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PORTADA:
El televisiu cuiner Isma Prados va participar 
a l’Aula del Gust de la Fira del Torró. En ell es 
podria signifi car l’evolució que l’Ajuntament 
vol donar-li amb la participació de personali-
tats reputades i conegudes del món de la gas-
tronomia i la pastisseria.
(Josep Bertran)
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CRÈDITS

ESTIMATS LECTORS...

Una vegada més hem 
de parlar de l’èxit de la 
Fira del Torró. Ho fem 

des de l’edició pròleg l’any 
1988 quan per iniciativa del 
Foment Pro-Mercats i malgrat 
la indiferència, per no dir l’opo-
sició, d’alguns, es va celebrar 
el Gran Mercat del Torró. Era 
un dimecres, 12 d’octubre.

Des de llavors ençà la Fira no 
ha parat de créixer en afl uència 
de visitants i en activitats. Amb 
els anys s’ha anat fent més 
gran i el públic mai no ha dei-
xat de venir i els agramuntins 
l’hem convertida en la festa 
més representativa de l’any. 
Els agramuntins fora vila i els 
forasters ja no trien la Festa 
Major per a venir, ho fan per 
la Fira.

Al llarg d’aquests anys ha estat 
molta la gent que l’ha ajudat 
a tirar endavant i tots hi han 
posat el granet, o el cabàs, de 
sorra. Però la Fira no va sorgir 
com un bolet enmig del bosc. 

Es va fer per les ganes i l’em-
penta d’unes poques persones, 
especialment una.

Va ser en Josep Esteve, ales-
hores president dels botiguers, 
com ho torna a ser ara. Sense 
la seva tossuderia avui no 
tindríem Fira. Ell va posar en 
marxa una idea, un projecte del 
que feia temps que se’n parla-
va però en el qual poca gent 
creia. És evident que si algú 
es mereix el títol de Torronaire 
d’Honor, és ell.

La torroexperiència
Un dels encerts d’aquesta 
edició ha estat la feina de l’ani-
mador de la carpa de la cuita i 
les degustacions. Una mena de 
Mindungui que durant tres dies 
no va parar d’omplir de color i 
calor aquest espai. El dilluns al 
vespre quasi no podia parlar de 
l’esforç de tantes hores. 

També era ell qui dirigia el 
Catxo, el tradicional sorteig 
que els torronaires feien per 

treure un sobresou al de les 
vendes de la parada. La seva 
actuació era tot un espectacle 
que segurament feia que el 
públic s’animés a jugar.

Però el seu veritable mèrit va ser 
el de crear una nova paraula: la 
torroexperiència. Els visitants a 
la Fira, i especialment els que 
tastaven el nostre torró podien 
gaudir d’una sensació única 
com era aquesta torroexpe-
riència, l’excel·lència de la qual 
ens glosava el trobador amb un 
entusiasme encomanadís.

En fi , hem passat una molt 
bona torroexperiència que ens 
ha deixat un bon gust de boca 
i d’esperit.

De les coses negatives, que 
n’hi ha, ja en parlarem en una 
altra ocasió. No ho anéssim a 
espatllar.

Afectuosament,

Bernat Jofre

Agramunt, octubre 2009 

Amb els anys la 
Fira s’ha anat 
fent més gran i el 
públic mai no ha 
deixat de venir i 
els agramuntins 
l’hem convertida 
en la festa més 
representativa 
de l’any.
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▼

Fira del Torró

ACTUALITAT FETS DEL MES per JOSEP BERTRAN
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La XXI edició de la Fira 
del Torró i la Xocolata a 
la pedra es va celebrar 

durant els dies 10, 11 i 12 
d’octubre, de dissabte a di-
lluns, amb una gran assistèn-
cia de públic, com és ja habi-
tual en el nostre certamen.

La inauguració ofi cial va 
estar presidida pel conseller 
d’Innovació, Universitats i 
Empresa, Josep Huguet. L’ac-
te comptà amb l’assistència 
d’una bona colla de polítics, 
però no tants com quan és any 
electoral. 

