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PORTADA:
La defl agració del gas acumulat a l’interior de 
l’antic dipòsit de gasolina de Cal Trepat va po-
sar l’ai!! al cor de tots els agramuntins. L’inci-
dent va aixecar una gran expectació, tant per 
les seves característiques com pel fet que gran 
part dels veïns de la Vila ignoraven l’existència 
d’aquesta gasolinera que va funcionar fi ns a 
principis dels anys seixanta del segle XX.
(Josep Bertran)

ESTIMATS LECTORS ..........................  3

ACTUALITAT

Fets del mes
- Accidents laborals ............................  5
- Plan Zapatero ....................................  13
- Nou cartell ........................................  14
- Les piscines ......................................  14
- Gamberrisme ....................................  14
- Obres als pavellons ...........................  14
- Racons musicals ..............................  15
- Tallers d’ombres xineses ..................  15
- Escuma .............................................  15
- Celler de Cal Siscar ...........................  17
- Preixens recupera les defenses
  de la Guerra Civil ...............................  18
- Els gegants de Pradell a Luxemburg .  21
- Primera Fira de Màgia al Carrer
  a Montgai ..........................................  21

HISTÒRIA

Agramunt a les hemeroteques
- Festa Major d’Agramunt ...................  22

ENTITATS

Esplai Sió
- Estiu 2009 ........................................  25

OPINIÓ

El celobert
- L’Estatut reretallat .............................  27

Gent, fets, coses...
- Ofi cis: regatxo o rabadà ....................  29

Els lectors escriuen
- Quin desencís!! ................................  31
- Canviar el paisatge ............................  33
- Tot pensant amb el pare... ................  37
- La història d’un contenidor ...............  37

COL·LABORACIONS LITERÀRIES

El conte
- Núvol de tempesta ............................  39

Microrelats
- Malastruga a la Parmesanne .............  41

ESPORTS

- Club Futbol Agramunt .......................  43
- Bàsquet Agramunt Club ....................  47
- Atletisme ...........................................  48

PARTITS POLÍTICS MUNICIPALS

- No és això, senyors, no és això ........  51

L’AJUNTAMENT INFORMA  .................  55

ALMANAC i SERVEIS  .........................  58

RECEPTARI POPULAR  .......................  61

LLEURE

- Amenitats .........................................  63

LA FOTO  ............................................  65

LA CALAISERA  ...................................  65

L’ÀLBUM  ............................................  67

Reportatge sobre la retirada de l’antic 
dipòsit de gasolina de Cal Trepat, que va 
patir una explosió en manipular-lo.
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Un altre accident va tenir lloc al 
carrer del Clos en caure una grua 
mòbil, amb un operari treballant 
dalt de la plataforma.
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CRÈDITS

ESTIMATS LECTORS...

No es pot dir pas que a 
l’estiu no passin coses. 
Enguany hem tingut un 

juliol i un agost força moguts 
amb més d’un ensurt. Si en 
el número del mes de juliol 
informàvem del gran incendi 
que va començar a la Donzell 
i va afectar més de cinc mil 
hectàrees, en aquest ho hem de 
fer de dos importants accidents 
laborals que van comportar dos 
ferits greus.

La sinistralitat laboral és una 
plaga que l’administració fa 
temps que intenta combatre 
amb una sèrie de mesures pre-
ventives i coercitives. Hi ha ac-
cidents inevitables i altres que 
no. En aquests darrers és en la 
voluntat, gairebé en el tarannà, 
de cada u el poder-ho fer. Hi ha 
moltes feines que comporten de 
si un risc important. Per això la 
necessitat de treballar amb la 
màxima cura possible.

Aquest mes d’agost s’està a 
punt de posar el punt fi nal a 
la concentració parcel·lària 

de la zona regable del canal 
Segarra-Garrigues. Una vegada 
aprovada defi nitivament, està 
tot a punt per començar els 
treballs per construir els nous 
camins d’accés a totes les fi n-
ques i per on han de passar els 
sistemes de reg.

Possiblement la collita d’aquest 
any encara se sembrarà en les 
antigues fi nques, però en la pro-
pera els propietaris estrenaran 
les noves. La concentració can-
viarà una mica el paisatge del 
terme, tal com ja podem veure 
als veïns de Preixens i Oliola. 
Segurament desapareixeran 
estructures centenàries, però 
hi ha la voluntat de preservar 
les més importants, com s’ha 
reclamat des d’alguns sectors.

El nostre municipi no n’ha sortit 
tan malparat de les zepas, les 
zones d’exclusió de regadiu 
per protegir les ja famoses aus 
estepàries, com la majoria dels 
nostres veïns. De la superfície 
regable inicialment, 3.516 
hectàrees, en la proposta fi nal, 

(provisional) les aus se n’em-
porten un 28 per cent.

Aquest mes ens ha portat una 
mala notícia cultural. No hi ha 
hagut entesa a l’hora que el 
Grup Escènic Agramuntí fes 
el Pregó de la Festa Major, tal 
com li pertocava per antiguitat. 
Sembla que no hi va haver 
consens entre els dos grups, 
la Companyia Teatredetics i el 
Grup Escènic. Llàstima, perquè 
els dos són els continuadors 
d’aquell grup que es va formar 
l’any 1970; si més no en amb-
dós hi trobem gent d’aquells 
primers anys. 

Són com dues rames del mateix 
tronc o dos fi lls de la mateixa 
mare o, si ho voleu, els dos 
grups són els membres d’una 
santíssima dualitat: dues enti-
tats diferents en una mateixa.

Malgrat tot, bona Festa Major.

Afectuosament,

Bernat Jofre

Agramunt, agost 2009

Una vegada apro-
vada defi nitiva-
ment la concen-
tració parcel·lària, 
està tot a punt per 
començar els tre-
balls per construir 
els nous camins 
d’accés a totes les 
fi nques.
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▼

Accidents laborals

ACTUALITAT FETS DEL MES per JOSEP BERTRAN

El dilluns 3 d’agost po-
dia haver estat un dia 
fatídic per Agramunt 

a causa de la defl agració de 
l’antic tanc de gasolina que 
hi havia enterrat a la cruïlla 
entre l’avinguda d’Àngel Gui-
merà i la plaça del Pou. Sor-
tosament, i dins la desgràcia, 
tot va quedar en un ferit de 
consideració, Joan Caralps, 
la persona que treballava en 
la retirada del dipòsit. El con-
ductor de la grua, que estava 
dret a tres metres, en va re-
sultar il·lès, encara que l’ona 
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▼

FETS DEL MES

▼

expansiva el va llençar enrere. 
Si en lloc de la defl agració 
s’hagués pro duït una explosió 
a l’interior del tanc, les conse-
qüències segurament hagues-
sin estat molt més greus.

La gasolinera de Cal Trepat 
va tancar a primers dels anys 
seixanta, pocs anys després 
de la inauguració de l’Estació 
de Servei a la sortida cap a 
Tàrrega, llavors un indret bas-
tant allunyat de la Vila. Amb 
el tancament es van limitar a 

1. Joan Caralps treballant al matí 
descalçant l’antic tanc de 
gasolina, tot retirant la terra 
que hi ha al seu voltant.

2. Amb una grua intenten retirar 
el dipòsit. Malgrat la potència 
de la grua i d’extreure encara 
més terra, costa de moure’l. 
Finalment l’empresari opta per 
fer un forat amb una mola per 
facilitar la subjecció del ganxo.

3. Practicada l’obertura es pro-
dueix una defl agració del gas 
acumulat a l’interior, amb una 
fl ama que s’enlaira alguns me-
tres i que impacta de ple al pit, 
braços i cara d’en Joan que és 
traslladat al CAP i evacuat amb 
helicòpter a la Vall d’Hebron 
de Barcelona amb cremades 
de primer i segon grau en el 42 
per cent del cos

4. Una petita fl ama continua 
cremant fi ns l’arribada dels 
bombers agramuntins. La
Policia Municipal acordona
la zona durant una hora llarga, 
fi ns que es comprova que ja
no hi ha cap mena de perill.

5. L’endemà dimarts al matí 
continua la feina per extreure 
el tanc. Es descalça una mica 
més i fi nalment la grua el pot 
aixecar.

6. Abans de carregar-lo al camió 
cal buidar les restes de gasoli-
na barrejada amb aigua que hi 
ha a l’interior.

3 4
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼
▼

retirar el “poste” i van deixar 
enterrat el tanc d’emmagat-
zemar la gasolina. Van anar 
passant els anys, gairebé mig 
segle, i ningú no es recordava 
de la instal·lació. Durant les 

obres de reurbanització de 
la vorera de l’avinguda Àngel 
Guimerà, es va detectar la 
presència del dipòsit. L’Ajun-
tament va decidir de retirar-lo 
en lloc de clausurar-lo om-

plint-lo de sorra i deixar-lo 
enterrat. 

Un dels protocols per ma-
nipular els dipòsits que han 
acollit líquids infl amables és 
omplir-los de sorra o d’aigua, 

7. El tanc és ple de forats per tot 
arreu, com s’aprecia en la foto.

8. Finalment, ja vuit del tot, l’antic 
tanc, que portava més de vui-
tanta anys enterrat és aixecat 
per la grua davant l’expectació 
de molts veïns concentrats a la 
zona.

9. Col·locat dalt del camió, la 
cisterna es trasllada a la 
deixalleria a disposició dels 
tècnics que hauran d’investigar 
l’accident.

Amb el tancament 
de la gasolinera 
es van limitar a 
retirar el “pos-
te” i van deixar 
enterrat el tanc 
d’emmagatzemar 
la gasolina. Van 
anar passant els 
anys, gairebé mig 
segle, i ningú no 
es recordava de la 
instal·lació.
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▼

ACTUALITAT FETS DEL MES

DUES IMATGES RETROSPECTIVES DE LA UBICACIÓ
DE LA GASOLINERA DE CAL TREPAT

A dalt una postal 
de principis dels 
anys 30, que ens 
mostra una pano-
ràmica de la plaça 
del Pou. En primer 
terme, a la dreta, hi 
ha el “poste” de la 
gasolinera.

La foto de la 
dreta és una bonica 
imatge nocturna de 
l’avinguda Àngel 
Guimerà, dels anys 
seixanta. També es 
pot veure el mateix 
“poste” a l’esquerra 
encerclat, després 
de les taules i cadi-
res dels “Caragols”.
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per tal de fer sortir el gas que 
hi pugui haver acumulat a 
l’interior. Així es va fer en el 
cas del Pou, posant-hi aigua a 
l’interior. El dipòsit no era es-
tanc ja que tenia molts forats, 
com després es va veure, per 
on va sortir part de l’aigua que 
s’hi va abocar i per això el gas 
no va acabar de sortir del tot.

Un altre accident
El dijous 13 d’agost, a un 

quart de nou del vespre, hi va 
haver un altre accident labo-
ral. Va tenir lloc al carrer del 
Clos quan una grua mòbil va 
caure mentre a dalt de la pla-
taforma hi estava treballant 
l’operari Ahmed El Khattabi. 

El seu cos va impactar contra 
la façana de l’altre costat del 
carrer quedant atrapat sota la 
grua. La caiguda li va ocasio-
nar ferides de consideració al 
cap i trencament de la pelvis. 
Va se evacuat amb ambulàn-
cia a l’Arnau de Vilanova on 
quedà ingressat a la unitat de 
vigilància intensiva.

10. Al forat hi queden les restes 
de combustible barrejats amb 
aigua. Durant tota l’operació la 
fortor de gasolina se sentia en 
una bona àrea.

11. A primera hora de la tarda un 
camió especial retira el líquid 
i el trasllada a una factoria de 
Tarragona on el van tractar i 
descontaminar.

10 11

El cos de l’operari 
va impactar contra 
la façana de l’altre 
costat del carrer 
quedant atrapat 
sota la grua. La 
caiguda li va 
ocasionar ferides 
de consideració al 
cap i trencament 
de la pelvis.
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ACTUALITAT FETS DEL MES
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Plan Zapatero

Segons fonts municipals 
dues de les tres obres del 

conegut com Plan Zapatero 
que es fan a la nostra Vila, 

les voreres de l’avinguda Àn-
gel Guimerà i la remodelació 
del Camp de Futbol, no esta-
ran pas llestes per la propera 
Festa Major. La vorera nord de 
l’avinguda estarà enllestida 
però no la zona d’aparcament 
de l’altre costat. El carrer 
s’obrirà parcialment a la cir-
culació de vianants durant les 
festes, protegint amb tanques 
la zona d’obres. Per contra, el 
camp de futbol sembla que 
no es podrà fer servir. Malgrat 
que la instal·lació de la gespa 
artifi cial estigui enllestida, no 
ho estaran les obres comple-
mentàries que no s’acabaran 
fi ns a fi nals de setembre o 
primers d’octubre. Per això 
els equips de futbol hauran 
de jugar els seus partits en 
camps d’alguna població veï-
na, possiblement Butsènit.
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Ajuntamentd’Agramunt

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.

Publicat entre l’abrde 1988 i el setembrde 1989. 184 pàgine

Adquireix tota la Adquireix tota la revista SIÓ revista 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
És molt 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.

De venda a lesDe venda a les
llibreries de la Vila!!llibreries de la Vila!!

6.54 pàgines.

tre el el junyyj
l marçrç de e 
pàginenes.
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untament
Agramunt
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▼

1. Nou cartell
La dibuixant Roser Capde-

vila, coneguda per ser la crea-
dora dels personatges de Les 
Tres Bessones, ha creat el car-
tell anunciador de la propera 
Fira del Torró i també un altre 
d’intemporal que s’ha instal-
lat a les principals entrades 
de la Vila en substitució del 
que hi havia fi ns ara.

2. Les piscines
Durant els mesos d’estiu les 

piscines són un dels indrets 
més concorreguts, ja sigui 
per l’esbarjo de petits i grans 
o pels cursets de natació que 
s’hi fan en diversos torns. En-
guany ha continuat el servei 
de bibliopiscina que s’inau-
gurà la temporada passada.

3. Gamberrisme
Un altre clàssic de l’estiu, 

i cada vegada més durant tot 
l’any, són les accions vandà-
liques d’alguns desaprensius 

o tocats per l’animació del di-
vendres a la nit. Una jornada 
en què són habituals els con-
trols policials que duren fi ns 
a quarts de nou del dissabte 
al matí.

