nivell dels nostres no és prou bo.

L’INFANTIL MASCULÍ HA ANAT DE MENYS A MÉS 
DURANT AQUESTA TEMPORADA

Aquesta temporada 2008-2009 l’equip Infantil masculí 
va iniciar la participació en competició amb un handicap 
molt important: la baixa d’en Sergi Solé, que va ser fi txat 
l’estiu passat pel CB Manresa. Així els agramuntins perdíem 
el proclamat millor jugador de la categoria. I això combinat a 
la també baixa d’en Genar Esteve, que per edat va ascendir 
a la categoria cadet, feia que el repte encara fos més com-
plicat.

Per tant, a priori es preveia un any difícil com així ha estat. 
Ara bé, malgrat que en alguns partits els resultats no han 
estat els esperats, cal destacar l’esforç i l’entrega de tots ells 
i de l’entrenador Sisco Farràs.

L’Infantil masculí va portar a terme una bona pretempora-
da realitzant tres sessions d’entrenament setmanal, que un 
cop iniciada la competició va reduir a dues. 

Malgrat això l’inici va resultar d’allò més convuls ja que es 
perdien els partits per grans diferències de punts. Però a poc 
a poc l’esforç té el premi que es mereix i les victòries s’han 
anat produint. En aquest sentit destacar la meritòria victòria 
contra l’Acle Guissona a la primera fase i la de Pardinyes a 
la seva pista, en la segona.

Els rivals cada cop són menys superiors a l’equip Infantil 
masculí, que darrerament ha millorat notablement tant la 
condició física com els conceptes d’ocupació de l’espai i 
circulació de pilota.

Queden un parell de mesos perquè acabi la competició i 
l’únic que s’espera de l’equip és que continuï lluitant cada 
pilota com fi ns ara i que a base d’esforç es classifi qui el 
millor possible.

Des de la coordinació esportiva del club estem segurs que 
els nois no ens fallaran en el tram fi nal de temporada i en els 
partits que queden a casa veurem bon joc i sobretot entrega 
en la seva tasca diària: formar-se com a jugadors i com a 
persones!

Molts ànims en els partits que resten i encoratgem el
Sisco Farràs i l’Andrés Vadillo a continuar treballant com
fi ns ara, per fer créixer un equip que es troba en constant
progressió.   ■
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

TERCERA CATALANA SÈNIOR MASCULINA (1ª Fase)
No ha començat bé l’any per al sènior masculí, les lesions 

han estat les autèntiques protagonistes, condicionant el joc 
de l’equip, fi ns al punt de suspendre algun partit per manca 
d’efectius. Esperem que les pròximes jornades l’equip pugui re-
cuperar tots els jugadors així com el seu nivell normal de joc.

Resultats gener/febrer
21/02/09 CEPSA C.H. Agramunt 23 32 Remosa SA Súria
07/02/09 CEPSA C.H. Agramunt 28 31 C.H. Alcarràs
31/01/09 CEPSA C.H. Agramunt 20 22 Handbol Poblenou B.
24/01/09 Berga H. 29 22 CEPSA C.H. Agramunt
17/01/09 Safa Catalonia CH 23 28 CEPSA C.H. Agramunt

Classifi cació J G E P GF GC DG Punts

REMOSA SA SÚRIA A   14 10 1 3 394 343 51 21

H CLARET   12 8 2 2 294 257 37 18

CH ALCARRÀS    12 8 1 3 388 326 62 17

HANDBOL POBLENOU B   14 7 3 4 386 377 9 17

BERGA H   13 8 0 5 316 298 18 16

CONCÒRDIA - ENCAMP   13 7 0 6 328 332 -4 14

H BALSARENY   12 7 0 5 333 310 23 14

SAFA-CATALONIA, CEH   13 4 1 8 325 343 -18 9

CEPSA - CH AGRAMUNT   12 4 0 8 303 338 -35 8

CH MARTORELL B    11 1 1 9 264 330 -66 3

CH IGUALADA   12 0 1 11 318 395 -77 1

SEGONA CATALANA JUVENIL MASCULINA (1ª Fase)
No hi ha manera d’aconseguir la victòria, l’alt nivell dels 

rivals, i a voltes la falta de confi ança en ells mateixos, estan 
aconseguint que sigui un any negre per al joves jugadors del 
C.H. Agramunt

Resultats gener/febrer
21/02/09 Const. Carrion Vendrell CHA 23 25 C.H. Santpedor
14/02/09 C.H. Igualada 32 25 Const. Carrion Vendrell CHA
31/01/09 Const. Carrion Vendrell CHA 22 43 Handbol Poblenou
24/01/09 CEH BCN-SANTS UBAE   30 13 Const. Carrion Vendrell CHA
18/01/09 Sagrada Família Horta 33 16 Const. Carrion Vendrell CHA

Classifi cació J G E P GF GC DG Punts

HANDBOL POBLENOU   11 9 0 2 371 269 102 18

CEH BCN-SANTS UBAE   11 8 1 2 326 233 93 17

LICEO FRANCES   11 8 1 2 272 220 52 17

CH GAVÀ PRESENT   10 7 0 3 320 284 36 14

SAGRADA FAMÍLIA HORTA  12 5 2 5 338 303 35 12

CH IGUALADA   12 6 0 6 356 365 -9 12

CH SANTPEDOR   12 4 0 8 295 332 -37 8

CONCÒRDIA - ENCAMP (S/DE)   13 4 0 9 262 332 -70 8

H BALSARENY S/DE   11 4 0 7 234 311 -77 8

CONS. CARRIONS VENDRELL 
- CH AGRAMUNT   

11 0 0 11 233 358 -125 0

PRIMERA CATALANA JUVENIL FEMENINA (1ª FASE)
Amb alguns dubtes en l’inici de la temporada, al fi nal 

l’equip està demostrant tot el seu potencial, mostra d’això 
són els excel·lents resultats aconseguits en aquests primers 
mesos de l’any.

Resultats gener/febrer
11/01/09 Torrons Roig C.H.A. 29 20 St. Esteve Palautordera
31/01/09 C.H. Canovelles 19 14 Torrons Roig C.H.A.
15/01/09 Torrons Roig C.H.A. 32 25 Bar Rest. Hidalgo C.H. Barberà
28/02/09 St. Esteve Palautordera 21 24 Torrons Roig C.H.A.