El conseller va participar 

1

2
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www.museuvidarural.cat

Vine al nou Museu de la Vida Rural i veuràs com era 
la vida al camp fa més de cent anys. Segur que et 
sorprendrà tot el que podria ensenyar-nos un pagès 
de fa dos segles. Coses com el valor del reciclatge i 
de l’esforç, o la paciència, o el que costa dur a taula 
un parell de tomàquets. Descobreix  un edifici nou, i 
un contingut renovat que converteix el MVR en un 
dels museus més moderns del nostre país.  
Perquè al nou museu hi ha lloc per a tot: des d’eines 
anteriors al segle XVIII fins a unes innovadores 
galeries de teatre virtual o un espai de jocs 
interactius. Diguem que no hi ha una manera més 
avançada de fer la vista enrere.

PER 
SABER 
ON 
ANEM, 
CAL 
SABER 
D’ON 
VENIM.
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▼

també en l’ofrena fl oral que 
cada any fan els torronaires 
davant el monument a la tra-
dició.

A més del Conseller van 
intervenir l’alcalde, Amadeu 
Padullés; la presidenta del 
Consell Comarcal de l’Urgell, 
Rosa Maria Mora, que el di-
lluns va clausurar la Fira, i la 
directora de la fi ra i regidora, 
Elisabeth Vicens.

Van acompanyar el seguici 

les dues mascotes, el Torronet 
i la Xocolateta, que es van es-
trenar enguany. Durant els tres 
dies de la Fira es van fer un 
tip de donar tombs per tot el 
recinte saludant a tort i a dret, 
especialment els més menuts.

Totes les autoritats van fer 
el tradicional recorregut per 
tot el recinte fi ral amb una 
especial atenció pels torrons. 
A la Carpa de Degustació van 
saludar els que treballen du-

rant tota la Fira, un dels es-
pais més centrals i concorre-
guts.

Més expositors del dolç
En aquesta edició es van 

reorganitzar els espais del re-
cinte, tenint en compte que 
hi havia més expositors del 
dolç, especialment de xocola-
ta, que es van concentrar al 
Pavelló Firal presidit per un 
gran estand de la Diputació. 
Al centre es van instal·lar els 
quatre estands dels únics tor-
ronaires i el del xocolater lo-
cal, Jolonch, que va exhaurir 
les existències ja el diumenge 
a la tarda.

Al Pavelló Esportiu s’hi va 
agrupar la mostra plurisecto-
rial amb els estands de 
l’Ajuntament i les fundacions 
Lo Pardal i Espai Guinovart. 
El diumenge al matí l’escrip-
tora Teresa Roig va fi rmar 
exemplars de la seva novel·la 
Pa amb xocolata que tanta 
acceptació ha tingut entre els 
agramuntins.

Enguany es va unifi car en 
un mateix espai les carpes de 
la Cuita i Degustació. La prin-
cipal novetat va ser la incor-
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1. El conseller Josep Huguet va 
inaugurar la Fira.

2. Ofrena fl oral al monument a 
la tradició torronera.

3. El conseller i l’alcalde de la 
Vila amb les dues mascotes 
que es van estrenar enguany, 
el Torronet i la Xocolateta.

4. Josep Huguet remenant la 
pasta del torró agramuntí.

5. Les autoritats van tastar els 
torrons de la primera cuita de 
la Fira.
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Col·laboracióOrganització

P. Gabancho: “A vegades, la societat assenyala els defectes i les mancances 
sense ser conscient de ser la causa d’allò que critica. Tota societat té l’educació 
que es mereix. Les mirades, doncs, no només s’han d’adreçar al món educatiu i 
els seus responsables, sinó també a nosaltres mateixos, ciutadans d’un país en 
construcció.” Patrícia parlarà del que molts pensen des de fa temps: Catalunya té 
un problema greu amb l’educació. Ho fa exposant i analitzant els com i els perquès 
de la situació educativa al nostre país. Patrícia no només parlarà d’educació sinó 
que també dissertarà sobre cultura, llengua i immigració.

Patricia Gabancho (Buenos Aires, 1952) és periodista i escriptora argentina en 
llengua catalana. S’ha especialitzat en temes de cultura, història i urbanisme. 
Ha publicat nombrosos llibres, entre els quals destaquem El Preu i Crònica de la 
independència. Participa en tertúlies de ràdio i televisió i col·labora al diari Avui i a
El Pais. És membre del Cercle d’Estudis Sobiranistes.