4. Obres al pavellons
Aquest agost l’Ajuntament 

ha començat les obres per so-
lucionar, d’una vegada per to-
tes, les goteres de les cober-
tes dels pavellons Firal i Poli-
esportiu. Al primer es fa amb 

ACTUALITAT FETS DEL MES

1 2

43

Roser Capdevila 
ha creat el cartell 
anunciador de la 
propera Fira del 
Torró i també un 
altre d’intemporal 
que s’ha instal·lat 
a les principals 
entrades de la 
Vila.
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una sobrecoberta i al segon 
amb una rehabilitació de les 
canaleres i desguassos amb 
un pressupost de 53.000 eu-
ros més les feines de paleta. 
La Generalitat en subvencio-
na cinquanta mil.

5. Racons musicals
L’Ajuntament ha organitzat 

durant l’estiu un nou cicle de 
concerts en espais no habitu-
als. Els més nous han estat la 
portalada nord del temple de 

Santa Maria i, especialment, 
els Safarejos. El públic es va 
distribuir tant a l’exterior com 
a l’interior del recinte, fi ns i 
tot dins dels propis safarejos. 
Una imatge insòlita i inimagi-
nable per les dones que du-
rant decennis els van utilitzar 
per rentar la roba.

6. Tallers d’ombres
    xineses

Els dies 15, 22 i 29 de ju-
liol es van fer les tres primeres 

sessions dels tallers d’ombres 
xineses, una tècnica teatral 
que s’utilitzarà en la represen-
tació del Menjar Celestial que 
se celebrarà durant la prope-
ra edició de la Fira del Torró. 
L’encarregat d’impartir els ta-
llers, que es fan a la sala del 
Casal, és Adre de Sa Moreira. 
També durant l’estiu les Dones 
de l’Esbarjo han treballat en la 
confecció del vestuari pels ac-
tors que faran de poble.

7. Escuma
El matí del dissabte 22 

d’agost va aparèixer al Sió, 
prop del Pont de Ferro, just on 
acaba la canalització de pe-
dra, aquesta muntanya d’es -
cuma blanca. Sembla que no 
hi havia perill de contamina-
ció per algun abocament il-
legal, segons fonts consulta-
des. Resulta que a la matina-
da al Wai Kiki s’havia celebrat 
la festa de l’escuma. A la foto 
també s’aprecia l’herbassar 
que hi ha a la zona, un indret 
del qual s’hauria de tenir més 
cura per la importància de 
l’aqüeducte metàl·lic sobre el 
Sió, una infraestructura pio-
nera en la seva època i encara 
molt admirada.

5
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Es van fer les 
tres primeres 
sessions dels 
tallers d’ombres 
xineses, una tèc-
nica teatral que 
s’utilitzarà en la 
representació del 
Menjar Celestial.
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Des de l’àrea de Promoció Econòmica i Laboral 
del Consell Comarcal de l’Urgell t’oferim un ta-
ller pràctic adreçat a persones que estan bus-
cant feina. En plena crisi econòmica, molta gent 
s’enfronta amb entrevistes de feina per tornar a 
accedir al mercat laboral. Les pautes d’aquest 
taller t’hi poden ajudar.

P R O G R A M A :

09.30 h - Recepció dels assistents. Inauguració 
del taller

10.00 h - Estratègies per anar a buscar feina
amb èxit

 - Llocs on anar a buscar feina
 - Com superar una entrevista de feina
 - El procés de selecció
 - La fi gura de l’ entrevistador
 - Les pautes que cal seguir
 - El llenguatge no verbal

14:00 h - Fi de la sessió del matí

16.30 h - El currículum vitae
 - La sol·licitud
 - L’ entrevista personal
 - Proves psicotècniques

20.00 h - Finalització del taller i lliurament
del certifi cat d’assistència

 
El Taller anirà a càrrec del Servei de psicologia PSICA

Dia: dilluns 5 d’octubre de 2009

Horari: de 9.30 h a 14 h i de 16.30 h a 20 h

Lloc: Consell Comarcal de l’Urgell. C. d’Agoders, 16 - Tàrrega

Inscripcions:  Consell Comarcal de l’Urgell. Tel. 973 500 707, o a l’email promotur@urgell.cat

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIONS:  30 DE SETEMBRE DE 2009

Organitza:
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Celler de Cal Siscar

Durant la Festa Major és 
previst que “s’inaugurin” 

les obres de recuperació del 
celler de Cal Siscar, la casa 
pairal més important d’Agra-

munt fi ns la seva destrucció 
durant la Guerra Civil. La fa-
mília Camats, l’actual propie-
tària, ha establert un conveni 
amb l’Ajuntament per deixar 

una obertura al terra del co-
bert des d’on es podrà veure 
una part de la instal·lació, que 
té una superfície d’una sei-
xantena de metres quadrats. 
Cal tenir en compte que l’ac-
tual espai és només la meitat 
del celler originari. La resta 
està enrunat en l’edifi ci del 
costat sense possibilitats de 
recuperació.

Terra de lloses
Després de mesos de feina 

s’ha tret a la llum el terra de 
lloses –per sota de les quals 
encara es conserven les con-
duccions originàries–, unes pi-
ques i altres equipaments cor-
responents a les instal·lacions 
pròpies d’un celler i molí d’oli 
que es complementaven amb 
la part ara enrunada. Un la-
teral de les parets del celler 
s’ha hagut de refer. En altres 
indrets encara es pot apre ciar 
amb claredat les marques de 
l’escoda en picar contra la 
roca, quan es va construir el 
celler.  Els pilars que aguan-
ten les voltes estan construïts 
amb pedres molt ben tallades 
amb alguns detalls esculpits 
en els capitells.

Vista general del celler (foto gran). 
Abans de les obres la runa arribava a 
les marques que es veuen als pilars.
A baix, una pica de pedra molt ben 
conservada, que comunica amb una 
conducció que travessa tot el celler 
per sota l’empedrat.
Josep Camats i Jordi Villuendas foto-
grafi ats des de dalt dels coberts.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Preixens recupera les defenses
de la Guerra Civil

Una quinzena de joves vo-
luntaris del Servei Civil 

Internacional han participat 
durant la segona quinzena 
del mes d’agost en un camp 
de treball a Preixens, amb 
l’objectiu de recuperar algu-
nes de les fortifi cacions de la 
Guerra Civil. El primer objec-
tiu va ser el de recuperar un 
búnquer envoltat d’una xarxa 
de trinxeres i nius de metra-
lladores que hi ha en un punt 
estratègic al costat del pont 

del Canal de la carretera de 
Castellserà.

Segons el regidor de Cul-
tura i responsable del camp, 
Ramon Escudé, es tracta d’un 
búnquer amb unes caracterís-
tiques molt singulars tant per 
la seva forma i dimensions, ja 
que els murs tenen prop de 
dos metres d’ample, com per 
la  tipologia, molt semblants 
als que es van construir du-
rant la II Guerra Mundial. 
Un altre objectiu és la recu-

peració d’unes fortifi cacions 
elevades al costat de l’actual 
variant de la carretera d’Agra-
munt a Balaguer.

Una vegada enllestida la 
feina es té la intenció de se-
nyalitzar l’indret perquè pugui 
ser fàcilment visitable. Aques-
tes dues fortifi cacions formen 
part d’un conjunt de defenses 
que es van construir al voltant 
de Preixens i que formaven 
part de la línia L-2, un siste-
ma defensiu que va aixecar 
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El primer objectiu 
va ser el de recu-
perar un búnquer 
envoltat d’una 
xarxa de trinxeres 
i nius de metralla-
dores.
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l’exèrcit Popular de la Repú-
blica a la rereguarda del Front 
del Segre, des de la muntanya 
a les terres tarragonines, per 
frenar l’exèrcit franquista si el 
trencava. Aquestes defenses 
no es van arribar a utilitzar 
mai.

Els joves participants al 
camp de treball procedeixen 
dels Estats Units, Alemanya, 
República Txeca, Àustria, Es-
panya i Catalunya. Durant tot 
el matí treballen i a la tarda 
visiten els indrets d’interès 
de la zona. S’allotgen en una 
casa propietat de l’Ajunta-
ment que també es fa càrrec 
de la manutenció. 
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Els gegants de Pradell 
a Luxemburg

Enguany s’ha celebrat el 22è 
Aplec internacional de la 

sardana i mostra de grups folklò-
rics a Luxemburg, els dies 1 i 2 
d’agost. Aquesta trobada té lloc 
cada any en una ciutat europea 

diferent i aquest any li ha tocat el 
torn a Luxemburg.

Ha aplegat més de 1.000 ca-
talans que formaven part de 19 
grups folklòrics del nostre país: 
colles sardanistes, castellers, 
geganters, bastoners, diables, 
esbarts... El grup de Geganters i 
grallers de Pradell de Sió ha estat 
un dels grups convidats, van inter-
venir en la cercavila de dissabte i 

en la mostra de grups folklòrics 
de diumenge, on van estrenar el 
seu ball de gegants acompanyats 
dels seus joves grallers. La seva 
participació va concloure amb el 
ball de fi  de festa de l’Aplec.

El grup ha quedat molt satis-
fet de l’organització d’Adifolk, 
de l’acollida de la ciutat de Lu-
xemburg i del conjunt de la seva 
actuació.

Primera Fira de Màgia al Carrer a Montgai
Montgai celebrarà el proper 

3 d’octubre la primera Fira 
de Màgia al Carrer, “Montgai Mà-
gic”. Aquest certamen està orga-
nitzat per l’AMIL (Associació de 
Mags i Il·lusionistes de Lleida) i 
compta amb la col·laboració de 
la Diputació de Lleida i l’Ajunta-
ment de Montgai.

Segons membres de l’AMIL, la 
fi ra comptarà amb diferents ac-
tivitats relacionades amb el món 
de la màgia com, per exemple, 
un taller infantil i demostracions 

en el marc de les places i carrers 
de Montgai tant per a professio-
nals com per a no professionals. 
El certamen clourà amb un es-
pectacle per a tota la família que 
anirà a càrrec del mag Enric Ma-
goo. A més, es farà un sopar per 
a tots els mags i col·laboradors, 
així com per a tots aquells que 
s’hi vulguin apuntar. 

Les persones que vulguin par-
ticipar a la Fira poden contactar 
amb els organitzadors mitjan-
çant la pàgina web montgai-

magic.blogspot.com o el correu 
electrònic montgaimagic@gmail.
com. Cal recordar que el certa-
men està obert a mags no pro-
fessionals que vulguin demostrar 
les seves habilitats i donar-se a 
conèixer, representants artístics 
que vulguin participar en la festa 
o simplement, compartir el dia 
amb altres mags i, per descomp-
tat, públic en general, és a dir, 
totes aquelles persones que es 
vulguin deixar sorprendre per les 
habilitats de tots aquests mags.

Geganters de Pradell 
de Sió acompanyats del 
president de la Diputació 
de Lleida, Jaume Gilabert, 
a la Place d’Armes de 
Luxemburg.

GEGANTERS DE PRADELL

La fi ra comp-
tarà amb 
diferents 
activitats 
relacionades 
amb el món 
de la màgia.

Vols cantar amb nosaltres?
Anima’t T’agradarà

La Coral Bon Cant i d’Avui
comencem el curs el 19 de setembre
T’esperem!

Assagem els divendres

INFORMACIÓ: Casa de la Coral. C/ la Portalada, 3
Divendres, de 8 a 10 del vespre
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HISTÒRIA AGRAMUNT A LES HEMEROTEQUES R. BERNAUS / J. BERTRAN

Festa Major d’Agramunt

Señor Director de LA VANGUARDIA.
Muy señor mío: La fi esta mayor que acaba de 

celebrarse ha resultado brillante.
Ei día 11, vigilia de la fi esta, un repique de cam-

panas anunció la fi esta. Por la tarde se cantaron 
completas acompañadas por la orquesta que dirige 
don Salvador Pijoan. Acto seguido se cantaron los 
gozos de Nuestra Señora en la capilla del «Socos», 
amenizados por la citada banda.

El día 12 se cantó un ofi cio á toda orquesta, 
dirigiendo la palabra al auditorio el canónigo ma-
gistral de Seo de Urgel doctor don José Serra. Hizo 
un discurso que fue verdaderamente magistral. 
Empezó diciendo que la vida del hombre es pere-
cedera y que le rodean tres verdades irrefutables: 
«la cuna, la cruz y el sepulcro» y combatió á los 
racionalistas.

Después de brillantes consideraciones sobre 
las enseñanzas de los Santos Padres de la Iglesia, 
terminó el discurso enalteciendo al Ayuntamiento 
y de un modo particular al capellán de la Virgen, 
Rdo. don Ramón Aldabó, y le felicitó por su celo 
y por el dignísimo cargo que desempeña.

La procesión de la tarde resultó un espectáculo 
consolador; cuatro jóvenes gallardos esmeradamen-
te vestidos con sotana y sobrepelliz llevaban á la 
Virgen bajo un soberbio y suntuoso tabernáculo. 
La plaza Mercadal ofrecía un vistoso aspecto, 
pues se hallaban los balcones engalanados de 
hermosas colgaduras en honor de la «moreneta 
del prat del Sió».

Asistían á dicha procesión el Ayuntamiento 
en corporación, autoridades militares é inmenso 
gentío de todas clases sociales. El pendón corrió 
á cargo del noble y simpático caballero cristiano 
don Francisco Soler Figuerola, médico de esta, 
acompañándole de cordonistas los distinguidos 
señores don Jaime Civil de Albareda, médico, y don 
Francisco Solé Torres, farmacéutico. El acto fué 
amenizado por dos excelentes bandas. Terminada 
la procesión «la Lira agramuntense» tocó escogidas 

piezas en el paseo del Sió.
Mil plácemes á su director don Agustín Pujadas. 

Por la noche tuvo lugar un baile en el entoldado. 
Merece especial mención el concierto que dió el 
señor don Francisco Casades en su espaciosa y 
elegante casa.

Honraban á la familia de Casades, las ilustra-
das personas doctor don José Serra, canónigo 
Magistral de Urgel, el contralto señor Masas y 
los presbíteros don Francisco Bonet, don Vicente 
Jaquetti, don José Barbé y el distinguido paisano 
don Ramón Constans, maestro de párvulos. Se en-
tonó un himno á Pio IX, el «Stabat Mater» á canto 
y piano, distinguiéndose en esta el señor Jaquetti 
y el joven don Pepito Bernades.

La señorita doña Carmen Casades cantó la 
pieza la «Moribunda» que resultó conmovedora. 
Acto seguido se cantó el «Anillo de hierro» que fué 
acompañado de violín y piano.

Cuando el júbilo iba creciendo y se aprovechaba 
todo el mundo de tantos regocijos, el sonido de la 
campana invitaba á extinguir un voraz incendio 
que convirtió en cenizas cuatro ó cinco pajares 
situados en un lugar extramuros de la población. 
El incendio duró unas tres horas y media.