Classifi cació J G E P GF GC DG Punts

CH CANOVELLES   4 4 0 0 119 65 54 8

TORRONS ROIG -
CH AGRAMUNT S/DE   

4 3 0 1 99 85 14 6

CLUB HANDBOL MONTBUI   4 3 0 1 102 106 -4 6

BAR RESTAURANTE HIDAL-
GO BM BARBERÀ   

5 1 0 4 120 140 -20 2

SANT ESTEVE PALAUTOR-
DERA, CLUB HANDBOL   

5 0 0 5 103 147 -44 0

PRIMERA CATALANA INFANTIL MASCULINA
Els petits del club han demostrat molt bones maneres en 

el seu primer any, en una competició ofi cial. Després d’aca-
bar la seva participació en la  primera catalana molt a prop 
dels primers, ara comencen una nova edició de la Copa.

Resultats gener/febrer
14/02/09 C.H. Agramunt 26 12 Remosa SA Súria
07/02/09 Opel Rubio Sant Ot 20 31 C.H. Agramunt
01/02/09 C.H. Agramunt 23 14 C.H. Igualada Espòrting
25/01/09 C.H. Igualada Atlètic 23 14 C.H. Agramunt
21/12/08 C.H. Agramunt 22 16 ACLE Guissona

Classifi cació J G E P GF GC DG Punts

CH IGUALADA ATLÈTIC   12 11 0 1 322 182 140 22

ACLE GUISSONA   12 9 0 3 251 182 69 18

H PARDINYES   11 7 0 4 288 182 106 14

CH AGRAMUNT   11 7 0 4 245 194 51 14

CH IGUALADA SPORTING  B 12 4 0 8 202 282 -80 8

OPEL RUBIO SANT OT   12 3 0 9 193 293 -100 6

REMOSA SA SÚRIA   12 0 0 12 135 321 -186 0

Com sempre, més informació a la nostra web:
www.handbolagramunt.org

Resultats dels equips d’handbol
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Secció de Futbol Sala Classifi cació (fi ns a la jornada 21) J G E P GF GC Punts
CONST. PROM. ROC-OLIVA-LINYOLA “A” 21 13 6 2 116 74 45
BAR RESTAURANTE MORENO’S CFS  “A” 21 13 5 3 130 93 44
LA SENTIU, O.C. “A” 21 14 1 6 114 95 43
RAJOLÍ D’OR LLARDECANS “A” 21 12 1 8 95 71 37

ALCARRÀS, F.S.  “A” 21 10 5 6 82 76 35
DE TAPAS “A” 21 10 5 6 82 76 35
TORRENTE DE CINCA-MASSALCOREIG, F.S. “A”   21 10 3 8 117 98 33
OBRES 128-AGRAMUNT C.H.,FS  “A” 21 9 6 6 105 90 33
GUISSONA U.E. “A” 21 10 2 9 84 77 32
PARADOR-MULTIAUTO “A” 21 10 0 11 93 92 30
BORGES, F.S.  “A” 21 9 0 12 62 74 27
JUNEDA, F.S. 21 8 3 10 100 122 27
ARTESA DE SEGRE - CENG “A” 21 5 3 13 105 130 18
PENYA BARÇA CIUTAT DE LLEIDA  “A” 21 5 2 14 68 94 17
F.S. REST. CHINO HONG-KONG “A” 21 5 1 15 72 118 16
SERVISTAR 2000 “A” 21 3 1 17 73 112 10

A. Guerrero

A LA PART CÒMODA DE LA TAULA

PREFERENT CATALANA GRUP 5

Resultats:

OBRES 128-AGRAMUNT  2 - 4  PENYA BARCELONISTA
RES. CHINO HONG KONG  5 - 5  OBRES 128-AGRAMUNT
OBRES 128-AGRAMUNT  6 - 6  ARTESA DE SEGRE
OBRES 128-AGRAMUNT  7 - 6  SERVISTAR 2000
OBRES 128-AGRAMUNT  3 - 7  ROC OLIVA LINYOLA

L’equip de futbol sala ha protagonitzant un mes de febrer 
(i inici del març) molt irregular. S’han sumat cinc punts de 
quinze i l’equip s’ha instal·lat defi nitivament a la part mitja 
de la taula.

L’equip que entrena Josep Maria Carrera no ha encadenat 
molts bons resultats però ha continuat sumant, un fet que 
fa que s’hagi assegurat la permanència una temporada més 
a la categoria. I aquesta vegada sense patir i amb moltes 
jornades encara per disputar.

El primer partit d’aquest tram es va disputar a casa contra 
la Penya Barcelonista. Els agramuntins van estar descone-
guts i, en cap moment, van poder amb el domini visitant 

(2-4). En la següent jornada, malgrat les baixes, es va su-
mar un empat contra el Restaurant Chino Hong-Kong (5-5). 
El resultat més lògic, per mèrits, hauria estat una victòria. 
L’empat també va ser el resultat de la següent jornada. Va 
ser durant el cap de setmana de Carnaval i l’Obres 128 es va 
enfrontar al seu rival per excel·lència: l’Artesa de Segre. Va 
ser un encontre trepidant i emocionant. És més, quan sem-
blava que els visitants s’enduien la victòria, els agramuntins 
van aconseguir igualar el marcador a falta de pocs segons 

per a la conclusió del partit. 
El dijous dia 5 es va disputar l’enfron-

tament que s’havia suspès pel temporal 
de vent i que va deixar el pavelló sense 
llum. En aquest cas, amb el Linyola, lí-
der de la categoria i que es va endur la 
victòria (3-7). Malgrat tot, cal destacar 
que a la mitja part es va arribar amb 
un resultat d’empat a dos gols. I en el 
darrer partit disputat a casa, es va veure 
un equip amb dues cares. Fins al mi-
nut 37 semblava que la victòria havia 
de ser per al Preixana, que va arribar a 
dominar per 3 a 6. Però en un tram fi nal 
de partit d’infart, els nostres van mar-
car quatre gols que van capgirar el mar-
cador, en una victòria d’aquelles que 
s’aconsegueix molt de tant en tant. 

En defi nitiva, l’equip encara aquest 
darrer tram de la competició sense gai-
re pressió. Aquest fet hauria de provo-
car que l’equip jugui sense complexos 
i aconsegueixi sumar victòries contra 
rivals de la part alta de la taula.   ■Partit de l’Obres 128-Agramunt contra el Preixana.
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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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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Secció de Trial Campionat de Catalunya Volant RACC

Tal com vàrem comen-
tar en el seu dia, fem 
un resum dels resultats 

del Francesc Recio en la seva 
participació al Ral·li del Cam-
pionat de Catalunya Volant 
RACC - Trofeu ESSO-MAVISA 
2008.