A càrrec de Patricia Gabancho. Escriptora
dimecres 11 de novembre, a les 18 h

Sala d’actes del Casal
Agramuntí d’Agramunt

Conferència:
Apàtrides, incultes i
(de vegades) analfabets.
Crisi de l’educació a Catalunya.

Es tracta d’un espectacle teatral concebut com un conte per a adults 
que relata la història de les mares d’Elna, des de la sortida del país fi ns 
a la seva experiència a la maternitat. Incorpora els testimonis recollits 
per Assumpta Montellà en el seu llibre homònim, cançons catalanes i 
franceses de diversos autors i estils, i la projecció d’imatges. El muntatge 
està interpretat per una actriu-cantant (Rosa Galindo) i un pianista (Luc 
Olivier Sánchez). L‘actriu-cantant afronta la funció de narrar la història, tot 
interpretant diferents personatges, i el seu monòleg es veu interromput 
per diversos impulsos musicals que aporten un ampli ventall d’estats 
d’ànim que acompanyen aquest recorregut per la història.

Teatre:
La maternitat d’Elna
A partir de l’obra d’Assumpta Montellà

Commemoració del Dia Internacional
de la No Violència Contra les Dones

Col·laboracióOrganització

Divendres 13 de novembre, a les 22 h

Teatre Casal Agramuntí d’Agramunt

Preu: 5 euros
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JOSEP BERTRAN JOSEP BERTRAN

6 7

98

10  6. Les autoritats s’interessen 
pel sabó artesà que elabora 
M. Àngels Prats.

  7. El picapedrer en plena tasca.
  8. Com cada any, la plaça del 

Pou va acollir les parades de 
la Menestralia.

  9. Estand de la Fundació 
Guillem Viladot “Lo Pardal”, 
que enguany commemora el 
10è aniversari de la defunció 
de l’artista de Riella.

10. La Fundació privada Espai 
Guinovart també sempre és 
present a la Fira.
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poració d’un animador, l’actor 
Robert Govern que, valgui 
la redundància, no va parar 
d’animar en els tres dies la 
cuita i la distribució dels tas-
tos de torrons. També va ser 
el responsable del Catxo.

El dilluns va visitar aquest 
espai la cantant Brenda Mau,  
segona fi nalista de Operación 
Triunfo després de participar 
en una activitat de l’Espai In-
fantil relacionada amb el seu 
país, Perú. Va ser molt aplau-
dida i, fi ns i tot, se li va fer 
cantar un fragment d’una de 
les seves cançons. 

Aula del Gust
Un dels extrems del Pavelló 

Firal es va destinar a l’Aula 
del Gust, un espai reciclat 
que abans estava en una car-
pa a l’exterior i que aquest 
any va gestionar un empresa 
especia litzada. El públic om-
plí cada una de les sessions 
que s’hi van fer durant els 
tres dies. Especialment con-
corregudes van ser les que 
van protagonitzar el popular 
cuiner Isma Prados, Judith 
Martí i el Celler Mas Blanch.

Una altra activitat sempre 
concorreguda va ser la de l’Es-
pai Infantil. Una carpa amb 
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14 15

16 17

1811. El recorregut fi ral va estar 
ple de gent durant els tres 
dies.

12. L’animador de la Fira, l’actor 
Robert Govern, amb els 
encarregats de la cuita.

13. L’artista Roser Capdevila va 
visitar l’Espai Infantil.

14. Teresa Roig va signar
exemplars del seu llibre
Pa amb xocolata a l’estand 
de l’Ajuntament.

15. La cantant Brenda Mau amb 
l’animador Robert Govern.

16. Molta concurrència a les 
activitats esportives, tant 
grans com de petits.

17. Components de la “Pixie 
Dixie” animant amb el seu 
repertori.

18. Una novetat d’enguany va ser 
l’Aula del Gust.
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una programació pensada per 
inculcar als infants els bons 
hàbits alimentaris a partir d’al-
gunes de les obres de Josep 
Guinovart relacionades amb el 
menjar. Destacar la presència 
de l’artista Roser Capdevila, 
la creadora dels personatges 
de Les Tres Bessones, que ha 
estat l’autora del cartell anun-
ciador de la Fira.