El hecho lo suponen algunos intencionado.
No ha habido que lamentar desgracia alguna 

personal.
A las nueve de la mañana del día 13 hubo un 

solemne Ofi cio de difuntos á toda orquesta, pre-
dicando el referido orador, quien con una palabra 
elocuentísima anatematizó ciertas diversiones 
poco conformes con el sentido común. Recordó 
con levantadas frases las dos guerras que están 
causando tantos daños al país.

Por la tarde tuvieron lugar en la plaza Mayor 
los tradicionales juegos de cucaña, verifi cándose 
después la corrida de pollos.

Me reitero de usted s. s. q. b. s. m.
RAMÓN BONET Y BATALLA.

15 septiembre 1897.

16 de septiembre de 1897

Desde Agramunt
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Un ball a la plaça de l’Església a 
principis del segle XX.

A baix, l’orquestra “Armònica 
Agramuntesa”, l’any 1922. Tradicionalment la Festa 

Major se celebrava el 
diumenge següent del 8 

de setembre i es feia en honor 
a la patrona, la Mare de Déu 
dels Socors. El dissabte, la vi-
gília, era l’anunci i la prepara-
ció de la festa amb l’aventada 
de campanes i una cercavila.

El primer dia, diumenge, es 
dedicava a honorar la patrona 
amb un solemne ofi ci al matí, 

amb predicador, i la proces-
só pels carrers de la vila a la 
tarda. Començaven els balls 
a l’envelat que s’aixecava a 
la plaça del Mercadal des de 
molt antic. La notícia més an-
tiga la dóna J. Puig Ball i data 
del 1869 i ja parla d’un en-
velat “de colosales dimensio-
nes y tan ricamente adornado 
cual nunca se haya visto en 
esta villa”.

Memòria dels agramun-
tins difuns

El segon dia, dilluns, es feia 
memòria dels agramuntins di-
funts amb la celebració d’un 
funeral-aniversari en sufragi 
de les seves ànimes. Era el 
dia dels jocs per la maina-
da, de la cursa de bicicletes 
(velocípedos) i també de la 
cursa a peu coneguda com
El Cos de la Cordera, del ball
de bastons, de la cercavila,... 
Sempre acabava la nit amb el
ball a l’envelat amb una or-
questra de renom fi ns a les
quatre de la matinada, amb 
l’obligada mitja hora (mitja
part) on s’acostumava a pren-
dre xo colata amb melindros. 
Aquests dies de festa i ball 
servien per ofi cialitzar moltes 
parelles. 

El tercer dia, dimarts, era 
el dia del ball més solemne 
a l’envelat. Aquest any hi ha-
via també funció de teatre. 
De tota manera, un element 
típic de la Festa d’Agramunt 
d’uns anys més tard van ser 
les representacions de sarsu-
ela en les quals les diverses 
societats recreatives de la vila 
competien quina podia con-
tractar les millors companyies 
i els millors cantants.

Dia del Gos
El dimecres, el dia del Gos, 

la gent s’aixecava tard després 
de tanta festa, menjava poca 
cosa i es guardava la gana pel 
berenar. Amb aquest berenar 
acabava la Festa Major i les 
famílies oferien l’últim àpat 
als convidats, anant a l’hort, 
a la vinya o bé als marges del 
riu Sió, especialment a prop 
del Pont de Ferro. La menja 
més típica era la coca de re-
capte amb llonganissa i aren-
gada.   ■
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ENTITATS ESPLAI  SIÓ

Estiu 2009

L’Esplai Sió d’Agramunt, 
juntament amb l’Esplai 
Xino-Xano de Bellvís i 

Guissona, varem organitzar 
les colònies d’estiu a la casa 
de colònies Nostra Senyora de 
Bastanist, del 6 al 19 de ju-
liol. Varen participar un grup 
de 96 nens dels tres pobles, 
dels quals una quarantena 
són d’Agramunt. 

El fi l conductor d’aquest 
any ha estat “la volta al món 
en 15 dies”. Cada dia visità-
vem un país diferent i hem 
après els costums i la història 
de cada un d’ells amb jocs, 
tallers, gimcanes... tot gau-
dint de la natura. 

Durant les colònies es duen 
a terme diferents sortides, en 
funció de l’edat dels acam-
pats. Els petits varen anar a 
Bar i Estana, els mitjans al 
Perafi ta i als Cortals de l’Ingla 
i fi nalment el grup de grans, 
van fer el cim del Pedraforca 
i van travessar el Cadí. Com 
cada any, també varem realit-
zar una sortida conjunta, en 
aquest cas a Puigcerdà. 

A més a més de les colònies, 
des de fa dos anys organitzem 
una activitat per aquells joves 
que ja no tenen l’edat per pu-
jar a Bastanist. Aquest any es 
va preparar una ruta de quatre 
dies pel parc natural del Cadí-
Moixeró, “Els cavalls del vent”. 
A la pràctica és com una gim-
cana ja que s’ha d’anar passant 
per uns refugis establerts i aca-
bar un itinerari marcat. Aquest 
itinerari consta de 97 km amb 
un desnivell de 10.000 m. 
L’objectiu és fer una activitat 
complementària per a man-
tenir el contacte amb aquests 
joves, ja que en un futur poden 
arribar a ser monitors.

La FEMN (Fundació d’Es-
plais Santa Maria de Núria) 
cada dos anys organitza una 
trobada de centres d’esplais. 
Aquest any se celebrarà el dia 
26 de setembre a Agramunt. 
Durant el matí es realitzaran 
activitats per als membres 
dels esplais i a la tarda ani-
mem tots els nens i joves 
d’Agramunt a participar a la 
festa a càrrec del grup d’ani-
mació Xip-Xap i acompanyat 
també de coca i xocolata 
d’Agramunt.

Us hi esperem!   ■

La FEMN (Fun-
dació d’Esplais 
Santa Maria de 
Núria) cada dos 
anys organitza 
una trobada de 
centres d’esplais. 
Aquest any se 
celebrarà el dia 
26 de setembre a 
Agramunt. 
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L’Estatut reretallat

OPINIÓ EL CELOBERT per JOAN PUIG i RIBERA

L’expresident Maragall ha 
proposat una contundent 
manifestació en protes-

ta de la imminent retallada 
de l’Estatut de Catalunya per 
part del Tribunal Constitucio-
nal. S’ha de dir, primerament, 
que l’actual Estatut, que porta 
tres anys fent la viu-viu, ja va 
ser concebut en mala lluna i 
va néixer escapçat, desnodrit 
i trist. Es tracta d’un Esta-
tut, doncs, amb una colla de 
mancances considerables, a 
opinió de molts catalans. És 
clar que també n’hi ha (els del 
PP, per exemple) que opinen 
que vulnera la Constitució en 
un munt de punts, per la qual 
cosa van presentar un reguit-
zell d’objeccions a fi  i efecte 
que l’esporguessin una mica 
més.

No cal que fem memòria 
per recordar que el primer re-
tall ens el vam fer nosaltres 
mateixos, tement que si de-
manàvem l’oro i el moro, no 
passaria a Madrid. La prime-
ra escapçada, doncs, va ser 
pròpia i a consciència. Des-
prés, un cop fou presentat a 
les Corts parlamentàries de la 
capital del reino, en Guerra i 
companyia van tenir cura de 
passar el ribot convenient-
ment, a fi  de rebaixar-li totes 
les arestes, caires i cantells 
possibles. I així, entre laments 
d’alguns i alegria d’altres, va 
superar el tràmit central per 
tal que la ciutadania catalana 
el ratifi qués en referèndum. 
Com que la major part dels 
partits hi havien posat el coll i 
no es podien tirar enrere, van 
demanar el vot dels catalans 
que, submisos, van fer cas 

als líders polítics. Total, que 
Catalunya va acceptar el que 
quedava del nou estatut.

Tanmateix les coses no podi-
en romandre així. I com que a 
la resta d’Espanya s’estiraven 
les grenyes per l’atreviment 
català de pidolar contínua-
ment i de demanar coses que 
són fora de la sagrada i into-
cable Constitució, es van pre-
sentar recursos a discreció al 
Tribunal Constitucional (cons-
tituït per persones proposades 
pels principals partits polítics 
i que, com sabem, d’imparcial 
no en té res). Total, que al cap 
de tres anyets de mirar i remi-
rar l’Estatut català, ara sem-
bla que arribarà l’hora de dir 
què en queda de tot plegat. 
Després que el poble s’hagi 
manifestat, ara es “reretalla-
rà” i reinterpretarà el que con-
vingui amb la intenció que tot 
estigui dins de la normativa 
canònica!

No se sap si el veredicte del 
Constitucional trigarà gaire, 
encara que hom manifesta 
que la cosa no es farà esperar. 
Però que la clatellada envers 
els qui creuen en el present 
Estatut serà sonada, sem-
bla que està fora de dubtes. 
D’aquí que expresidents com 
Maragall, Pujol, Barrera, Rigol 
i entitats com Òmnium Cultu-
ral expressin la necessitat de 
fer un front comú i manifes-
tar-nos en protesta i reivindi-
cació per l’Estatut.

D’acord. Manifestem-nos 
tots. Cridem conjuntament 
que volem l’Estatut tal i com 
el va aprovar el poble. I quan 
ens hàgim manifestat, tots 
contents i submisos cap a 

casa per dir: jo he anant a la 
mani,  jo he cridat a favor de 
Catalunya... Però al dilluns 
tots a treballar i a creure... 
Perquè aquí no haurà passat 
res i a Madrid ni s’hauran as-
sabentat de la megamanifes-
tació que els catalans haurem 
muntat. 

Suposem, que és molt su-
posar, que tots els partits ca-
talans i entitats cíviques orga-
nitzen units la gran manifesta-
ció. Suposem que és un èxit i 
TV3 la retransmet urbi et orbe. 
Tot molt bé, doncs. Suposem 
que la BBC i altres cadenes 
estrangeres se’n fan ressò 
(les de Madrid, no; que seria 
massa). Bé, molt bé, i l’ende-
mà? Voleu dir per què haurà 
servit? Amb una reivindicació 
com aquesta arreglarem algu-
na cosa? Algú ens farà cas? El 
president Zapatero se la mi-
rarà garratibat i espaordit? La 
manifestació li farà canviar el 
rumb de la política? O li farà 
fer alguna promesa que des-
prés no complirà?

Voleu dir que no és millor 
que el Tribunal Constitucio-
nal ens torni l’estatutet fet 
pelleringues i que nosaltres 
ens plantem d’una vegada i 
diguem que no el volem? Que 
tampoc no en volem cap d’es-
tatut que hagi de passar per 
Madrid? Que, posats a fer, no 
volem ni el concert econòmic 
(que no ens el donaran mai) 
com tenen al País Basc o a 
Navarra? I que, en realitat no 
volem res de tot això, perquè 
el que només volem és la in-
dependència i prou? Sí, la in-
dependència i res més. Sim-
plement això.   ■

No se sap si el ve-
redicte del Cons-
titucional trigarà 
gaire, encara que 
hom manifesta 
que la cosa no es 
farà esperar. Però 
que la clatellada 
envers els qui 
creuen en el pre-
sent Estatut serà 
sonada, sembla 
que està fora de 
dubtes.

JOAN PUIG
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Ofi cis: regatxo o rabadà

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

Crec que l’ofi ci de regatxo el podríem defi nir dient que era el d’aquell noi o noia que treballava per ajudar 
les persones en feines que no necessitaven aprenentatge previ. Un ofi ci del qual m’imagino que hi deu 
haver moltes persones que no n’han sentit parlar mai, però, potser sí que hauran sentit parlar del de ra-
badà que venia a ser si fa no fa el mateix exceptuant-ne uns petits trets relacionats amb la feina de l’un 
i de l’altre.

Així, tenim que el rabadà 
se’l coneixia com el noi 
que ajudava el pastor 

en les tasques pròpies del ra-
mat del qual tenia cura. D’en-
tre aquestes feines cal desta-
car, per exemple, la d’ajudar 
a fer mamar els corders o 
cabrits recent nascuts que no 
ho podien fer per si mateixos, 
els que la seva mare no els 
reconeixia com a fi lls seus o 
els que se’ls moria la mare o 
no feia prou llet per alimen-
tar-los degudament, els quals 
eren alletats per altres ovelles 
o cabres (molt a desgrat seu) 
que n’eren bones producto-
res, però que s’havien de sub-
jectar amb força el temps que 
durava la mamada.

El rabadà també era un 
suport inestimable per tots 
els naixements que sovint es 

produïen mentre durava la 
jornada de pasturatge. Si el 
naixement succeïa no massa 
lluny del corral, el rabadà por-
tava la cria penjant, agafada 
per les dues potes del davant 
i seguida per la seva mare, 
cap a la cleda. Però si el fet 
tenia lloc en un indret massa 
allunyat, llavors calia esperar 
i anar seguint el curs de la jor-
nada fi ns a la nit a l’hora de 
tancar el ramat. De vegades, 
per a fer la ruta diària del pas-
turatge, els ramats havien de 
passar per zones de camins 
estrets amb conreus a banda i 
banda que esdevenien tot un 
cúmul de temptacions difícils 
de resistir per les bestioles. 
Allí era on el pastor, el gos i el 
regatxo havien de demostrar 
el seu bon fer per evitar que 
ningú no es desviés del camí.

Depenent de l’abundor del 
menjar i de l’època de l’any, 
de vegades els pastors es veien
obligats sinó a racionar el 
menjar dels ramats, sí al-
menys, a restringir-los la lliure 
pastura de certes zones. Per 
exemple, d’un tros sembrat 
de trapadella, els mesos d’hi-
vern, només els en deixaven 
péixer una petita part cada 
dia, i perquè el ramat no 
creués la línia de permissió 
calia posar a prova l’astúcia 
dels tres responsables direc-
tes: pastor, gos i regatxo. Una 
cosa semblant succeïa amb 

les reserves d’erms plens de 
junça, i d’altres indrets on 
degut a l’abundància i les ca-
racterístiques específi ques de 
l’herba aconsellaven fer-ne un 
ús discret, ja que ingerir-les a 
cor que vols podien causar se-
riosos problemes de digestió a 
tot el ramat.

En un altre vessant de la 
feina del regatxo s’hi pot in-
cloure la tasca d’ajudar en els 
quefers de la mestressa de 
casa, com si fos una minyo-
na, però sense tenir l’experi-
ència que la valorés com a tal; 
és a dir, que el seu servei es 
limitava tan sols a fer petits 
encàrrecs sense massa trans-
cendència i para de comptar.