Aquest campionat es va 
compondre de set curses, i 

té la peculiaritat –exigida pel 
patrocinador– que tots els pi-
lots han de participar amb el 
mateix model de cotxe i en 
igualdat de materials (rodes, 
motor, canvi, etc.). El model 
de cotxe escollit és el Peugeot 
206 XS.

12 d’abril:
RAL·LI GUILLERIES

En Francesc va tenir la mala 
sort d’abandonar per una ava-
ria mecànica.

10 de maig:
RAL·LI DEL BERGUEDÀ

1r clas.: Bercianos-Aragó
2n clas: Recio-Torres
3r clas.: Cruz-Viñas

24 de maig:
RAL·LI GIRONA

1r clas.: Bercianos-Aragó
2n clas: Recio-Torres
3r clas.: Cruz-Viñas

28 de juny:
RAL·LI OSONA

1r clas.: Recio-Torres

2n clas: Bercianos-Aragó
3r clas.: Sayos-Ventosa

27 de setembre:
RAL·LI CASSA

1r clas.: Recio-Torres
2n clas: Bercianos-Aragó
3r clas.: Pujol-Rosell

25 d’octubre:
RAL·LI 2000 VIRATGES

En aquestes altures del 
campionat, en Recio i Ber-
cianos en començar la cursa 
estaven empatats a punts en 
el primer lloc de la classifi ca-
ció. En Francesc en aquesta 
prova va perdre moltes de les 
seves opcions de lluitar pel 
títol. En el darrer tram, poc 
després de la sortida i quan 
intentava atrapar Bercianos, 
va punxar un dels pneumàtics 
del seu Peugeot 206 XS. Amb 
nou quilòmetres per davant, 
va acabar cedint ni més ni 
menys que 29 segons, i es va 
enfonsar irremeiablement en 
la classifi cació.

1r clas.: Bercianos-Aragó
2n clas: Sayos-Ventosa
3r clas.: Vicens-Sauleda
5è clas.: Recio-Torres

8 de novembre:
RAL·LI COSTA BRAVA

En Recio-Torres van anar a 
assegurar el segon lloc al que 
tenien opció.

1r clas.: Vicens-Sauleda
2n clas: Sayos-Ventosa
3r clas.: Recio-Torres

Classifi cació fi nal:
Campió:
Bercianos-Aragó, 115 punts
Sots-campió:
Recio-Torres, 105 punts
Tercer:
Sayos-Ventosa, 97 punts   ■

Recio-Torres amb el 
seu Peugeot 206 XS.

Lliurament de premis del 
campionat, on la parella 
Recio-Torres va quedar en 
segona posició.
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ESPORTS ATLETISME

Cros Ciutat de Vic (1-2-2009)

Després de tenir una 
molt bona experiència 
en la darrera cursa a la 

província de Girona, un petit 

grup d’atletes dels Escatxics 
es va desplaçar fi ns a localitat 
de Vic, a la comarca de l’Oso-
na. En aquesta prova només 

hi podien prendre part atletes 
federats, el que va donar lloc a 
una aferrissada competència 
entre els corredors. Malgrat 
tot, el Pol Morell en categoria 
de Cadets, va aconseguir una 
magnífi ca cinquena posició, 
arribant per davant del vigent 
campió de Catalunya de la 
categoria. Aida Giménez es va 
fer amb una excel·lent vuite-
na posició, tot i la dura com-
petència que hi va haver i la 
massiva participació d’atletes 
en la categoria. El Pau Godoy 
va demostrar tenir molt de cap 
a l’hora de córrer, i va guanyar 
en la seva categoria. La seva 
germana, Mar Godoy, va acon-
seguir en la seva categoria un 
magnífi c tercer lloc. El Roger 
Súria es va haver d’enfrontar 
amb atletes més grans que ell 
i va haver de córrer sobre una 
distància en la qual no esta-
va gens acostumat. Malgrat 
tots aquests contratemps, va 
poder esgarrapar una meritò-
ria cinquena posició. Resulta 
doncs força interessant i en-
grescador, que a poc a poc es 
conegui arreu de Catalunya 
els Escatxics i alhora la vila 
d’Agramunt.   ■

CLASSIFICACIONS CROS CIUTAT DE VIC CATEGORIA POSICIÓ

MORELL SOLÉ POL CADET   M 5

GIMÉNEZ BÀRRIOS AIDA INFANTIL  F 8

MORELL SOLÉ MARINA ALEVÍ   F 10

GODOY KARSESKA PAU BENJAMÍ  M 1

SÚRIA ASENSIO MARINA BENJAMÍ  F 9

GIMÉNEZ BÀRRIOS LARA BENJAMÍ  F 10

GODOY KARSESKA MAR PREBENJAMÍ   F  3

SÚRIA ASENSIO ROGER PREBENJAMÍ  M 5

KARSESKA GABRIELA SEÑOR  F 26
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Al cros hi va haver una aferris-
sada competència.
A baix, Pau Godoy amb la meda-
lla que l’acredita com a campió 
de la seva categoria.

Per a subscripcions
i anuncis de la revista,
us podeu adreçar a

Pilar Figuera
Tel. 973 39 20 42
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PARTITS POLÍTICS
MUNICIPALS ERC

Uns pressupostos que amaguen
la realitat

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

No és temps de parlar 
de pressupostos. Els 
pressupostos, en qual-

sevol economia més o menys 
endreçada, es tanquen a fi nals 
d’any per tal d’encarar amb 
la màxima previsió possible 
l’any següent, tal i com s’ha 
anat fent durant els darrers 
anys a l’Ajuntament d’Agra-
munt. Aquest endarreriment 
no és res més que una altra 
prova evident del desordre i 
improvisació en què es troba 
immers l’Ajuntament des de 
fa temps. Els proveïdors, can-
sats d’esperar, ens diuen que 
mai no s’havia tardat tant a 
cobrar de l’Ajuntament. Les 
factures s’apilen una sota de 
l’altra i, mentrestant, l’alcal-
de ens diu que aquest any sí
que podem dir que els pres-
supostos s’han fet amb nú-
meros reals. Sí, és cert, s’han 
aprovat, però amb l’abstenció 
de tots els regidors de l’oposi-
ció, tant d’Esquerra com del 
PSC. Això deu voler dir alguna 
cosa. En cap moment se’ns 
ha facilitat cap mena d’infor-
mació sobre els deutes pen-
dents que té l’Ajuntament a 
hores d’ara, és per aquest mo-