El recinte exterior, des de 
la plaça de l’Església fi ns a 
la Fondandana, va patir les 
aglomeracions de sempre 
a les hores punta. La plaça 
del Pou, un centre neuràlgic 
del recorregut destinat a la 
Menestralia, mostra d’ofi cis 
antics, es va reorganitzar i es 
van millorar les parades que 
acollien els artesans entre els 

quals n’hi havia dos d’Agra-
munt, el picapedrer Martí i 
Maria Àngels Prats amb els 
seus sabons artesanals.

Dels actes paral·lels cal 
destacar la gran afl uència de 
participants en la cursa de 
BTT, la ja popular Transiscar, 
i la Cursa del Torró en la que 
hi corren gent de totes les 
edats.
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21 22

23 24

19. A l’Aula del Gust s’hi van fer 
tot tipus de demostracions. 
Aquí podem veure una cata 
de vins del celler Mas Blanch.

20. L’agramuntina Judith Martí 
hi va fer una demostració de 
massatge a base de xocolata.

21. Estand de Torrons Roig.
22. Estand de Torrons Fèlix.
23. Estand de Torrons Lluch.
34. Estand de Torrons Vicens.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Un menjar celestial

La nit del dissabte es va 
presentar el muntatge 
teatral Un menjar ce-

lestial, que es va estrenar 
l’any passat, basat en un re-
lat inventat sobre els orígens 
del nostre torró i la llegenda 
agramuntina de la Roca de la
Delfi na o Petronel·la d’Agra-
munt.

A diferència de l’any pas-
sat, que es va fer al Mercadal, 
enguany es va representar a la 
plaça de la Fondandana per 
necessitats d’espai. També 
es van instal·lar unes grades 
provisionals que van ser in-
sufi cients per acollir un nom-
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brós públic que les va omplir 
de gom a gom i amb cadires 
supletòries i gent dreta al vol-
tant.

Al muntatge hi van parti-
cipar, d’una manera o altra, 
unes 120 persones de totes 
les edats i nombroses enti-
tats. Com a novetats en rela-
ció a l’any passat la presència 
de l’Àliga i els Gegants, però 
molt especialment la intro-

ducció de les ombres xineses 
escenifi cant el relat del perso-
natge de la Velleta. El respon-
sable del taller que es va fer 
durant l’estiu, va ser Andreé 
de Sa Moreira.

Els jocs artifi cials amb què 
es va cloure l’espectacle el 
van acabar d’arrodonir i el pú-
blic no va ser pas gasiu en els 
seus aplaudiments a l’hora de 
premiar l’esforç de tots.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Torronaire d’Honor

El diumenge, dia 11, es 
va celebrar la desena 
edició del Torronaire 

d’Honor, una distinció que 
donen els mestres torronaires 
agramuntins a aquelles perso-

nes o entitats que s’han dis-
tingit a favor del Torró d’Agra-
munt.

Enguany el guardó es va 
concedir a títol pòstum al 
mestre torronaire Àngel Lluch 

i Jou, que fa uns mesos va 
morir en accident de trànsit. 
L’acte va estar presidit per 
Jaume Gilabert, president de 
la Diputació de Lleida, i l’Al-
calde Amadeu Padullés.

En primer lloc es van lliurar 
a la vídua, Divina Berengue-
res, els elements i trofeus que 
es donen al premiat como són 
el cub commemoratiu, la gor-
ra musca i la brusa.

Després van ser els dos 
mestres torronaires els qui van 
lliurar al fi ll del mestre difunt, 
Àngel Lluch i Berengueres, la 
gorra i la brusa que portava el 
seu pare. D’aquesta manera 
simbòlica el fi ll ocuparà a par-
tir d’ara el lloc del pare com a 
mestre torronaire. 