I ara, per acabar, us contaré 
una anècdota d’un regatxo del 
meu poble que anava a portar 
el dinar als segadors. Resulta 
que la mestressa li va carregar 
ben disposat el menjar i beure 
a l’albarda de la somera de la 
casa, tot llevat de la sopa i el 
bullit que ho havia de portar a 
mà per evitar que amb els so-
tracs es vessés. Jo vaig agafar 
el ramal de la bèstia amb una 
mà i l’olla a l’altra. Pel camí 
se m’acudí muntar a cavall 
però amb tan mala sort que 
l’olla de la sopa rodolà per un 
costat del camí mentre jo ho 
feia per l’altre. Els segadors 
no es van creure mai que jo 
hagués ensopegat en aquella 
maleïda pedra.   ■

El rabadà se’l 
coneixia com el 
noi que ajudava 
el pastor en les 
tasques pròpies 
del ramat del 
qual tenia cura.
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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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Quin decencís!!

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Josep Bertran

Quan l’any 2007 l’actu-
al equip de govern mu-
nicipal va establir de 

convidar a fer el Pregó Ofi cial 
de la Festa Major a una entitat 
de la Vila, va ser una decisió 
majoritàriament molt accep-
tada. Es feia protagonista de 
l’acte als propis agramuntins 
tot oferint-los un homenatge, 
un reconeixement per la feina 
altruista que duien a terme a 
través de les associacions.

La revista SIÓ va ser qui va 
trencar el glaç com l’entitat 
més veterana, creada el 1964. 
L’any passat van ser les corals 
d’Avui i Bon Cant, amb una 
trajectòria des del 1966, les 
protagonistes de l’acte, i en-
guany, cronològicament, cor -
responia al Grup Escènic 
Agramuntí, constituït com a 
entitat teatral l’any 1970.

Malauradament no serà 
així. Sembla ser que els dos 

grups actuals, Teatredetics 
i Grup Escènic, dues rames 
del mateix tronc, no s’han 
posat d’acord per fer un acte 
unitari, tal com es demana-
va des de l’Ajuntament. La 
decisió de l’Alcaldia ha estat 
encomanar el Pregó a l’entitat 
que segueix amb veterania, el 
Club d’Handbol fundat l’any 
1972.

Quina llàstima. Quina desil-
lusió. Quina pena per la gran 
tradició teatral que té Agra-
munt que va molt més enllà 
de l’any 1970, com molt bé 
poden constatar els lectors 
fullejant el col·leccionable 
de SIÓ, El cinema i el teatre 
a Agramunt. L’afi ció a la mú-
sica i al teatre ha estat una 
constant de moltes genera-
cions d’agramuntins.

Fer el Pregó era homenat-
jar aquesta llarga tradició. La 
data de 1970, quan es for-

malitza el grup que més ha 
durant, no deixa de ser sim-
bòlica donat que l’han prece-
dit un reguitzell de grups amb 
més o menys durada.

Personalment m’he sentit 
tocat, decebut. La meva famí-
lia ha estat vinculada durant 
molts anys al teatre agramun-
tí. He estat director i actor del 
Grup Escènic. Des de jovenet, 
com molts altres companys, 
vaig començar a agafar taules 
a l’escenari del Foment per 
passar després al del Casal. 
Sóc fi ll d’actor i director i 
pare i germà de persones que 
han estat membres actius en 
aquesta tradició teatral.

Tinc doncs, almenys així 
m’ho sembla, l’autoritat mo-
ral per expressar públicament 
el meu desencís. El teatre no 
es mereixia quedar al marge 
d’aquest reconeixement a les 
entitats. Però tinc, també, 
l’esperança que el que ha 
passat faci refl exionar totes 
les parts. 

Una refl exió a favor de la 
unitat. Cal anar tots a una, 
amb el degut respecte a la di-
versitat de creacions i tendèn-
cies. Ser pocs i mal avinguts 
no porta a res de bo. Amb el 
Pregó ho hem vist.

Seria desitjable i necessari 
aprendre la lliçó. Els que ara 
pugen a l’escenari no són més 
que continuadors d’una llar-
ga trajectòria en la qual han 
participat molts agramuntins. 
Porten una torxa que, quan 
toqui, hauran de lliurar als 
seus successors. 

Que entre uns i altres, no 
deixin que s’apagui.   ■

El teatre no es 
mereixia que-
dar al marge 
d’aquest reco-
neixement a les 
entitats. Però 
tinc, també, 
l’esperança que 
el que ha passat 
faci refl exionar 
totes les parts.
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La primera obra representada amb 
el nom de Grup Escènic Agramuntí 
fou “El Patufet” (25-12-1970).
D’esquerra a dreta i de dalt a baix: 
Amadeu Padullés, Teresita Torné, 
Xavier Piulats, Encarna Caro, 
Josep Mª Roig, Antoni Solans,
Mª Rosa Omedes, Francesc Torra, 
Josep Mª Agelet, Rosa Bertran,
Mª Rosa Poch, Jaumina Díaz i 
Josep Lluelles.
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Canviar el paisatge

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Mª Teresa Riera Martorell

Perquè no hi hagi malentesos, primer de 
tot vull dir que penso que els pagesos 
tenen tot el dret del món a voler millorar 

les seves rendes; és més, crec que s’ha de mi-
mar la pagesia perquè cuida el territori i això 
és importantíssim per al país.

Pel que fa a la zona que afecta el canal 
Segarra-Garrigues, crec que s’ha apostat per
canviar un paisatge mil·lenari i un cultiu ex-
tensiu sobretot de cereals, per un factible cul-

tiu intensiu que l’aigua farà viable. I per què 
no? Tothom té dret a progressar i si hi ha algú 
que s’ho mereixi més que ningú és el tantes
vegades oblidat i poc comprès món de la pa-
gesia.

Fetes aquestes afi rmacions, vull dir que per 
a mi un dels paisatges més bonics del món és 
tot aquest paisatge de secà que va des de Re-
nant a Oliola. He de dir que segurament més 
salvatge que en Guinovart, he hagut de fer-me 
gran per valorar-lo amb tota la seva bellesa. 
Quan vaig veure la Toscana vaig pensar que no-
saltres en teníem una ben a prop, potser més 
bonica per més primitiva.   

Hi ha persones que viatgen milers de quilò-
metres per contemplar les aus lliures i dins del 
seu hàbitat. Per a mi és tan meravellós con-
templar com canta una cadernera, com veure 
una balena al continent austral.

Tots són essers vius i tots en perill d’extinció. 
Sobreviurem nosaltres a tants animals i vege-
tals que estan a punt de desaparèixer?

I ara em pregunto: Només es pot desenvolu-
par el territori fent malbé el paisatge i la natu-
ra? És això el progrés? No és hora que l’home 
realitzi un pacte amb la natura que faci com-
patible el desenvolupament amb el respecte? 
No és això la sostenibilitat? No tinc resposta a 
aquestes preguntes, però voldria que tots els 
afectats les busquessin.   ■
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Per a mi un dels 
paisatges més bo-
nics del món és tot 
aquest paisatge de 
secà que va des de 
Renant a Oliola.

Obres del canal Segarra-Garrigues 
al seu pas per Coscó
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Granja - CafeteriaGranja - CafeteriaC/ Petronel·la, 12C/ Petronel·la, 12
Agramunt  Agramunt  CaCa LaLa    RosaRosa

C/ Pau Casals, 20  C/ Pau Casals, 20  

Tel. 973 390 468Tel. 973 390 468

A fer el vermut a Cafeteria L’ESTONETA has de venir, on trobaràs el millor
vermut casolà i gran assortiment de tapes: CALLOS, GAMBES, MUSCLOS,
CARAGOLS, SÍPIA... Tot al millor preu!

Molt bona Festa Major
Molt bona Festa Major
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Tot pensant amb el pare...

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

ARSETEMA

No sé què em passa, com 
més gran em faig més 
records del pare se’m re-

presenten. Això que quan el vaig 
perdre tan sols tenia 15 anys, ja 
que una malaltia cruel se’l va 
emportar quan només tenia 48 
anys, a la fl or de la vida. Va ser 
molt bon pare. Va ser molt tre-
ballador i lluitador. En una pa-
raula, es podria defi nir com un 
home bo.

I ara us preguntareu a què vé-

nen aquestes refl exions d’una 
persona que ja fa 47 anys que no 
és entre nosaltres.

Els meus padrins, que no vaig 
conèixer, varen morir tots dos 
l’any de la grip, i tant el meu 
pare com la seva germana varen 
quedar orfes; el meu pare tenia 9 
anys i la meva tieta en tenia 7.

Com podeu comprendre es-
tem parlant de fi nals del 1900 
i ara que som al 2009 es tor-
na a parlar de la grip. Sembla 

que això no hauria de passar en 
l’època que vivim, amb tanta 
tecnologia, tants medicaments, 
tants avenços, que sembla que 
aconseguim. Això fa pensar que 
no hem avançat tant com ens 
sembla.

Desitjo de tot cor que quan 
ens visiti aquesta pandèmia cap 
adolescent no es quedi sense 
pare o mare, ja que jo per expe-
riència vaig viure en pròpia per-
sona la falta del pare.   ■

La història d’un contenidor ARSETEMA

Eren les vuit de la tarda, 
més o menys, quan en 
una reunió rutinària de

veïns, a part d’altres assumptes, 
es va acordar d’anar a l’Ajunta-
ment per demanar-los que ens 
posessin dos contenidors, un per 
al plàstic i un altre per al cartró.

Després de fer la instància 
corresponent vàrem esperar. Al 
cap d’uns dies ens varen por-
tar el contenidor per al plàstic 
que, per cert, estava bastant ple 
d’ampolles i residus plàstics. 

D’això ja fa uns quants mesos, 
i ara, com podreu comprendre, 
està farcit, tant que els veïns ens 
veiem obligats a deixar les am-
polles a sobre del contenidor.

Aquest estiu, com tothom 
ha pogut apreciar, ha fet mol-
tes ventades, i a conseqüència 
d’aquesta situació tot el carrer 
i els carrers propers estan plens 
d’ampolles.

Pregunta:
– No creuen que haurien de 

buidar-lo de tant en tant?

Del contenidor del cartró ni 
resposta, o sigui que encara 
l’estem esperant.

Pregunta:
– Com volen que fem recollida 

selectiva si no ens faciliten les 
eines corresponents?

Aquest conte està tret d’una 
realitat palpable, i passa al car-
rer del Control. I vet aquí un gat 
i vet aquí un gos, que aquest 
conte ja s’ha fos.

El contenidor de plàstic a rebos-
sar i el de cartró, arribarà...?   ■

Ara que som al 
2009 es torna 
a parlar de la 
grip. Sembla 
que això no 
hauria de pas-
sar en l’època 
que vivim.

Del contenidor 
del cartró ni 
resposta, o 
sigui que en-
cara l’estem 
esperant.

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

Pilar Figuera
Tel. 973 39 20 42
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Núvol de tempesta

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE per J. PIJUAN

El sol estava castigant de 
valent el paratge que tenia 
als seus peus quan va divi-

sar l’espurna tota arraulida sota 
uns matolls. Era tan poqueta 
cosa que la pobra devia pensar 
que no se’n sortiria, però s’equi-
vocava. El sol la va veure tan 
fràgil que no va tenir el coratge 
de deixar-la a la seva sort, així 
que la va prendre amb delicade-
sa entre els seus braços i la va 
resguardar sota el seu mantell 
d’escalfor. Durant un cert temps 
li procurà confort, i quan va veu-
re que ja es podia valer per si 
sola, la va deixar anar. Lliure de 
tota protecció la petita espurna 
va començar a engolir de manera 
instintiva tot el que hi havia al 
seu abast. Amb el procés es va 
anar fent gran alhora que aug-
mentava també el seu apetit. La 
necessitat compulsiva de menjar 
la va obligar a desplaçar-se a al-
tres llocs propers a la recerca de 
nous aliments. Amb el pas de les 
hores es transformà en una gran 

tempesta de foc que expandia 
els seus llargs tentacles per bona 
part de la contrada absorbint al 
seu pas tota la vida de l’entorn.

Mentre la tempesta feia el seu 
curs, l’avi Alzina contemplava 
l’horitzó des del capdamunt de la 
serralada sense imaginar-se què 
s’estava coent més enllà. Aquell 
dia feia molt vent. El pobre avi 
es balancejava perillosament 
allà dalt pels continus embats 
que rebia. Les sacsejades eren 
tan fortes que temia esberlar-se 
d’un moment o altre, interior-
ment se sentia jove però el seu 
aspecte mostrava clarament els 
estralls del pas dels anys, i no 
era qüestió de fer-se el valent al 
mig d’aquella ventada. No obs-
tant volia mostrar-se decidit da-
vant la família que contràriament 
semblaven gaudir amb aquelles 
ràfegues de vent. Des d’allà dalt 
contemplava amb alegria com la 
seva descendència s’expandia 
per tot el vessant de la serralada 
perpetuant així la seva nissaga, 
però al mateix temps l’envaïa la 
tristesa de veure com els seus 
cossos es ressentien lentament 
per l’acció contundent del sol 
i la manca de pluges. A pesar 
dels seus temors no podia deixar 
d’apartar la mirada de l’horitzó i 
tots els dies durant hores i hores 
restava albirant el procés evolu-
tiu de la comarca.

Era al cor del migdia quan va 
veure que el cel s’enfosquia en 
la llunyania pronosticant l’inici 
del que podria ser una tempes-
ta. Ràpidament aquella foscor 
començà a expandir-se per la 
contrada en direcció a la serra-
lada. A mesura que la nuvolada 
s’apropava va tenir el pressenti-
ment que no era una tempesta 

qualsevol. L’aire que la precedia 
feia olor de socarrim i transporta-
va unes petites partícules enne-
grides que li van fer mala espina. 
De sobte el núvol de tempesta 
s’esquinçà mostrant les seves 
entranyes i del seu interior emer-
giren afamades llengües de foc 
que s’estenien per tota la planu-
ra devorant tot el que trobaven al 
seu pas. Els crits de dolor eren 
esfereïdors. El pobre avi contem-
plà impotent com els seus con-
gèneres eren engolits per aquella 
bèstia de foc que anava creixent 
i creixent a mesura que avança-
va. El foc avançava tan de pressa 
empès pel fort vent que de se-
guida el va tenir als seus peus. 
Sense possibilitat de sortir-se’n 
va esperar resignat l’atac fi nal. 
Però quan tot indicava que havia 
arribat la seva hora, aparegue-
ren els caçadors que s’abraona-
ren sobre la tempesta i la feren 
recular. La tempesta en veure’s 
atacada inicià la seva fugida cap 
a un altre indret deixant al seu 
darrere un rastre de desolació i 
mort. Intentava desempallegar-
se de l’encalç dels caçadors que 
maldaven endebades per encer-
clar-la. La seva força, alimentada 
per la resseca vegetació, sembla-
va no defallir. Resistia els atacs 
dels caçadors llençant-los els 
seus tentacles de foc que s’al-
çaven amenaçadors davant els 
seus ulls. Però els caçadors no 
s’acovardien davant la seva fúria 
i carregaven contra ella amb tots 
els mitjans al seu abast.