tiu que la nostra abstenció ve 
condicionada per la conjun-
tura actual i pel compromís 
per part de l’Equip de Govern 
de fer-nos arribar aquesta in-
formació i, d’aquesta mane-
ra, poder valorar la viabilitat 
dels pressupostos d’enguany. 
Si fem memòria, recordarem 
que l’alcalde i els regidors 
de CiU van comprometre’s 
a unes dedicacions, amb la 
seva corresponent i discutida 
remuneració. Si aquestes de-
dicacions es complissin tal i 
com es van prometre, que no 
és el cas, potser no ens troba-
ríem en aquest desgavell. És 
cert que els temps actuals no 
afavoreixen l’economia, però 
també és cert que en temps 
de crisi és quan hom ha de 
recórrer a la imaginació i treu-
re recursos per sortir-se’n. I 
no és pas per innovació que 
destaqui l’actual Equip de 
Govern.

Per altra banda, cal recor-
dar que les despeses corrents 
d’un Ajuntament se solen pa-
gar mitjançant els ingressos 
que aquest recull mitjançant 
els impostos directes i indi-
rectes i que els crèdits es de-
manen, en tot cas, per a dur 
a terme les inversions. Doncs 
enguany hem trencat amb 
aquesta tònica i, per primer 
cop, es demana un préstec 
per pagar aquestes despeses 
corrents. Si segons l’alcalde, 
la gestió del darrer any ha es-
tat tan bona, a què ve aquest 

crèdit de 200.000€? Us vo-
lem mostar el nivell d’endeu-
tament de l’Ajuntament en 
aquests dos darrers anys. En 
el requadre del peu de pàgina 
es pot veure clarament que, 
tot i augmentar la quantitat 
amortitzada, encara augmen-
ta en més proporció l’endeu-
tament.

Factures per pagar
A aquest capital pendent 

caldrà afegir-hi totes aquelles 
factures que, a fi nals d’any, 
quedin per pagar. Si se se-
gueix en aquesta línia, el ni-
vell d’endeutament de l’Ajun-
tament pot arribar a superar 
el màxim permès per la llei. 
Esperem que no sigui el cas. 
És cert que són temps de re-
cessió i cal ajustar les despe-
ses al màxim, però també és 
cert que cal analitzar a fons 
cadascuna de les partides 
i valorar-ne la variació. Des
del grup municipal d’Esquerra 
Republicana, hem sol·licitat
a l’Equip de Govern que a
fi nals d’any se’ns facilitin
els ingressos i les despeses 
reals de cada partida. Serà 
llavors el moment de fer el 
balanç i valorar si aquest 
pressupost s’ha ajustat a la
realitat o, simplement, ha
estat una quadratura de xi -
fres per tal de sortir del pas. 
Ara, de moment, hem de 
seguir amb el que tenim. El 
temps donarà la raó a qui la 
tingui.   ■

2008 2009

TOTAL PRÉSTECS 513.946€ 654.835 €

AMORTITZACIONS –327.747€ –410.270 €

CAPITAL PENDENT
A FINALS D’ANY 186.199 € 244.565 €

L’endarreriment 
dels pressupostos 
no és res més 
que una altra 
prova evident del 
desordre i impro-
visació en què 
es troba immers 
l’Ajuntament des 
de fa temps. Els 
proveïdors, can-
sats d’esperar, 
ens diuen que mai 
no s’havia tardat 
tant a cobrar de 
l’Ajuntament.
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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
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L'AJUNTAMENT
INFORMA

▼

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 10-2-2009

SENYALITZACIÓ PILONES PER LA VIA PÚBLICA

S’aprovà la realització dels treballs de senyalització mitjan-
çant la col·locació de dos pilones per diferents indrets de la 
via pública, i s’adjudicà a l’empresa FUNDICIÓ DUCTIL BE-
NITO, SL, per la quantitat de 266,22€, inclòs IVA. 

ADQUISICIÓ D’UN ARXIVADOR PER L’ARXIU HISTÒRIC

S’aprovà l’adquisició d’un arxivador de planells per l’arxiu 
històric municipal i s’adjudicà a l’empresa OFI-ESCOLAR ES-
TEL, SL, per la quantitat de 1.399,65€, més IVA. 

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVI-
TATS DE FOMENT DE LA PAU I DE LA CULTURA DE LA PAU 
I DE LA PROMOCIÓ DE DRETS HUMANS

S’acordà concórrer a la convocatòria per a la concessió de 
subvencions del Departament d’Interior, Relacions Institucio-
nals i Participació de la Generalitat de Catalunya on es regu-
len les subvencions per a la realització d’activitats de foment 
de la pau i de la cultura de la pau i de promoció i defensa de 
drets humans per a l’any 2009, i se sol·licità una subvenció 
per un import de 2.655€, per al projecte “Activitats per a la 
conscienciació de la Pau Mundial i Drets Humans”.

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER RECUPERAR I POSAR EN 
VALOR EL PATRIMONI MEMORIAL DEMOCRÀTIC PER ALS 
ANYS 2009-2010

S’acordà concórrer a la convocatòria del Departament d’In-
terior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat 
de Catalunya per subvencionar projectes adreçats a recuperar 
i posar en valor el patrimoni memorial democràtic per als anys 
2009-2010 per les activitats del projecte “Museïtzació del 
refugi antiaeri situat sota l’església de Santa Maria d’Agra-
munt” i se sol·licità un ajut econòmic de 17.062,75€, per 
l’adquisició de la dotació d’equipaments per desenvolupar les 
tasques del museu del refugi, objecte de subvenció d’aquesta 
convocatòria.

Des de l’organització del Carnestoltes Night Fever 
d’Agramunt volem agrair l’ajuda d’entitats, establi-
ments, particulars, amics,... i tots aquells que han col-
laborat en l’organització d’aquesta festa.