Record a la família
L’homenatge es va comple-

tar amb l’entrega, per part de 
l’alcalde i en nom de l’Ajun-
tament, d’un obsequi de re-
cord a la família, obra de la 
nostra col·laboradora Serafi na 
Balasch.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

1. Robatori de
    31 ordinadors

Durant el primer cap de 
setmana d’octubre uns des-
coneguts van entrar a l’Insti-

tut i se’n van endur un total 
de 31 ordinadors portàtils. 
Els lladres sabien on ana-
ven, ja que van entrar a les 
dues habitacions on eren els 

ordinadors des de dos punts 
de l’exterior per evitar passar 
per l’entrada i els passadissos 
on hi ha els sistemes d’alar-
mes. Per entrar van forçar les 
reixes de la fi nestra del des-
patx del director, Joan Puig, i 
d’una porta d’un pati exterior. 
Els Mossos no van trobar cap 
empremta digital. Acabada la 
feina van dissimular les reixes 
forçades per evitar que el ro-
batori es detectés fi ns el di-
lluns. Quinze dels ordinadors 
encara s’havien d’estrenar. 
El valor del robatori és d’uns 
15.000 euros. Hi ha, però, la 
pèrdua de la documentació 
que contenia l’ordinador de la 
direcció del centre.

2. La millor mel del món
El ja reputat apicultor agra-

muntí, Pere Miñambres, ha 
aconseguit un altre guardó 
amb la seva mel. Aquesta 
vegada ha estat un premi a 
nivell internacional que el si-
tua entre els apicultors més 
importants del món. La seva 
mel de romaní va aconseguir 
la medalla d’Or en l’apartat 
de monofl orals, mentre que 
en l’apartat de milfl ors se li
va concedir la medalla de 
Bronze. 

Aquests guardons els va 
aconseguir en el concurs 
mun dial celebrat a la ciu-
tat francesa de Montpeller 
que acollí el congrés bianual 
Apimondia, considerat com 
el més important del món. 
A l’encontre hi participen, a 
més dels millors apicultors, 
reputats investigadors de la 
ma tèria com biòlegs, veterina -
ris i especialistes en mel. La 
mel de Miñambres va com-
petir amb altres de Xina, 
Canadà, Estats Units, Xile, 
Japó i Eslovènia, entre altres 
països. ▼
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3. Camp Municipal
    d’Esports

El primer cap de setmana 
del mes d’octubre van entrar 
en servei, encara que de for-
ma parcial ja que falta aca-
bar el nou edifi ci, les instal-
lacions del Camp Municipal 
d’Esports després de mesos 
en obres. Recordem que ha 
estat l’obra més important 
del Pla Zapatero escollida per 

l’Ajuntament amb un pressu-
post que depassa de llarg el 
mig milió d’euros. La instal-
lació de la gespa artifi cial i 
la construcció d’un edifi ci 
de tecnifi cació que servirà 
de local social i bar, han es-
tat les obres més importants. 
Es dóna la circumstància que 
ara fa justament 65 anys que 
es va posar en marxa tot el 
complex, encara que no es va 

inaugurar ofi cialment fi ns el 
setembre de l’any 1945.

4. Pasqual Maragall
L’ex-president de la Genera-

litat, Pasqual Maragall, acom-
panyat de la seva dona, Diana 
Garrigosa, va visitar Agramunt 
i diversos indrets del canal 
Segarra-Garrigues. Va fer 
d’amfi trió el president de la 
Comunitat de Regants, Josep 
París. Amb Maragall hi anaven 
dos ex-dirigents de la Unió de 
Pagesos, Josep Maria Besora 
i Josep Puigpelat; el director 
de la Cooperativa d’Ivars, An-
toni Pané, els seus familiars 
i altres persones. Durant la 
visita va ser obsequiat amb 
un lot de torrons per part de 
Josep París. No és la primera 
vegada que Maragall visita la 
nostra Vila, encara que no ho 
va fer mai com a President de 
la Generalitat.

5. El referèndum
El ple de l’Ajuntament 

d’Agramunt celebrat el dia 
31 de setembre va aprovar 
donar suport a una consulta 
popular sobre la independèn-
cia de Catalunya. La moció va 

ACTUALITAT FETS DEL MES

El primer cap de 
setmana del mes 
d’octubre van en-
trar en servei les 
instal·lacions del 
Camp Municipal 
d’Esports.

3 4
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ser presentada conjuntament 
pels grups d’ERC i CiU des-
prés d’haver-la consensuada. 
Ambdós grups hi van votar a 
favor mentre que el grup del 
PSC es va abstenir. Els tres 
regidors socialistes, que van 
prendre la paraula per expli-
car el seu vot, van dir que els 
referèndums que no són de 
temes municipals no corres-
ponen als ajuntaments i que 
ha de ser el Parlament qui 
els convoqui. Pocs dies des-
prés d’aquesta aprovació es 
va posar en marxa el procés, 
per part d’un col·lectiu “Agra-
munt decideix”, per tal d’or-
ganitzar una consulta popular 
amb una assemblea convoca-
da el dia 17 al Casal.