Des del cim de la serralada el 
pobre avi Alzina respirava més 
tranquil observant aquella llui-
ta de titans, sabedor que tard o 
d’hora la tempesta acabaria su-
cumbint.   ■

De sobte el nú-
vol de tempes-
ta s’esquinçà 
mostrant les 
seves entra-
nyes i del seu 
interior emer-
giren afama-
des llengües 
de foc que 
s’estenien per 
tota la planura 
devorant tot el 
que trobaven 
al seu pas.

J. PIJUAN
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Malastruga a la Parmesanne

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES MICRORELATS per RICARD BERTRAN

En Ramon era un bon xi-
cot, però tenia dos grans 
defectes: era molt tímid i 

tenia molta mala sort. Segura-
ment un era conseqüència de 
l’altre, ja ho diuen: “la sort és 
per als valents!”

Curiosament, l’episodi on 
més intensament es posà en 
evidència la seva desgràcia va 
tenir lloc, justament, quan pen-
sava que la seva mala sort s’ha-
via esgotada. Va conèixer una 
noia que es dignà fi xar-se en 
ell i, poc després, va prendre la 
determinació de demanar-li que 

es casessin. Moltes vegades va 
intentar-ho, però sempre acaba-
va tornant a casa sense haver-
se decidit. Fins que un dia se 
li va acudir una idea fantàstica. 
Ordí un pla basat en l‘exquisida 
cultura culinària d’ella, que li 
venia de tenir uns pares que es 
dedicaven a la restauració. Va 
mirar la guia Michelin i encar-
regà una taula en un restaurant 
de tres forquilles.

El dia en qüestió, i quan arri-
baren davant el restaurant, des-
prés d’uns moments en què es 
mostrà desconcertada, la Maria 
va dibuixar un ampli somriure 
que intentà dissimular. Allò el 
va convèncer que l’havia encer-
tada de ple. Després de triar el 
menú, ella anà al lavabo, mo-
ment en què dugueren el pri-
mer plat i que ell aprofi tà per 
preparar-ho tot. El cor li bate-
gava amb força. Quan la Maria 
es va asseure, s’obrí la porta de 
la cuina i en sortí un cambrer 
alt i gros amb una rialla d’ore-
lla a orella. S’acostà a la taula i 
s’abraçà a la Maria:

– Hola fi lla, quina sorpresa!
– Sí, per a mi també ho ha 

estat.

El pobre Ramon es volia fon-
dre; havia dut la seva xicota al 
restaurant dels seus pares! Les 
llambregades escrutadores que 
li dedicava aquell homenàs el 
feien sentir-se petit, molt petit.

Finalment digué:
– Bé, no us molesto més, 

me’n vaig a la cuina que avui 
tenim ple.

Agafà un pessic de menjar 
del plat de la Maria, se’l posà a 
la boca i se n’anà.

En Ramon es quedà lívid. 
Sabia que havia d’actuar, de 
fer alguna cosa. Però la por i 
la vergonya li impedien moure 
ni un sol múscul, estava tan rí-
gid com l’escamarlà que tenia 
al plat. La suor li regalimava a 
raig. Llavors esdevingué l’ine-
vitable. Una cridòria esgarrifo -
sa sortí de la cuina. La Maria hi 
va córrer, i al cap de poca esto-
na el cadàver del seu pare era 
carregat en una ambulància. 
Un atac de cor, semblava. En 
Ramon sortí discretament per 
la porta del darrere, va fer la 
maleta i se n’anà. Volia ser ben 
lluny quan l’autòpsia descobrís 
un anell de brillants a la gola 
del difunt.   ■

L’episodi on més 
intensament es 
posà en evidèn-
cia la desgràcia 
d’en Ramon va 
tenir lloc, justa-
ment, quan pen-
sava que la seva 
mala sort s’havia 
esgotada.
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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

C.
F.
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T ESCOLA
G.GATELLwww.cfagramunt.cat

L’entrevista de l’estiu
L’entrevista d’enguany toca fer-la al nou president del Club, el Joan Carles Escolà

R. Mendoza

– Com van ser els teus inicis 
en el món del futbol?

– Vaig començar a jugar a 
futbol amb la penya del Barça, 
amb el Jaume Brils “anyego”, 
als 10-11 anys. A continuació 
amb el Ricard Burballa es va-
ren començar altres esports i 
vaig obtenir una beca en na-
tació durant quatre anys, fi ns 
als 17 (no podia jugar a futbol 
a la vegada). Quan vaig plegar 

de la natació el meu germà 
“Piko” em va convidar a jugar 
amb l’amateur de l’Agramunt, 
ja que volien fer un equip de 
casa. Va ser una etapa molt 
difícil perquè no jugava des 
de feia temps, però foren dos 
anys en els quals m’ho vaig 
passar molt bé. Als 20 vaig fi t-
xar pel Tàrrega conjuntament 
amb el meu germà i vaig jugar 
a la categoria preferent durant 
tres anys. Una lesió de genoll 
em va fer parar i vaig passar 
al Bellpuig, fi txant a mitja 
temporada pel Lleida amateur 
fi ns a fi nal d’any. Vaig conti-
nuar amb l’Ivars d’Urgell du-
rant cinc anys, i després vaig 
creure que acabaria amb els 
veterans d’Agramunt durant 
10 anys; però no va ser així, 
ja que em va convidar l’Emili 
Gil a efectuar el fi nal de tem-
porada amb el CF Agramunt 
la temporada 2007-2008 on 
vàrem quedar en 7ª posició. 

Un inici i un fi nal amb el 

meu club, crec que no es pot 
demanar més.

– Quins records en tens?
– Dues etapes molt diferen-

ciades del futbol, a l’inici era 
tot per afi ció i res més. Un era 
el que havia de ser (una etapa 
molt feliç). Després vaig viure 
una etapa d’entrenament qua-
si professional amb la natació, 
que em va marcar clarament, 
i fi nalment tornada a l’origen, 
però en una etapa amb canvi 
de valors en la societat i on el 
futbol va canviar (aparició de 
la tele).

– Com és que et vas presen-
tar com a president del Club?

– Jo no em vaig presentar, 
vaig ser elegit pels membres 
de la junta que es va formar 
després de la renúncia de 
la junta anterior en la darre-
ra assemblea de socis. Crec 
que és important recalcar-ho 
perquè en les petites entitats 
aquest és un càrrec honorífi c 
que reporta moltes hores fora 
de casa. Agraeixo que em vo-
tessin, però sincerament no 
forma part del meu caràcter 
el fi gurar com a tal.

– Quins objectius tens amb 
la nova junta?

– Tres objectius molt clars:
Reestructuració de les ins-

tal·lacions tècniques: camp 
de gespa artifi cial, cosa que 
està a punt de realitzar-se.

Reestructuració de la in-
fraestructura humana: Tot-
hom que porta un equip ha 
de tenir la titulació mínima 
necessària, això s’ha aconse -
guit amb la celebració del 
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Primer equip del CF Agramunt 
l’any 1986. El Joan Carles Escolà 
és el quart per l’esquerra de la 
fi la del darrere.

Presentació dels equips la tem-
porada passada, amb el regidor 
d’esports Antoni Farré.

▼
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curs de tecnifi cació de la 
Federació de futbol i on deu 
agramuntins varen poder su-
perar.

Obtenció de la categoria 
primera regional catalana de 
l’equip amateur: Creiem que 

és bàsic per a l’escola obte-
nir una categoria d’acord al 
nivell d’Agramunt. La tempo-
rada passada vàrem quedar 
tercers, pel que ens dóna es-
perances d’intentar-ho nova-
ment aquest any.

– Què vols aportar al futbol?
– Crec que Agramunt té la 

capacitat (humana, tècnica, 
material) sufi cient per millo-
rar el seu rendiment actual. 
També crec que això és pos-
sible amb l’evolució de les 
persones; és a dir, si ho enlla-
cem amb la idea que l’esport 
és formador: per mitjà del 
sacrifi ci i el desig de millora. 
La personalitat ve determina-
da, però l’esport endureix el 
caràcter i la determinació de 
les persones. Això és el que 
vull transmetre en l’ensenya-
ment de l’escola: res de tele 
i herois, cada un ha d’apor-
tar la voluntat i posar el cor 
necessari per fer la millora 
conti nuada, la superació d’un 
mateix. Si això es transmet jo 
ja em dono per satisfet.   ■

El Joan Carles, primer de l’es-
querra, amb l’equip de veterans 
de l’Agramunt. Any 2005.
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ESPORTS BÀSQUET AGRAMUNT CLUB

Ens tornem a veure a les pistes ben aviat!
Ruben Añé

Després del període de va-
cances del mes d’agost 
el BAC Agramunt ha tor-

nat a la seva activitat el passat 
dilluns dia 17, amb l’inici de la 
pretemporada del Júnior Mas-
culí i el Cadet Femení. Més 
endavant començaran la seva 
preparació el Sènior Mascu-
lí, l’Infantil Masculí i la resta 
d’equips.

Aquesta temporada 2009-
10 s’iniciarà amb la ja tradi-
cional presentació dels dife-
rents equips, el dissabte 5 de 
setembre, en el marc de la Fes-
ta Major. La competició ofi cial 
s’iniciarà a partir del cap de 
setmana del 26-27 de setem-
bre, en què esperem tenir un 
debut prometedor en les dife-
rents categories.

Pel que fa a la composició de 
la junta directiva, que és l’en-
carregada de gestionar el dia a 
dia del Club, informar-vos de la 
seva composició a dia d’avui:

President: Jordi Salat 
Vicepresident: Pere Vall
Secretària: Gemma Boldú
Tresorera: Sandra Llanes

Vocals: Miquel Bernaus, An-
drés Vadillo i Francesc Clotet.

Coordinador Esportiu: Ruben 
Añé.

Sovint és fàcil pensar que la 
gestió dels diferents aspectes 
que afecten l’entitat és senzilla 
o que simplement requereixen 
de poc esforç. Doncs això no és 
del tot cert, ja que són molts 
aspectes els que s’han de te-
nir en compte a l’hora de tirar 
endavant un club que consta 
d’unes 100 persones entre 
jugadors, entrenadors, pares i 
mares, col·laboradors i segui-
dors incondicionals, i sempre 
tota ajuda sembla poca per as-
solir els objectius fi xats.

Situació econòmica
Som plenament conscients 

que una entitat no pot defugir 
ni quedar al marge de la situa-
ció econòmica en què es troba 
el país i que per tant hem de 
donar exemple amb una políti-
ca de contenció pel que fa a les 
despeses. Ara bé, la participa-
ció en les competi cions malau-
radament no és gratuïta i això 

comporta que per poder gaudir 
de la pràctica esportiva s’hagi 
d’abonar una quota que serveix 
per sufragar les despeses bàsi-
ques de l’entitat: tramitació de 
llicències federatives, arbitrat-
ges, revisions mèdiques, mate-
rial del club i imprevistos que 
puguin sorgir...

Esperem que en aquesta 
temporada que properament 
aixecarà el teló, tots els que 
ens heu ajudat a estar 25 anys 
a un gran nivell ens continueu 
donant un cop de mà, i entre 
tots fem possible l’estabilitat 
del club tant a nivell municipal 
com provincial. Fins ara molts 
ens heu ajudat a fer-ho possi-
ble. Estem convençuts que no 
ens fallareu aquest cop.

Per la nostra part ens com-
prometem a donar el millor de 
nosaltres, per assolir l’èxit i fer 
de la constància i la perseve-
rança els nostres valors per for-
mar els jugadors del futur. El 
bàsquet s’ho mereix, la forma-
ció integral de les persones bé 
val un esforç. Força BAC i fi ns 
aviat!   ■

Aquesta tempo-
rada 2009-10 
s’iniciarà amb 
la ja tradi cional 
presentació dels 
diferents equips, 
el dissabte 5 de 
setembre, en el 
marc de la Festa 
Major.

Ens comprome-
tem a donar el 
millor de nosal-
tres, per assolir 
l’èxit i fer de la 
constància i la 
perseverança 
els nostres va-
lors per formar 
els jugadors
del futur. 
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ESPORTS ATLETISME

Resum de la temporada 2008/09

En el quadrant adjunt 
podeu veure la parti-
cipació i els resultats 

obtinguts pels atletes dels 
Escatxics durant la temporada 
2008/09. Com podeu com-
provar la par ticipació ha estat 

força nombrosa amb un total 
de 34 atletes que han compe-
tit en un total de 22 proves, 
havent aconseguit a més uns 
excel·lents resultats esportius.

D’aquesta temporada des-
taquem també la participació 

de 13 Escatxics en compe-
ticions federades, i la col-
laboració en l’organització del 
cros d’Agramunt, la II duatló 
d’Agramunt i la baixada de la 
Flama del Canigó a la nostra 
vila.
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Edgar Martín 1992 x 7 6
Xavier Fitó 1995 5 3 x 6 1
Pol Morell 1995 4 1 1 1 13 1 1 5 1 2 2 1
Gerard Miralles 1996 9 8
Gabriel Piqué 1996 11 10 6
Aida Giménez 1996 1 1 1 6 1 2 1 1 1 2 8 1 1 1 3 1
Clara Secanell 1996 1 3 4 2 34 10
Marina Torres 1996 2 3 15
Sara Vega 1996 7 5 7 5 14
Anton Zurita 1997 3 4 52 x 4 8 13 4 4
Yesmina Khattabi 1997 8 6 4 61 24 8 8 20 6
Oriol Valls 1998 8 5 3 8 19 9 2 7 11 21 3
Naima Barkane 1998 2 2 2 7 1 1 3 3 3 2 3 1
Laia Llorens 1998 18 12 12 10 10 82 x 12 17 20 2 15 8 23
Chaimaa Talbi 1998 5 12 3 2 10 6 4 9 6
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Un total de 34 
atletes han 
competit en 
un total de 22 
proves.