També felicitar tots els participants per l’esforç, es-
perit de superació i millora que any rere any fa que el 
nostre carnaval sigui un exemple de festa, disbauxa i, 
sobretot, civisme. Seguirem treballant per poder estar 
també al vostre nivell. Gràcies a tothom per donar un 
altre cop un immillorable exemple, un exemple que 
fi ns i tot “La Salseta del Poble Sec” remarca en aques-
tes paraules que ens han fet arribar: “Felicitats pel 
Carnaval que munteu a Agramunt. Superparticipatiu i 
transgressor. Nosaltres encantats de tornar”. Salvador 
Escribà

Sense vosaltres tot això mai no seria possible.
Salut Fevers!

LLICÈNCIES D’OBRES
STRABERES EMPRESARIAL, SL per una llicència de primera 

utilització per un edifi ci plurifamiliar. Av. Catalunya. 
MOHAMED LAMSSAYAH, per canviar les escales, les rajoles 

del terra, el mobiliari del lavabo i de la cuina, arranjar les parets 
interiors de l’habitatge i adequar la instal·lació elèctrica, i per 
ocupar la via pública amb un contenidor. C. Raval de Puigverd.

HERMÍNIA AMIGÓ SOLÉ, per repicar i arrebossar una part de 
la façana i col·locar un sòcol de pedra. Per arranjar dos balcons 
de la façana i repicar una paret interior de l’habitatge. Per ocu-
par la via pública amb materials per obres. C. Muralla. 

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U. per obrir una 
rasa de 2 ml per instal·lar un línia subterrania de BT, per donar 
un nou subministrament elèctric (Prosanber, SL). Av. Marià Jo-
lonch. 

NÚRIA POCH PIJUAN, per canviar les rajoles del pis, de la 
cuina i dels dos lavabos i substituir el mobiliari i pavimentar 
una part del terra del magatzem, i per ocupar la via pública amb 
materials per obres. Trav. Aspi. 

JOSEFINA SANS BONCOMPTE, per obrir una rasa a la vorera 
per desembussar la claveguera i col·locar un tapa de registre. 
Av. Marià Jolonch. 

ANNA MARIA LOPEZ ORTIZ, per un dret de connexió d’aigua 
defi nitiva a la xarxa general. Av. Marià Jolonch. 

CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL per obrir una rasa per ar-
ranjar una avaria d’aigua. Av. Marià Jolonch. 

MARIA CARME VALL IBOS, per canviar les rajoles del terra 
de l’habitatge. C. Travessia de l’Aspi, i per ocupar la via pública 
amb materials per obres. C. Travessia de l’Aspi. 

M. ANTÒNIA ALSINA OLIVA, per obrir dos rases per connectar 
la claveguera a la xarxa general. C. Màrius Torres. 
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▼

COMUNITAT DE PROPIETARIS AV. CATALUNYA, 1, ESC. F 
per arranjar una part de la façana de l’habitatge, i per ocupar la 
via pública amb una bastida. Av. Catalunya. 

CONSTRUCCIONS CAMATS, SA per un dret de connexió a la 
xarxa d’aigua potable. Av. Marià Jolonch. 

ESTHER VILARASAU PUIG, per arrebossar una part de la fa-
çana posterior de l’habitatge. C. Germandat de la Sang. 

JOAN ROVIRA ALDABÓ, per adequar la façana per fi car-hi el 
comptador de la llum. C. Verge del Socors. 

LOURDES RIERA MOXO, per un dret de connexió d’aigua de-
fi nitiva a la xarxa general. Av. Marià Jolonch. 

XAVIER VILALTA AZOR, per un dret de connexió d’aigua defi -
nitiva a la xarxa general. C. Montclar. 

AGUSTÍ CORRALES FONTOVA, per ocupar 10 m2 del camp 
d’esports amb materials d’obres i una grua. Ctra. Cervera. 

CATAL INVERSIONES, SL per ocupar la via pública amb una 
bastida i materials d’obres. Av. Marià Jolonch. 

FINQUES PIT, SCP per obrir una rasa per connectar la clave-
guera a la xarxa general. Ctra. Pilar Almenara. 

AHMED EL KHATTABI, per un gual permanente. C. Raval de 
Sant Francesc. 

ANTONIO DIL VALLS, per pintar un rètol a la façana. Av. Jau-
me Mestres. 

HECTOR CAIRO CLARET, per obrir una porta en un envà i 
substituir la banyera del lavabo per un plat de dutxa. Av. Es-
ports. 

JULIO PALOU VILANOVA, per pintar la façana de l’habitatge, 
i per treure les lloses dels voladissos dels balcons i posar-hi a 
nivell les baranes. C. Baixada del Mercadal.

JAUME AVELLANA ARENY, per canviar les rajoles del lavabo i 
substituir la banyera per un plat de dutxa. Av. Jaume Mestres. 

JOSEP PENELLA BALASCH, per repicar, arrebossar i pintar 
una part de la façana de l’habitatge, i per ocupar la via pública 
amb una bastida. Pl. Mercadal. 

COMUNITAT DE PROPIETARIS MANUEL DE PEDROLO, 3 
per rebaixar la vorera de l’entrada del garatge. C. Manuel de 
Pedrolo.

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U. per obrir una 
rasa per instal·lar un línia subterrània de BT, per donar un nou 
subministrament elèctric. C. Clos.

GENERALITAT DE CATALUNYA (DEPARTAMENT D’ENSENYA-
MENT) per reformar la instal·lació de la calefacció. C. Petronel-
la d’Agramunt. 

MATERIALS ROS, SL per rebaixar i anivellar el pati. C. Xoco-
laters. 

PAQUITA BERENGUERES RIBÓ, per un dret de connexió d’ai-
gua defi nitiva a la xarxa d’aigua potable. C. Sabateria de Baix.

MARIA ÀNGELS BULLICH MASES, per pavimentar el terra i 
arrebossar les parets del garatge. C. Raval de Puigverd.

KAAKOUA, MHAMED per canviar els baixants pluvials malme-
sos de la façana, i per ocupar la via pública amb una bastida. C. 
Germandat de la Sang.

MARIA LLUISA RODRÍGUEZ BATISTA, per canviar les rajoles 
i el mobiliari de la cuina i del lavabo i arranjar els desguasos 
de l’habitatge, i per ocupar la via pública amb un contenidor i 
materials per obres. C. Passatge de les Flors.

CONSTRUCCIONS BLANCO-ROVIRA, SA per canviar les ra-
joles de la cuina i del lavabo i canviar la banyera per un plat de 
dutxa. C. Agustí Ros.

JUDITH MARTÍ CASTELLÀ, per col·locar un rètol. Av. Jaume 
Mestres.

SÍLVIA GARCIA ROMERO, per un dret de connexió d’aigua 
defi nitiva a la xarxa general. Av. Catalunya.

JULIO PALOU VILANOVA, per canviar les rajoles i el mobiliari 
del lavabo i de la cuina i substituir els bastiments de les fi nes-
tres de fusta per alumini. C. Baixada del Mercadal. 

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SL per obrir una rasa 
per arranjar una avaria de la xarxa de baixa tensió. C. Camí Vell 
de Tàrrega. 

ROSA MARIA ALDABÓ PINEDA, per pintar la façana de l’ha-
bitatge, i per ocupar la via pública amb un camió cistella. Pl. 
Mercadal. 

CARBONS MIRAVALL, SL per un gual permanent. C. Teixi-
dors. 

COMUNITAT DE PROPIETARIS AV. JAUME MESTRES, 2 per 
rebaixar la vorera del davant del garatge. Av. Jaume Mestres. 

ABDENABI BOUCHATAB, per enrajolar el terra i col·locar un 
fals sostre. Pl. Pou. 

MARIA MERCÈ BONCOMPTE ESTEVE, per arrebossar i pintar 
la façana frontal i posterior de l’habitatge. Per arranjar un balcó 
de la façana, ampliar 0,40 cm la porta d’entrada al garatge i 
obrir una porta existent que es troba tapiada. Per ocupar la via 
pública amb una bastida i un contenidor. Les Puelles. 

RAMON LLENA ROS, per arrebossar la façana posterior de 
l’habitatge. Per impermeabilitzar i enrajolar la terrassa de l’habi-
tatge. Per ocupar la via pública amb materials d’obres. Mafet. 

CRISTINA CADEVALL PRAT, per canviar les rajoles del terra 
de l’habitatge. Ctra. Cervera. 

JORDI VICENS CORTS, per enrajolar la primera planta del ter-
ra de l’habitatge. C. Petronel·la d’Agramunt. 

PROMOCIONS LLUCH-FIGUERA, SL per una llicència de pri-
mera utilització per 5 habitatges unifamiliars en fi lera. C. Costa 
dels Dipòsits. 

PRETENSATS CUÑAT, SL per llicència de primera utilització 
d’un local sense ús. C. Capella. 

ERNEST MASCORT DIEZ, per reparar la façana de l’habitatge 
amb una arrebossada, i per ocupar la via pública amb una basti-
da i materials per obres. Les Puelles. 

MASSIMO PACITTI, per ocupar la via pública amb un camió 
cistella, i per pintar la façana de la casa. C. Portalada. 

MASSIMO PACITTI, per pintar la façana de l’habitatge, i per 
ocupar la via pública amb un camió cistella. Plaça del Merca-
dal. 

JAUME VICENS MANAU, per repassar la teulada. Ctra. de 
Tàrrega.

CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL per obrir una rasa per ar-
ranjar una avaria d’aigua. Av. Marià Jolonch, Ctra. Cervera - C. 
Verge del Socors, C. Carabassa de baix, C. Comtes d’Urgell. 

ANTÒNIA PUIG GUASCH, per substituir les teules malmeses 
de la teulada de l’habitatge. Av. Marià Jolonch. 

DOMÈNEC LLOP SOLÀ, per canviar les rajoles del lavabo i de 
la terrassa. Plaça del Mercat.
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Àngel Lluch Jou
(A.C.S.)

El Consell Regulador de la IGP Torró d’Agramunt
Els Menestrals del Torró d’Agramunt

L’Associació de Torronaires d’Agramunt

Tots els seus membres s’uneixen al dol de la família pel
traspàs del torronaire i gran amic. Mai no et podrem oblidar.

Agramunt, 11 de març de 2009

La sala de conferències del Casal Agramuntí va acollir 
la primera Taula de participació Ciutadana i Immigra-

ció (TPCI) a Agramunt. Aquesta Taula pretén ser un òrgan 
de consulta i debat amb la fi nalitat d’aprofundir en la 
democràcia participativa de política municipal d’immigra-
ció. Per l’esdeveniment es va convocar un representant 

de cada entitat o associació que per la seva tasca diària 
i el seu tracte directe es va creure convenient la seva as-
sistència. Tot cal dir-ho, que és una Taula oberta i que 
per a les pròximes edicions tota entitat o associació que 
consideri tenir un interès legítim a participar-hi, pot fer-ho 
i només caldrà que ho sol·liciti a l’Ajuntament.

PRIMERA TAULA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I IMMIGRACIÓ D’AGRAMUNT
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ALMANAC
I SERVEIS

9 d’abril de 1906. Centenari de la Ger-
mandat de la Sang. Tal dia com avui de 
1806 es va fundar a Agramunt la German-
dat de la Sang de Nostre Senyor Jesucrist, 
institució que gaudia de gran prestigi a la 
Vila. A aquesta societat només hi podien 
pertànyer els homes; tenia com a fi nalitat 
proporcionar ajuts als associats malalts 
mitjançant una aportació mensual. Tam-
bé tenia el seu component religiós amb el 
culte al Crist Crucifi cat i la celebració de 
sufragis per les ànimes dels socis difunts.

5 d’abril de 1938. Ferran Ros i Pijuan 
en la Miscel·lània agramuntina, explica 
en primera persona el primer bombardeig 
d’Agramunt: “Era un seguit el tro demo-
níac de la metralla, barrejada de brogits 
de trimotors, amb el xisclar i xiulets de les 
bombes quan sortien dels aparells, els so-
rolls estrafolaris de l’enderrocament dels 
edifi cis, aquelles polsegueres estranyes, 
en un cel enrarit, amb els aires plens de 
fums, de color i olor de foc, en un espe-
tegar continuat de no sé el que era; plors, 
gemecs, clams. S’oïen preguntes d’angoi-
xa per si es sabia alguna cosa de fulano 
o mengano, desconcert, un gran confusio-
nisme; érem tots uns esmaperduts, tot un 
capgirell produït pel terror i el pànic, el 
meu magí no hi veia altra cosa que la fi  
del món.

En sortir al carrer i contemplar els re-
sultats d’aquella mala hora deixava el cor 
glaçat. Agramunt va quedar desert, un de-
sert ple de ruïnes, tot un silenci que sols 
l’acompanyaven els morts estesos i aban-
donats pels carrers, patis i places, sense 
enterrar. Va durar uns dies que a la nostra 
vila no hi va quedar autoritat de cap mena, 
la panoràmica era desoladora, que dient-li 
apocalíptic, per a mi em quedo curt, no 
tinc ni trobo altres qualifi catius, ho explico 
de la manera que puc. Allí, llavors entre 
els enderrocs, els morts i la misèria, sols 
campaven el pillatge i el vandalisme. La 
població, esparverada, va fugir, esbarriant-
se per masies i cabanes.