49sió 546[AGOST 2009]

Xavier Serentill 1999 13 20 23 16 13 x 10 27 12
Salma Khattabi 1999 10 7 5 75 16 13 7 17 6
Marina Morell 1999 9 7 95 21 8 11 12 14 10 1 22 9
Helena Zurita 1999 2 44 3 3 6 6 2
Pau Godoy 2000 1 7 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1
Àlex Vega 2000 35 25 24 25 11 26 13 9 6
Maria Canes 2000 17 12 15
Lara Giménez 2000 12 x 13 8 6 15 7 4 2 1 6 r 10 12 1 8 5 11 5
Marina Súria 2000 17 4 3 4 3 12 5 1 4 4 7 5 3 5 3
Gerard Fígols 2002 x x x x 13
Mar Godoy 2002 4 4 4 6 5 3 5 x 5 x 3 x 3 6
Ariana Llorens 2002 7 5 9 3 2 x 1 x 1
Roger Súria 2003 4 x 7 x x 6 2 6 3 5 x 10 5
Gabi Karseska 1967 2 3 2 2 2 2 1 14 3 7 2 26 1 1 2
Carme Ruiz 1969 x 4
Mireia Bàrrios 1970 x x 3 28 x 7 7 1 2
Anna Viladrich 1971 10 2 4
Ramon Fitó 1963 x 3 7 54 1 3
Albert Fitó 1992 3 2 4 18 5 1

(x)    L'organització no ens ha facilitat la clasifi cació
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No ploreu, me’n vaig al Pare
m’ha cridat aquest matí,
en ma vida ja complí
com a fi lla, esposa, mare i padrina.

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

Preguem a Déu per l’ànima de

Elisea Fernández Cifuentes
Vda. de Carlos López Alvarez

Que morí cristianament el dia 28 de juliol de 2009, a l’edat de 81 anys,
havent rebut els Sants Sagraments.

A.C.S.

Els seus apenats: fi lls, Magarita i Ramon, Mª Dolors, Vda. de Fernando, Roser i 
Josep, Pilar, Carme i Jordi, i el jove Joan; néts, Gerard, Xavi, Ferran, Isaac, Verònica, 
Josep, Raül, Xavi, Adrià, Mariona, Jordi i Blanca; germans, cunyats, nebots, cosins i 
altres familiars i amics, us agrairan una oració pel descans etern de la seva ànima.

La família agraeix les mostres de condol rebudes.

AGRAMUNT, juliol de 2009
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PARTITS POLÍTICS
MUNICIPALS ERC

No és això, senyors, no és això
www.esquerra.cat/agramunt

Secció local d’Agramunt

Cal que la directora de 
la Fira es replantegi el 
càrrec

Tal com informàvem en el 
darrer Sió, Esquerra i PSC 
es van oposar a l’augment de 
taxes per a la propera edició 
de la Fira. Els motius foren 
la falta de diàleg i, sobretot, 
el fet que tant l’alcalde com 
la directora de la Fira hagin 
prescindit del Comitè Orga-
nitzador. Segons els estatuts 
aprovats en el seu moment, 
és aquest òrgan a qui li cor-
respon la presa de decisions 
relatives a la Fira i, en tot cas, 
serà el Ple qui posteriorment 
ratifi carà aquests acords. L’al-
calde, en aquell moment, es 
va comprometre a donar-nos 
explicacions abans de vint 
dies. Han passat gairebé dos 

mesos i encara és hora que 
se’ns informi al respecte.

La directora de la Fira fa 
gairebé un any que no dóna 
explicacions de res. Si la fi lo-
sofi a d’aquest Equip de Go-
vern passa per no autoritzar 
a la directora la presa de de-
cisions, potser caldria que es 
replantegés el càrrec i així ens 
estalviaríem un salari. Al cap i 
a la fi , ja és habitual que l’al-
calde tiri pel dret desautorit-
zant les capacitats dels qua-
tre regidors i passant per so-
bre de les seves explica cions. 
D’això no se’n diu Equip. Un 
Ajuntament no és una empre-
sa i, per tant, la seva gestió ha 
de respondre a un compendi 
de sensibilitats i, sobretot, a 
satisfer les necessitats dels 
ciutadans.

Govern de CiU en mino-
ria, però més sols que 
mai

Des de fa temps, la vila 
d’Agramunt viu immersa en 
una grisor latent mentre al-
tres poblacions ens passen 
al davant. Si aquest Equip 
de Govern ja no mostra cap 
mena de capacitat negocia-
dora amb els altres dos grups, 
és evident que més enllà de 
la nostra vila aquesta incapa-
citat es fa més evident.

Durant aquests dos anys 
l’alcalde ens ha posat molts 
projectes a sobre la taula que 
han acabat en fum. Potser era 
una manera de mantenir l’opo-
sició distreta. Per part nostra, 
en els afers importants per 
tirar endavant Agramunt sem-
pre hi hem donat suport, tot 
i estar-hi en desacord. S’han 
aprovat els pressupostos i tots 
els projectes presentats, a di-
ferència de l’oposició de CiU 
durant la darrera legislatura. 
S’ha ofert en repetides ocasi-
ons l’experiència i els contac-
tes adquirits per Esquerra en 
la darrera legislatura. Mai no 
hi ha hagut un sol gest de col-
laboració i diàleg. Ara fa dos 
anys, CiU va decidir governar 
en minoria. Ara continuen go-
vernant en minoria, però més 
sols que mai.

Augment d’un 15% a 
un 30% en les quotes 
de l’Escola de Música 
i d’un 5% en les de la 
Llar d’Infants Municipal

Prova d’aquesta manca de 

La Plaça del Clos fa anys que 
reclama una millora i un man-
teniment regular. Els veïns han 
de veure com cada divendres 
d’estiu la plaça queda en un 
estat deplorable. 

Ja és habitual que 
l’alcalde tiri pel 
dret desautoritzant 
les capacitats dels 
quatre regidors i 
passant per so-
bre de les seves 
explica cions.

▼E
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ENYORANÇA

Trobarem a faltar el teu somriure
diu que ens deixes, te’n vas lluny d’aquí
però el record de la vall on vas viure,
no l’esborra la pols del camí.

El teu front duu la llum de l’albada,
ja no et solquen dolors ni treballs,
i el vestit amarat de rosada
és vermell com el riu de la vall.

Quan arribis a dalt la carena,
mira el poble i la vall que has deixat,
i aquests cors que ara guarden la pena
tan amarga del teu comiat.

Pregueu a Déu per l’ànima de

Pilar Alcalà Llop
Vídua de Lluís Pons Capacés

Descansà en la Pau del Senyor el dia 19 d’agost de 2009,
als 72 anys d’edat.

E. P. R.

Els seus fi lls, Lluís, Xavier i Eduard; fi lla política, Dolors; néta, Martina; 
germans, cunyats i família tota preguen una oració per l’etern descans de la 
seva ànima.

Lleida, agost de 2009
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capacitat negociadora és la 
proposta de CiU d’augmentar 
un 5% les quotes de la Llar 
d’Infants Municipal i d’un 
15% a un 30% les de l’Esco-
la de Música. El nostre grup 
ho va considerar desmesurat, 
tenint en compte que l’any 
passat ja es van augmentar un 
20% a l’Escola de Música i 
que la majoria d’Ajuntaments 
han congelat les taxes.

Esquerra i PSC van propo-
sar al Ple un petit augment 
raonable d’acord amb les ne-
cessitats de fi nançament que 
té l’Ajuntament, però l’Equip 
de Govern va mantenir-se tos-
sut en la seva proposta inicial. 
És així com s’acaben resolent 
la majoria de qüestions.

Agramunt necessita un 
canvi de direcció

Som conscients que portar 
un Ajuntament amb 5 regidors 
és una tasca difícil, i més si 
no es continuen complint les 
dedicacions que van prometre 
i que estan cobrant. Si algun 
d’ells no pot assumir les res-
ponsabilitats que té assigna-
des, que sigui prou honest per 
dir-ho. L’Ajuntament continua 
augmentant de personal i els 
resultats no es veuen. Tenim 
el Pla Urbanístic totalment 
aturat, l’ampliació de la Llar 
d’Infants no arriba quan po-
blacions com Bellpuig, que la 
van demanar posteriorment, 
ja l’han adjudicat. L’ampli-
ació del CAP sembla que no 

estigui ni a l’agenda. Els car-
rers tan nets i polits en els 
primers mesos de legislatura 
estan més deixats que mai. 
Es respira una precipitació i 
un sortir del pas en l’organit-
zació de tots els actes. L’ob-
jectiu és tapar forats i qui dia 
passa any empeny. Potser els 
agramuntins que van creure 
en aquest nou projecte de 
CiU comencen a estar dece-
buts. Agramunt necessita un 
canvi de direcció, aire fresc 
i, sobretot, tal com hem dit 
molts cops, mirar més enllà 
de les Serres d’Almenara i de 
Montclar.

De moment, per part nos-
tra, desitjar-vos que passeu 
una bona Festa Major.   ■

PARTITS POLÍTICS
MUNICIPALS ERC

Agramunt neces-
sita un canvi de 
direcció, aire fresc 
i, sobretot, tal 
com hem dit molts 
cops, mirar més 
enllà de les Serres 
d’Almenara i de 
Montclar.

▼
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Sota la seva mirada vam créixer,

dins dels seus braços protegits,

dins del seu cor estimats,

al seu costat orgullosos,

així ho hem sentit.

Antoni Esteve Ingla
Morí cristianament el dia 6 d’agost de 2009, a l’edat de 87 anys,

havent rebut els Sants Sagraments.

A.C.S.

Els seus apenats: la seva esposa, Carme Roset París; fi lls, Paquita i Jordi, Josep i 
Nunci; néts, Anna i David, Jordi i Dorien, Gilbert i Genar; germans, † Maria, Ramon, 
Pepe, † Xavier; cunyats, nebots, cosins i altres familiars i amics, us agrairan una 
oració pel descans etern de la seva ànima.

Descansi en Pau

La família dóna les gràcies per les mostres de condol i assistència rebudes.

AGRAMUNT, agost de 2009
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L'AJUNTAMENT
INFORMA

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 29-6-9

CERTIFICACIÓ
Es van aprovar les següents certifi cacions:
Certifi cació núm. 3 de l’obra denominada “Rehabilitació de l’edifi ci 

de l’Ajuntament del nucli agregat de Montclar, Fase III” lliurada pel 
director de l’obra i executada per l’empresa PROMALOS-OLSINA, SL 
per un import de 6.825,94€.

Certifi cació núm. 2 de l’obra denominada “Adequació del camp de 
futbol i instal·lació de gespa artifi cial” lliurada per l’arquitecta muni-
cipal, la Sra. Sònia Pintó Grau, i executada per l’empresa PROFESIO-
NAL SPORTVERD FUTBOL, SL per un import de 47.620,39€.

INSTAL·LACIÓ SUBMINISTRAMENT DEL SAI
S’acordà adjudicar la instal·lació del subministrament del sistema 

del SAI a les zones d’ampliació de les ofi cines municipals de l’Ajun-
tament d’Agramunt per un import de 3.330,86€, inclòs IVA a l’em-
presa SIMAX.

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER A LA PROGRAMACIÓ ESTABLE 
D’ACCIONS DE PROMOCIÓ DE LA LECTURA A LES BIBLIOTEQUES 
PÚBLIQUES DE L’ANY 2009

Se sol·licità un ajut econòmic de 6.300€ que correspon al 50% de 
l’execució de l’actuació que puja a un import total de 12.600€ per 
a la programació estable d’accions de promoció de la lectura a les 
biblioteques públiques per a l’any 2009 per l’actuació anomenada 
“PLA D’ANIMACIÓ A LA LECTURA”.

APROVACIÓ CONVENI D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT D’AGRA-
MUNT A L’e-TRAM

Atès que l’e-TRAM és una eina tecnològica desenvolupada pel 
Consorci AOC amb l’objectiu d’oferir a les entitats locals una solució 
tecnològica i de gestió per promoure i facilitar la gestió per mitjans 
telemàtics d’un conjunt de tràmits i gestions municipals realitzats 
pels ciutadans amb garanties jurídiques i de seguretat.

S’aprovà el conveni d’adhesió de l’Ajuntament d’Agramunt i el 
Consorci d’Administració Oberta Electrònica de Catalunya titular dels 
drets d’explotació de l’eina informàtica e-TRAM que en cedeix l’ús a 
l’Ajuntament d’Agramunt per a aquells tràmits i procediments que 
aquest decideixi.

CONTRACTACIÓ OBRES PER A LA INSTAL·LACIÓ DE LA CALE-
FACCIÓ, ARRANJAMENT DEL SOSTRE DE LA SALA DE PLENS I 
DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTA SEGONA DE L’AJUNTAMENT

S’aprovà la realització i la despesa de l’execució del projecte d’obres 
d’“Instal·lació de la calefacció, arranjament del sostre de la sala de 
Plens i distribució de la planta segona de l’Ajuntament” que puja a la 
quantitat de 346.262,67€, IVA inclòs, així mateix com l’expedient 
de contractació per a l’adjudicació del contracte d’obres efectuat per 
tramitació ordinària i per procediment obert utilitzant diversos criteris 
d’adjudicació.

FESTES LOCALS 2010
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acordà fi xar els dos dies de 

festes locals per a l’any 2010, pels nuclis de població que s’indiquen:
Agramunt ............................  3 i 6 de setembre
Almenara Alta ......................  30 i 31 de juliol 
Donzell d’Urgell ...................  14 i 16 d’agost
Mafet ..................................  4 de setembre i 2 d’octubre
Montclar .............................  23 i 24 de juliol
Les Puelles ..........................  31 de juliol i 4 de setembre

ACCEPTACIÓ DE L’ATORGAMENT DEL CRÈDIT I APROVACIÓ DEL 
CONVENI PER A LA REALITZACIÓ D’INVERSIONS ANUALITAT 
2009

S’acordà acceptar el crèdit sense interès per a la realització d’inver-
sions (anualitat 2009) concedit per la Diputació de Lleida per l’actu-
ació “Instal·lació de la calefacció, arranjament del sostre de la sala de 
plens i distribució de la planta segona de l’ajuntament”, el pressupost 
de l’actuació ascendeix a la quantitat de 346.262,67€ i l’import del 
crèdit és de 60.000€. 

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 14-7-09

CERTIFICACIÓ
Es va aprovar la següent certifi cació:
- Certifi cació núm. 2 de l’obra denominada “Millora de la Vore-

ra Nord del C. Àngel Guimerà” lliurada pel director de l’obra i exe-
cutada per l’empresa JOAN CARALPS GIMENEZ, per un import de 
17.223,94€.

ADJUDICACIÓ OBRES REFORMA COBERTA PAVELLÓ FIRAL
S’adjudicà el contracte menor d’obres per a l’execució de reforma 

i rehabilitació de la coberta del pavelló, així com l’arranjament de
les canaleres del pavelló esportiu a l’empresa Ficumetal que va pre-
sentar la proposició més avantatjosa amb la quantitat de 46.076,16€, 
més IVA.

SUBVENCIÓ REVISTA SIÓ
Es concedí a la Revista Sió, una subvenció de 3.000€, per a les 

despeses d’enquadernació del col·leccionable “Els contes dels pa-
drins d’Agramunt i rodalies”.

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ SARDANISTA ESTOL
Es concedí un ajut econòmic al Grup Sardanista Estol, de 2.588€, 

per satisfer les despeses que comporten l’organització del campionat 
de la festa sardanista de Catalunya ”Campionat de Sardanes-2009”.

SUBVENCIÓ AGRUPACIÓ SARDANISTA BARRETINA
Es concedí un ajut econòmic per un import de 2.175€ a l’Agrupació 

Sardanista Barretina per fer front a les despeses de l’actuació de les 
cobles en motiu de la XIXa edició de l’aplec de sardanes d’Agramunt.

FESTA DE SANT CRISTÒFOL 2009
Es concedí una subvenció de 220€ a la Comissió de Festes de Sant 

Cristòfol, pels actes festius amb motiu de la diada de Sant Cristòfol.

SUBVENCIÓ COMPANYIA TEATREDETICS
Es concedí un ajut econòmic per un import de 500€ per a l’adqui-

sició del material promocional adquirit recentment per a la celebració 
del Carnestoltes 2009 creant una nova imatge de Lo Cagarro.

DISTRIBUCIÓ DE LA PARTIDA 511.468 DEL PRESSUPOST DE 
2009-MAFET

S’acordà la liquidació de comptes corresponents a l’exercici de 
2008 al nucli agregat de Mafet la quantitat de 212€, corresponents 
a la liquidació de l’any de 2008, amb càrrec a la partida 511.468 del 
vigent pressupost de despeses de 2009.

PROMOCIÓ INDUSTRIAL
Atès que l’Ajuntament Ple en sessió data 27 de novembre de 2008 

va acordar concedir de conformitat amb l’article 9è de la normativa 
de promoció industrial, les subvencions especifi cades en l’article 2n 
de la mateixa, a l’empresa RAÜL FARRÉ PUIG, per a la instal·lació ▼
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de la seva activitat en el polígon industrial, i s’aprovà la devolució de 
l’IBI per a l’any 2009, que ascendeix un import total de 872,42€.

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER A LA REVISIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ 
MUNICIPAL PER INUNDACIONS

S’acordà concórrer a la convocatòria de subvencions adreçades a 
ens locals per a l’adquisició d’equipament per a la creació d’infraes-
tructures bàsiques de protecció civil i per a l’elaboració, actualització i 
implantació de plans de protecció civil, i se sol·licità un ajut econòmic 
per import de 1.500€ per així poder executar la revisió del Pla d’Actu-
ació Municipal per al Risc d’Inundacions al municipi d’Agramunt.

ADJUDICACIÓ INFORME SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
S’aprovà la realització de l’Informe de Sostenibilitat Ambien-

tal, d’acord a les determinacions del Document de Referència i la 
redacció de la Memòria Ambiental (MA), amb consideració de les 
al·legacions i resultats de les consultes rebudes amb posterioritat a 
l’aprovació inicial del POUM i també s’aprovà la despesa de la re-
dacció de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental, d’acord a les deter-
minacions del Document de Referència i la redacció de la Memòria 
Ambiental (MA). 

I s’adjudicà la realització de l’esmentat informe a l’empresa La Llena, 
Serveis i projectes ambientals, per un import de 6.400€, IVA no inclòs.

PLE, 30-7-09

APROVACIÓ PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE REFORMA 
DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC AL TERCER TRAM DE LA TRAVES-
SERA EST-OEST D’AGRAMUNT (CTRA. L-303 DE CERVERA A 
AGRAMUNT). FASE C

S’aprovà, per unanimitat, inicialment el projecte d’obres denomi-
nades: “Instal·lació elèctrica de reforma de l’enllumenat pública al 
tercer tram de la travessera est-oest d’Agramunt (Ctra. L-303 de Cer-
vera a Agramunt) Fase C” redactat per l’enginyer Tècnic Industrial, el 
Sr. Jordi Dalmau i Clua amb un pressupost d’execució per contracte 
de 165.468,63€.

MODIFICACIÓ REGLAMENT REGULADOR D’ABOCAMENTS RESI-
DUALS A LA XARXA MUNICIPAL DEL CLAVEGUERAM DE L’AJUN-
TAMENT D’AGRAMUNT

Atès que el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament de serveis públics de sanejament estableix les determina-
cions necessàries per tal d’assegurar el correcte funcionament dels 
serveis públics de sanejament en ordre a garantir la prevenció de la 
contaminació, la protecció i la millora de la qualitat i el sanejament 
de les aigües, i que s’estableix el marc per tal que les entitats locals 
estableixin les regulacions específi ques respecte els seus sistemes de 
sanejament de la seva competència entre les que es troben els aboca-
ments d’aigües residuals a la xarxa de sanejament municipal, com a 
ens públic que té encomanda la gestió del seu sistema municipal. 

S’aprovà, per unanimitat, inicialment la modifi cació del reglament 
regulador d’abocaments residuals a la xarxa municipal de clavegue-
ram del terme municipal d’Agramunt Ordenança núm.31) seguint les 
indicacions de l’ACA. Aquest reglament va ser aprovat per Ajunta-
ment Ple en data 27 de novembre de 2008.

MODIFICACIÓ NORMES SUBSIDIÀRIES DEL PLANEJAMENT 
D’AGRAMUNT EN RELACIÓ AMB LA REGULACIÓ DELS USOS 
HOTELER I DE RESTAURACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE: 
APROVACIÓ INICIAL

Aquest punt es retira de l’ordre del dia.

MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2009, ORDENANÇA FISCAL 
NÚM. 22, GUARDERIA INFANTIL I ORDENANÇA FISCAL NÚM. 
21-TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L’ESCOLA MUNICIPAL 
DE MÚSICA: APROVACIÓ INICIAL 

No s’acordà (per cinc vots a favor dels regidors del grup municipal 
de CiU, i vuit vots en contra, cinc dels regidors del grup municipal 
d’ERC i tres dels regidors del grup municipal del PSC), aprovar provi-
sionalment la modifi cació de l’Ordenança Fiscal reguladora dels tri-
buts següents:

- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22 - TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
GUARDERIA INFANTIL

Conceptes:
1.- Matrícula: ............................................................. 31,50€

2.- Mensualitat: .......................................................... 70,70€

3.- Material: ............................................................... 37,80€

4.- Servei d’hora complementària: 8:00 a 8:45 i de 19:00 a 19:30 
- 1 hora tot el mes ...................................................... 25,50€

- 1 hora eventual ........................................................ 6,30€

- 1/2 hora tot el mes ................................................... 12,80€

- 1/2 hora eventual...................................................... 3,20€

- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 - TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

A.-TARIFA PRIMERA          
1.- Material anual: ...................................................... 5,25€

2.- Lloguer d’instrument: ............................................. 8,90€

B. TARIFA SEGONA: Iniciació (3, 4 i 5 anys)
Conceptes:
1.- Matrícula anual: .................................................... 44,50€       
2.- Iniciació (3 anys) - 90 minuts setmanals ................. 22,00€

3.- Iniciació 1 (4 anys) - 90 minuts setmanals .............. 22,00€

4.- Iniciació 2 (5 anys) - 120 minuts setmanals ............ 29,40€

C.- TARIFA TERCERA: Aprenentatge Bàsic (6 i 7 anys)
Conceptes:
1.- Matrícula anual: ...................................................  44,50€       
2.- AB 1 (sense instrument) -
     6 anys (120 minuts setmanals) ............................... 29,40€

3.- AB 1 (amb instrument) -
     6 anys (120 + 30 minuts setmanals) ....................... 36,70€

4.- AB 2 (sense instrument) -
     7 anys (165 minuts setmanals) ............................... 40,40€

5.- AB 2 (amb instrument) -
     7 anys (165 + 30 minuts setmanals) ....................... 47,70€

6.- AB 2 (dansa i moviment) - 7 anys (45 minuts) ......... 11,50€ 
D. TARIFA QUARTA: Nivell Elemental (8 a 11 anys)
Conceptes:
1.- Matrícula anual: ................................................... 44,50€       
2.- Primer (8 anys) (180 + 30 minuts setmanals) ......... 58,65€

3.-Segon (9 anys) (180 + 30 minuts setmanals) .......... 58,65€

4.- Tercer.- (10 anys)
     (240 + 45 minuts setmanals) ................................ 66,00€

5.- Quart (11 anys) (240 + 60 minuts setmanals) ........ 73,30€

6.- 2n Instrument
- 1/2 h. instrument mensual: .............................. 22€

- 3/4 h. Instrument mensual: .............................. 29,40€

- 1 h. Instrument mensual: ................................. 36,70€

7.- Dansa i moviment 8-9 anys
     (45 minuts setmanals) .......................................... 11,50€

E.- TARIFA CINQUENA: Nivell Mitjà (12 a 15 anys)
Conceptes:
1.- Matrícula anual: ..................................................  44,50€       

L'AJUNTAMENT
INFORMA

▼
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2.- Primer, segon, tercer i quart mensual
     (240 + 60 minuts setmanals): ..............................  80,60€

F.- TARIFA SISENA: Mòdul (12 fi ns a 18 anys)
(Instrument + Cambra o grup d’instrument + cant coral)
Conceptes:
1.- Matrícula anual: ..................................................  44,50€       
     Instrument

- 1/2 h. Instrument mensual
     (60 + 30 minuts setmanals): ........................  58,65€

- 3/4 h. Instrument mensual:
  (60 + 45 minuts setmanals): ...........................  66,00€

- 1 h. Instrument mensual
  (60 + 60 minuts setmanals): ...........................  73,30€

2.- 2n Instrument
- 1/2 h. instrument mensual: .............................  36,70€

- 3/4 h. Instrument mensual: .............................  44,00€

- 1 h. Instrument mensual: ................................  51,30€

G.- TARIFA SETENA: Adults (a partir de 18 anys)
Conceptes:
1.-  Matrícula anual: .................................................  57,40€       
2.- 1r.  Instrument

- 1/2 h. instrument mensual: .............................  49,80€

- 3/4 h. Instrument mensual: .............................  74,65€

- 1 h. Instrument mensual: ................................  82,90€

3.- Grup Instrumental.-
     Col·lectiu: 60 minuts setmanals ............................  40,10€ 
4.- 2n. Instrument

- 1/2 h. instrument mensual: .............................  41,45€

- 3/4 h. Instrument mensual: .............................  49,80€

- 1 h. Instrument mensual: ................................  58,00€

MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 REGULADORA
DE LA TAXA PER L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS, 
EPÍGRAF QUART: EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS: APROVACIÓ 
INICIAL

S’aprovà, per unanimitat, provisionalment la modifi cació de l’Orde-
nança Fiscal reguladora dels tributs següents:

Ordenança núm. 10 - REGULADORA DE LA TAXA PER L’EXPEDICIÓ 
DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.

Per cada expedient sòl no urbanitzable .........................  500€

Per cada expedient de gestió urbanística
d’iniciativa privada......................................................  500€

MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 01/09
S’acordà (per cinc vots a favor dels regidors de CiU i vuit abstencions, 

cinc dels regidors del grup municipal d’ERC i tres dels regidors del grup 
municipal del PSC), aprovar provisionalment l’expedient núm. 01/09 
de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari que cal fi nançar mitjan-
çant romanent de tresoreria per despeses generals i/o, majors i/o nous 
ingressos efectivament recaptats i/o, anul·lacions o baixes dels crèdits 
de partides de despeses, del pressupost vigent de la corporació.

Despeses a fi nançar:
1) Crèdits extraordinaris:
121 60109 Ampliació edifi ci Ajuntament - extres 18.272,25
452 60111 Substitució coberta pavelló 53.448,34
511 60112 Arranjament camins pol. 15,16,17 cad. rústega 84.009,48
453 60141 Restauració interior Església Sta. Maria - extres 8.483,27
511 60145 Construcció mur contenció terres Puelles - extres 20.269,71
453 60177 Condicionament refugi Església - extres 22.051,79
  TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    206.534,84

Finançament que es proposa:
1) Majors i/o nous ingressos efectivament recaptats:
36003 Contribucions especials obra Arranjam.camins 76.372,25
75500 Subv.Generalitat-Comerç-Substitució coberta pavelló 50.000,00
 TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    126.372,25

2) Operació de crèdit:
Préstec fi nançament inversions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      80.162,59
Total fi nançament: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    206.534,84

APROVACIÓ PROJECTE OBRES ARRANJAMENT DE CAMINS IN-
CLOSOS AL POLÍGON 15, 16 I 17 DEL CADASTRE DE RÚSTICA 
DEL TERME D’AGRAMUNT

S’acordà (per deu vots a favor, cinc dels regidors de CiU, i cinc dels 
regidors del grup municipal d’ERC i tres abstencions dels regidors 
del grup municipal del PSC), aprovar inicialment el projecte d’obres 
denominades: “d’arranjament de camins inclosos al polígon 15, 16 
i 17 del cadastre de rústica del terme d’Agramunt” redactat per l’ar-
quitecte el Sr. David Blanco Casadesús amb un pressupost d’execució 
per contracte de 84.009,48€.

ACORD D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPE-
CIALS PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES D’ARRANJAMENT 
DELS CAMINS  INCLOSOS AL POLÍGON 15, 16 I 17 DEL CADASTRE 
DE RÚSTICA: APROVACIÓ PROVISIONAL

Atès que és necessari procedir amb caràcter urgent a la reparació 
i arranjament dels camins inclosos dins del polígon 15, 16 i 17 del 
cadastre de rústica terme d’Agramunt. 

S’acordà (per cinc vots a favor dels regidors de CiU i vuit absten-
cions del grup municipal d’ERC i tres dels regidors del grup municipal 
del PSC) imposar les contribucions especials com a conseqüència de 
l’execució de l’obra: arranjament dels camins inclosos al polígon 15, 
16 i 17 del cadastre de rústica d’Agramunt, l’establiment i l’exigència 
de les quals es legitima per l’obtenció d’un benefi ci o per l’augment 
de valor dels immobles de l’àrea benefi ciada.

Així mateix s’ordenà simultàniament el tribut concret d’acord amb 
les determinacions següents:

 2.1. El cost previst de l’obra es fi xa en 84.009,48 euros i el cost 
suportat per l’Ajuntament és de 7.637,23 euros. 

2.2. Es fi xa la quantitat que s’ha de repartir entre els benefi ciaris 
en 76.372,25 euros, corresponents al 90% del cost suportat. Aques-
ta quantitat té el caràcter de mera previsió, ja que, fi nalitzada l’obra, 
si el cost real és més alt o més baix que el previst, s’ha de prendre 
aquest cost a efectes del càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar els 
subjectes passius i s’han de girar les liquidacions que calguin.