 Després d’uns dies van enterrar els 
morts. D’aquella feta es van construir refu-
gis en diferents llocs de la vila; cosa molt 
encertada, ja que aquell cinc d’abril sols 
va ser el preludi d’un calvari de bombar-
deigs (...)”.

R. Bernaus i Santacreu

EFEMÈRIDES DEL MES
INSTITUCIONS i SERVEIS

Ajuntament
 Ofi cines Tel. 973 390 057 / 973 390 632
 Fax: 973 390 040
 e-mail: ajuntament@agramunt.net
 web: www.agramunt.es

Jutjat de Pau Tel. 973 392 465

Consell Comarcal Tel. 973 500 707
 Fax: 973 500 666
e-mail: consell@urgell.cat
web: www.urgell.cat

Rectoria Tel. 973 390 239

Correus Tel. 973 390 081

CASSA Tel. 973 391 627   / 973 392 732

FECSA-ENDESA Tel. 973 392 005

SEGURETAT i ASSISTÈNCIA

Policia Municipal
En horari d’ofi cina Tel. 973 390 843
Emergència o problema de circulació 
 Tel. 670 234 394

Mossos d’Esquadra    088

Bombers 085 Tel. 973 391 080
e-mail: bombers1602@hotmail.com

Creu Roja Tel. 973 390 880

CAP Tel. 973 390 635
Urgències (diürn) Tel. 973 392 020
Urgències (nocturn) Tel. 973 392 020
 973 310 852
Visites per telèfon: 902 111 444
 (Sanitat respon)

Ambulàncies
Emergències mèdiques (SEM)      061

Farmàcia Esteve Tel. 973 390 428

Farmàcia Viladot Tel. 973 390 087

Funerària Tel. 973 390 862

ESPAI DE CULTURA

Ofi cina de Turisme Tel. 973 391 089
e-mail: turisme@ajuntamentagramunt.net
Horari: de dilluns a divendres, matí de 9h 

a 13h i tarda de 16h a 19h
 dissabtes, 10:30h a 13h

Refugi antiaeri     Tel. 973 391 089
Horari: dissabtes, d’11h a 13h
 diumenges, de 12:45h a 14h
Altres horaris visites concertades amb 
l’Ofi cina de Turisme

Fundació Privada Espai Guinovart
Tel. 973 390 904
e-mail: info@espai.guinovart.es
Horari d’hivern:

de dimarts a divendres, de 10h a 13h 
i de 16h a 19h
dissabtes d’11h a 14h i de 17h a 19h

Visites concertades per grups

Museu Etnològic Tel. 973 391 089
Horari convingut amb l’Ofi cina de Turisme

Fundació Guillem Viladot “Lo Pardal”
Tel. 973 390 718
e-mail: lopardal@hotmail.com
Horari convingut amb l’Ofi cina de Turisme
(Tel. 973 391 089)

Biblioteca Municipal “Guillem Viladot”
Tel. 973 392 583
e-mail: bibagramunt@svt.es

CENTRES D’ENSENYAMENT

Escola Municipal
de Música Tel. 973 390 536

CEIP Macià-Companys Tel. 973 390 668

Institut de Batxillerat
“Ribera del Sió” Tel. 973 390 803

Llar d’Infants “Nins” Tel. 973 391 682

Col·legi Mare de Déu
dels Socors Tel. 973 390 083

TRANSPORTS DE VIATGERS

Estació d’autobusos de Tàrrega
Tel. 973 311 172

Agramunt-Lleida
a les 7 del matí i a les 14:30h

Agramunt-Barcelona
Tots el dies 7:55h (cotxe directe)
(pobles) 8:10h i a les 17:13h
Diumenges i festius a les 19:47h
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GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE FEBRER
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Dies

Demografi a

(Mes de febrer de 2009)

NAIXEMENTS
Yaga Drammeh dia 30-1
Firdaws Mrizak dia   2
Ronald-Alexander García Rodríguez dia   2
Noa Carreño i Pérez dia   7
Oriol Areny i Bernaus dia   7
Bruna Malet i Figuera dia 16

MATRIMONIS

Luis Miguel Herrero Guerrero, i
Oxana Baurova dia 20

DEFUNCIONS
Rosa Rovira i Balagueró 84 anys, dia   8
Josep Villuendas i Quílez 78 anys, dia   8
Conxita Potrony i Vilanou 65 anys, dia 14
Francesc Pinós i Creus 98 anys, dia 23
Velània Domínguez i Carricondo 98 anys, dia 26

Temps

PLUJA CAIGUDA DURANT EL FEBRER

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

Dia   2 ........................................  2,6 l./m2

Dia   5 ........................................  2,0 l./m2

Dia 28 ........................................  3,0 l./m2

TOTAL ........................................  27,6 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL FEBRER

Màxima del mes .......................14°, dies 9 i 28
Mínima del mes ..................... –1°, dies 13 i 14
Oscil·lació extrema mensual ........................15°
Mitja de les màximes ...........................10,714°
Mitja de les mínimes .............................1,464°
Mitja de les mitjanes .............................6,089°

L’observador: Deudat Pont

ABRIL 2009

Mes de 30 dies, quart del nostre calen-
dari.

El dia 1 el sol surt a les 5h 35m, i es 
pon a les 18h 16m. El dia 30 el sol surt 
a les 4h 50m, i es pon a les 18h 47m. El 
dia 19, el sol entra a la constel·lació de 
TAURE.

Les fases de la lluna:

Quart creixent el dia   2, a les 14:34 h

Lluna plena el dia   9, a les 14:56 h

Quart minvant el dia 17, a les 13:36 h

Lluna nova el dia 25, a les 03:22 h

l./m2

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

És el mes que la vegetació reviu i s’obren 
les fl ors. Els primers dies d’abril són con-
siderats com els més rúfols i agres de la 
primavera i, segons la dita popular, no són 
pas dies d’abril sinó els més durs de març, 
com ja vàrem explicar el mes passat.

L’abril
cada dia en fa mil.

Bon abril i bon cavaller,
molt escassos solen ser.