2.3. S’aplica com a mòduls de repartiment de la base imposable 
els següents: - 81€ per hectàrea

 - 0,12€ per metre quadrat de construcció  
També s’aprovà la relació de subjectes passius i les quotes singu-

lars que resulten d’aplicar a la quantitat que es reparteix entre els 
benefi ciaris el valor dels mòduls aplicables. 94,39€: 

TOTAL CONTRIBUENTS:  403 i TOTAL QUOTES: 76.372,25€

PLA DE DESPLEGAMENT DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA DELS RE-
SIDUS MUNICIPALS

S’acordà, per unanimitat, ratifi car el Decret d’Alcaldia núm. 
161/2009 de data 20 de juliol, on es va acordar delegar en el Con -
sell Comarcal de l’Urgell el servei de recollida de la fracció orgàni-
ca dels residus municipals segons les prescripcions de la normativa 
d’aplicació, essent necessària la seva ratifi cació per acord de l’Ajun-
tament Ple.
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ALMANAC
I SERVEIS

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’estiu:

de dimarts a divendres, de 10h a 13h 
i de 17h a 20h
dissabtes d’11h a 14h i de 17h a 20h
diumenges d’11h a 14h

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 a les 8:10h i a les 17:13h
Diumenges i festius a les 19:47h

1 de setembre de 1939: La imatge 
de la Mare de Déu del Socors torna a 
Agramunt.

La talla de la Mare de Déu del Socors 
es va salvar de la destrucció del juliol 
de 1936. A diferència dels retaules, 
aquesta imatge juntament amb altres 
imatges i objectes religiosos de valor 
artístic de molts altres pobles van ser 
recollits per ordre del departament de 
Cultura de la Generalitat i van ser por-
tats a Lleida per evitar-ne la destruc-
ció. Allí van quedar en dipòsit al Museu 
Morera fi ns a la primavera de 1938. En 
entrar les tropes franquistes a la ciutat, 
totes les imatges i objectes guardats 
es van traslladar a Saragossa quedant 
molts dipositats l’església del Carmen. 

Un cop passada la Guerra Civil els 
agramuntins es van assabentar que la 
imatge no havia estat destruïda i s’ha-
via portat a Lleida. Les autoritats locals 
van encarregar a mossèn Llorenç Pe-
relló i al Pau de cal Missoia, l’agutzil, 
perquè anessin a la capital del Segrià i 
no tornessin sense la imatge de la Mare 
de Déu. El 29 d’agost de 1939 es van 
desplaçar a Lleida però va resultar que 
allí no hi era i els van explicar que ha-
via estat traslladada a Saragossa. Amb 
els papers i permisos arreglats pel go-
vernador civil, els delegats agramuntins 
es van traslladar a la capital aragonesa. 
Quan gairebé havien perdut l’esperança 
de trobar-la, van entrar a la darrera sala 
que inspeccionaven i el Pau va cridar: 
“És aquella... no hi ha dubte”. Els fun-
cionaris van comprovar que la imatge 
assenyalada tenia una etiqueta en què 
s’havia escrit: “Agramunt, provincia de 
Lérida”, els la van lliurar. El dia 1 de 
setembre de 1939 els comissionats 
arribaren a Agramunt i dipositaren la 
imatge a casa del mossèn. El dia de 
la Festa Major la imatge de la Mare de 
Déu dels Socors, “milagrosamente sal-
vada de las ordas rojas”, fou traslladada 
en solemne processó des de la Capella 
del Sió al temple parroquial.

Ramon Bernaus i Santacreu
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GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE JULIOL

Temperatura màxima: Temperatura mínima: Precipitacions:
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Dies

Demografi a

(Mes de juliol de 2009)

NAIXEMENTS
Nil Escanilla i París dia 12
Elias Makmoun Faik dia 15

MATRIMONIS
Jordi Calero i Torrijos, i
Maria Rosa Fernández i Oncala dia 11
Josep Miquel Guerra i González, i
Anna Vallecillos i Esteban dia 11
Jaume Puig i Clavé, i
Natàlia Moran i Serra dia 15
Vicenç Quero i Pallé, i
Míriam Nadal i Valdés dia 25

DEFUNCIONS
Paula Blanch i Fonoll 88 anys, dia   2
Martí Cases i Maja 91 anys, dia   3
Josep Pijuan i Valls 94 anys, dia   5
Calixte Areny i Brovia 50 anys, dia   8
Maria Esteve i Ingla 84 anys, dia 14
Elisea Fernández i Cifuentes 81 anys, dia 28

Temps

PLUJA CAIGUDA DURANT EL JULIOL

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

Dia   6 ........................................  41,0 l./m2

Dia 21 ........................................  4,0 l./m2

TOTAL ........................................  48,6 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL JULIOL

Màxima del mes .................37°, dies 1, 13 i 22
Mínima del mes ............................. 11°, dia 18
Oscil·lació extrema mensual ........................26°
Mitja de les màximes ...........................33,128°
Mitja de les mínimes ...........................18,741°
Mitja de les mitjanes ...........................25,935°

L’observador: Deudat Pont

SETEMBRE 2009

Mes de 30 dies, novè de l’any segons 
el nostre calendari i setè del primitiu ca-
lendari romà, anomenat September.

El dia 1 el sol surt a les 5h 17m, i es 
pon a les 18h 25m. El dia 30 el sol surt 
a les 5h 46m, i es pon a les 17h 35m.

El dia 22 a les 21h 19m entrem a la 
TARDOR (equinocci de tardor). El sol 
entra a la constel·lació de BALANÇA.

Les fases de la lluna:

Lluna plena el dia   4, a les 16:36 h

Quart minvant el dia 12, a les 02:16 h

Lluna nova el dia 18, a les 18:44 h

Quart creixent el dia 26, a les 04:50 h

l./m2

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

Abans de la fi l·loxera, quan el terme 
d’Agramunt estava tot plantat de vinya, 
en aquesta època, passada la Santa 
Creu, començava la verema. La feina 
prèvia era repassar el cup on s’havia de 
guardar el vi: s’arrebossava amb ciment 
si havia saltat en algun lloc i es tornava 
a emblanquinar de calç. S’havia donat 
el cas d’alguna casa que no havien re-
passat bé el cup, després d’omplir-lo de 
most, en sortia molt poc vi perquè una 
bona part havia marxat per les escletxes. 
Hi havia qui creia que com més gruix de 
calç tenien les parets del cup, el vi sor-
tia més bo. També es creia que totes les 
feines relacionades amb la verema s’ha-
vien de començar amb el quart creixent 
de la lluna, perquè eren més productives 
i els raïms donaven més vi. Generalment 
els pagesos que conreaven la vinya teni-

en cup propi ja que resultava incòmode i 
poc pràctic fer servir el cup d’altri. Tam-
bé ara era l’època de collir el cànem, de 
posar-lo amb remull (amarar-lo), de gra-
mar-lo i de fi lar-lo. El refranyer català és 
molt ric en aquest mes:

Qui no té era ni cup,
la meitat del blat i del vi perdut.

Després d’amarar ve el gramar,
després de gramar ve el veremar,
i després del veremar ve el fi lar.

Dies 4, 5, 6 i 7: Festa Major d’Agra-
munt.

Dia 8: La Mare de Déu de setembre. 
Diada de la Verge dels Socors, patrona 
d’Agramunt. Com que la majoria de les 
imatges trobades de la Verge, s’ignora el 
dia que ho van ser, l’Església va escollir 
el dia d’avui per celebrar la seva festa.

Dia 11: Diada Nacional de Catalunya.

Dia 29: Els sants Arcàngels Miquel, 
Gabriel i Rafael.

Ramon Bernaus i Santacreu
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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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RECEPTARI
POPULAR

En aquesta secció també demanem la participació activa dels nostres lectors. Ens agradaria que ens féssiu arribar, 
a través de correu electrònic o bé ordinari a l’apartat de correus número 10 d’Agramunt, receptes de cuina, oracions 
o remeis casolans, ja sigui per guarir algun mal o que siguin útils per resoldre algun problema domèstic. Els anirem 
publicant i el remitent rebrà, a més del nostre agraïment, un petit obsequi.

Oració per a curar
de l’airada/I 1

«Nostre Senyor i sant Pere
anaven per un camí;
quan varen trobar un cavall:
—Roig cavaller veig
i arma roja.
—Jo no sóc cavall roig,
cavaller roig
ni arma roja,
que sóc lo mal-aire estrany
que vinc per corrompre els ossos
i xuclar la sang de ... (nom) ...
—Això no ho faràs,
que te’n privaré
i et lligaré
en tres branques d’ordi
i tres de rocamorera
i et destinaré a la Serra Morena.»

1  Josep Mora, de les Pallargues (desembre del 1979).

Oracions remeieresReceptes de cuina

Coca ràpida

Ingredients per a 10 persones:

250 g de farina, 250 g de sucre, 6 ous, 1 iogurt, 1 vaset d’oli, 1 
sobre de llevat Royal, 1 raig d’anís.

Preparació al forn:

Poseu el forn a 250 graus durant 10 minuts perquè agafi  tempe-
ratura.

Elaboració:

Poseu en un bol la farina, el sucre, els ous, l’oli, el iogurt i l’anís 
i remeneu-ho bé tot. Després, poseu-hi el llevat a poc a poc, batent 
tots els ingredients amb l’ajut d’una batedora.

A continuació, aboqueu la pasta al recipient que heu preparat, de 
manera que quedi ben repartida. Per acabar, un cop cuita la coca, 
tireu-hi sucre per sobre.

Poseu la massa al forn durant 45 minuts a 180 graus de tempe-
ratura.

Montse Balasch Pons (Tàrrega)
Del llibret “Receptes de cuina tradicional de l’Urgell”

editat pel Consell Comarcal de l’Urgell

Remeis casolans

Per depurar la sang  (L’espernallac i la sàlvia fan la sang neta)

Ingredients: 9 botonets de fl oretes d’espernallac, 2 o 3 fulles de sàlvia, mel.

Elaboració:

sió 546[AGOST 2009]

Feu que l’aigua arrenqui el bull amb les herbes a dins. 
Tanqueu el foc i manteniu-ho tapat durant tres minuts. Des-
prés coleu-ho i un cop tebi us podeu beure la infusió endol-
cida amb mel.

Amb aquesta quantitat en tindreu per a tres tasses.
Aquest és un remei que es fa durant una novena, és a

dir, nou dies seguits al mes. Es beu una tassa cada dia a 
la mateixa hora. Heu de fer-ho durant tres mesos seguits i 
reposar un temps. Podeu repetir la novena. Ajuda a depurar 
la sang.

Tant la sàlvia com l’espernallac es poden trobar en molts 

jardins, però per a les infusions de plantes es recomana fer-
ho amb les plantes del camp.

En les terres de secà, als marges dels camins i al voltant 
dels conreus, se’n poden veure i collir durant la primavera i 
a l’inici de l’estiu.

Els botonets d’espernallac s’acostumen a collir pels volts 
de St. Joan i la fulla de sàlvia durant tot l’any.

Es deixen assecar i es guarden en pots o saquets de roba.

Escola Sta. Maria de l’Alba - Taller de Jardineria (Tàrrega)
Del llibret “Remeis casolans amb herbes aromàtiques o medicinals

de l’Urgell”, editat pel Consell Comarcal de l’Urgell
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Vint-i-unè Aniversari de

Fernando Ros i Pijuan

La que no t’oblida, la teva esposa Rosa,
i família us demanen
un record en l’oració.

Agramunt, 20 d’agost de 2009

(Fundador de Ros Roca SA)
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❚ Coordina Rosa Maria Sera

per
Ricard Bertran

Les 7
diferències

Per primer cop a la 
nostra Vila, i en el 
marc del Passeig del 
Sió, es va celebrar 
amb molta participa-
ció el primer “Mercat 
d’Estiu”.
 
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
al LABERINT:

LABERINT

LLEURE AMENITATS

Podeu ajudar la formiga?
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SOPA DE LLETRES

En aquest embolic de lletres hi troba-
reu el nom de vuit sinònims que hi ha 
del mot PETULANT.

Solució a la SOPA DE LLETRES, per P.R.:

Fatu, fatxenda, immodest, jactan-
ciós, presumit, presumptuós, ufanós 
i vanitós.

 S A D G T B E H O A C J
 F O I M Q S J N D L T A
 P T N U X A E N R I S C
 Z B E A F C E D M V D T
 V G J M F X H U O I L A
 N A O R T U S P T M Q N
 S U N A R E B I R V M C
 X A F I R Z U B E H C I
 D G J P T T F I L P M O
 N Q S U A D O T V R X S
 Z A D F E B S F C G L I
 H S O U T P M U S E R P
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Quart Aniversari

Josep Mª Novell Boncompte
Que morí cristianament el 26 d’agost de 2005.

Segon Aniversari

Maria Engràcia Novell Muixí
Que morí cristianament el 5 de març de 2007.

A.C.S.

La seva vídua i mare Teresa Muixí, els seus fi lls, germans i familiars,
els tenen en el seu record i mai no els oblidaran.
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LA FOTO per JOSEP BERTRAN

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

La foto ens ensenya una imatge 
gairebé perfecta d’una mostra 

del que ara s’anomena arquitec-
tura popular, que, precisament, 
aquest mes d’agost s’ha celebrat 
la desena edició del curs sobre 
aquest tema. És la cúpula d’una 
cabana excavada en un marge del 
Bosc del Siscar. Les pedres pla-
nes estan entrellaçades formant 
aquesta imatge sorprenent. Ni el 
pas del temps, ni les inclemències 
meteorològiques, ni l’acció huma-
na han fet moure un pèl l’equilibri 
d’aquestes pedres.
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D’esquerra a dreta:

  1) Pilar Inglés.

  2) Sra. Rodó (cubana).

  3) Dolores Mortés.

  4) Josep Mª Inglés i Mortés.

  5) Josep Inglés i Castells.

  6) Josep Inglés i Lluelles.

La imatge és de l’any 1924. El vehicle és un “autocar” marca Lància, propietat de Cal Crich, que en 
aquella època, a més de la fonda, es dedicava també al transport de viatgers. Les rodes eren massisses, 
els fars de carbur i al sostre hi havia uns seients per a passatgers que hi accedien per una escala lateral. 
A la dreta de la imatge, tres generacions d’hotelers de Cal Crich.

L’àlbum ����

1 2 3

4

5 6
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