Dia 5: Diumenge de Rams. Avui l’Es-
glésia celebra l’entrada triomfal de Jesús 
a Jerusalem, on fou rebut amb palmes i 
branques de llorer i d’olivera. Per això són 
beneïts rams i branques d’aquests arbres. 
Els rams són portats a beneir pels infants. 
Els nois petits porten palmons; els mitjans 
i més grans rams de llorer i d’olivera i les 
nenes, palmes teixides i treballades. Les 
palmes teixides i treballades no van estilar-
se fi ns als voltants de 1860. Els primers 
que en van teixir foren els cistellers del Pla 
del Llobregat que les anaven a vendre a 

la fi ra de Barcelona. Després el costum es 
va estendre per tot arreu. A beneir el ram 
tothom hi anava tan mudat com podia; ha-
via estat costum d’estrenar alguna peça de 
roba, ja que segons la tradició això perju-
dica en gran manera el diable, a proporció 
amb la peça de roba que s’estrena.

Pel Diumenge de Rams,
qui no estrena no té mans.

Setmana Santa pel març
no la vulguis pas;
Setmana Santa a l’abril,
any molt gentil.

Dia 10: Divendres Sant.

Dia 12: Pasqua de Resurrecció.
Set setmanes de Quaresma
i de bacallà salat,
vinguin ous i botifarres
i de truites un bon plat.

Dia 13: Dilluns de Pasqua Florida 

Dia 23: Sant Jordi, patró de Catalunya.

Dia 27: Mare de Déu de Montserrat, pa-
trona de Catalunya.

JO
S

E
P
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O

V
IR

A
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Preguem a Déu per l’ànima de

Mª Teresa Mir i Pons
Que morí cristianament el dia 6 de març de 2009, a l’edat de 77 anys,

havent rebut els Sants Sagraments.

A. C. S.

Els seus apenats: espòs, Jesús Muñoz García; cuñat, Miquel; nebots, Gonzalo i
Maria; cosins i altres familiars i amics, agrairan una oració pel descans etern de la
seva ànima.

La família agraeix les mostres de condol rebudes.

Agramunt, març de 2009

Un rayo de luz has dejado en mi vida.

Una semilla de amor y bondad en
mi camino.

Una huella de humildad y sencillez
que ni el tiempo ni tu ausencia
física borrarán.

Por eso vivirás en mi corazón:
Siempre viva, siempre presente.

Jesús



79sió 541[MARÇ 2009]

❚ Coordina Rosa Maria Sera

per
Ricard Bertran

Les 7
diferències

Animació, alegria i 
molta gresca, són els 
trets més signifi ca-
tius de la festa del 
carnaval.
 
La foto de l’esquerra 
és l’ori ginal, mentre 
que a la de la dreta 
s’han fet set mo difi -
cacions.

A veure si les tro beu!

Solució
a les 7
diferències:

Solució
a la
SOPA:

Solució a l’OCISOPA:

LLEURE AMENITATS
1: 10, 2:6, 3:2, 4:1,
5:4, 6:5, 7:9, 8:8,
9:3, 10:7

79sió 541[MARÇ 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.

MANERA DE RESOLDRE’S:
Aquesta sopa de lletres conté els 10
POBLES de la columna de la dreta.

Solució al SALT DE CAVALL,
per P.R.:

Qui confessa i no combrega, 
sembra i no sega.

Qui bre no

bra se i con

sa com i ga

ga. sem fes no

OCISOPA



80 [MARÇ 2009]sió 541

Dos anys sense tu

Joan Rovira i Torres
que morí cristianament el dia 26 de març de 2007.

La família sencera no t’oblidarà mai.

Agramunt, març de 2009

La mort t’ha allunyat de nosaltres,
però el teu record
ni el temps no el podrà esborrar.
Has estat un exemple d’afecte
i sobretot d’amor per
a tots nosaltres.
Sempre estarem al teu costat.
No t’oblidarem mai.

Preguem a Déu per l’ànima de

Jesús Solé i Gibal
que morí cristianament el dia 13 d’abril de 2008, a l’edat de 76 anys,

havent rebut els Sants Sagraments.

Sempre estaràs en el cor dels qui t’estimen.

Agramunt, març de 2009

Recordeu-me com suara
per l’amor que us vaig tenir
i per ell vos tinc de dir
no fi ns mai, sinó fi ns ara.
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LA FOTO per JOSEP BERTRAN

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

Durant la darrera edició 
d’Agr’auto es va poder veure, 

en un lloc preeminent, un estrany 
vehicle Vidicar presentat per la 
fi rma Montano Center. Es tracta 
d’un “quadricicle esportiu”, se-
gons el programa ofi cial del certa-
men. Com acostuma a ser habitual 
en qualsevol inauguració de fi res 
de vehicles, normalment a petició 
dels mitjans de comunicació, les 
autoritats es fan la foto en el més 
singular. Així a demanda d’aques-
ta secció el nostre alcalde es va 
entaforar, literalment, en el seient 
del copilot per donar un tomet de 
prova i perquè poguéssim prendre 
aquesta imatge que il·lustra la 
secció d’aquest mes.
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D’esquerra a dreta i de dalt a baix:

1) Lolita Domingo. 2) Ramona Marquilles. 
3) M. Roser Boncompte. 4) Josefi na Isan. 
5) (?) Barrabés.

6) Professora Reger. 7) Magdalena Puig.
8) Lourdes Soldevila. 9) Teresina Puig.
10) Inés Palou. 11) Camila Areny. 
12) Dolors Balagué. 13) Antònia Huguet.
14) Sra. del professor Solans.

15) Elvira Farré. 16) Vicenta Ribera.
17) Antònia Cahelles. 18) Assumpta Ber-
naus. 19) Maria Ros. 20) M. Teresa Ca-
mins. 21) M. Teresa Flaqué. 22) Solà de 
Preixens. 23) Ramona Vilapriñó.

Les noies de la fotografi a són les alumnes de l’Acadamia Agrícola y Mercantil de l’any 1949, quan el desapa-
regut centre d’ensenyament estava gestionat pels senyors Solans i Tous. A la foto, a més de les noies, també s’hi 
pot veure una jove Inés Palou que hi impartia classes de música, i la senyora Solans. La fotografi a està feta al 
pati de l’Acadèmia.

L’àlbum ����

1 2 3 4 5

6 7 8 9
10 11

12 13

17 18 19 20
21 22 23

14

15 16



84 [MARÇ 2009]sió 541