6. Jornades
    del patrimoni

En motiu de les Jorna-

des Europees del Patrimoni, 
l’Ajuntament va organitzar el 
dissabte 26 de setembre un 
visita guiada al temple de 
Santa Maria, al Refugi i a di-
versos indrets de la denomi-
nada Ruta de l’Aigua. El nos-
tre company Ramon Bernaus 
va actuar de guia per aquest 
recorregut que va passar pel 
Pou del Gel, els Safareigs, el 
Dipòsit del Castell, el Pont 
medieval i la plaça del Pou. 
El Pou del Gel va ser l’indret 
que més crida l’atenció tenint 
en compte que és un equipa-
ment històric que està tancat 
habitualment. Precisament 
els visitants van lamentar que 
no fos visitable regularment 
com ho és el Refugi. El diu-
menge hi va haver jornada de 
portes obertes al Museu Etno-
lògic, a l’Espai Guinovart i a 
“Lo Pardal”.

7. L’incendi
Una investigació dels Agents 

Rurals conclou que l’incendi 
del 17 de setembre que va te-
nir el seu punt d’origen a La 
Donzell i que va cremar 5.055 
hectàrees, va ser causat per la 
línia elèctrica que passa per 
aquesta zona. Segons el cap 
d’Agents Rurals a l’Àrea Bà-
sica de la Segarra, Francesc 
Coll, durant la investigació no 
s’ha trobat cap indici que in-
diqués que el foc havia estat 
intencionat. En canvi, sí que 
es va trobar un tram de cable-
jat elèctric que havia caigut i 
que estava en contacte amb 
el terra, amb diversos punts 
de fusió, que podrien haver 
provocat l’incendi.

 
8. Segarra-Garrigues

El col·lectiu l’Espitllera que 
integren persones i entitats 
de diverses poblacions de la 
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▼

Ribera del Sió i la Segarra van 
presentar, als Plans de Sió, 
un document sobre el canal 
Segarra-Garrigues. Entre al-
tres coses es critica el tema 
dels camins de la concentra-

ció parcel·lària ja que, diuen, 
no respecta antics traçats. 
Sobre les Zepas expliquen 
que caldria estendre al con-
junt del territori, s’inclogui 
o no en la zona de regadiu, 

les zones per protegir les aus 
estepà ries, d’aquesta manera 
estarien més repartides i es 
podria regar més terres.

9. Montgai Màgic
Una quarantena de mags 

i il·lusionistes van participar 
a Montgai el dia 3 d’octubre 
en la primera edició de la
Fira de la Màgia al Carrer, 
organitzada per l’Ajuntament 
i l’Associació de Mags de 
Lleida. Es van distribuir pels
carrers, places i locals, uns 
setze escenaris on els parti-
cipants, la majoria amateurs, 
van presentar els seus espec-
tacles. El matí va estar des-
tinat als més menuts amb la 
presència del Mag Lari. A la 
tarda es va fer la inauguració 
ofi cial amb la presència del 
conseller de Cultura, Joan 
Manuel Tresserras. L’alcalde, 
Jaume Gilabert, valorà molt 
positivament el resultat i 
anuncià que el certamen tin-
drà continuïtat.

El col·lectiu l’Espit-
llera que integren 
persones i entitats 
de diverses pobla-
cions de la Ribera 
del Sió i la Segarra 
van presentar, als 
Plans de Sió, un 
document sobre 
el canal Segarra-
Garrigues.

Una quaran-
tena de mags 
i il·lusionistes 
van participar a 
Montgai en la pri-
mera edició de la 
Fira de la Màgia 
al Carrer.

▼

ACTUALITAT FETS DEL MES
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10. Zona verda
     a Montgai

Amb els diners del Plan 
Zapatero, Montgai ha orde-
nat tot el marge del riu Sió 
en una longitud de 1.640 
metres. El 24 de setembre 
el va inaugurar el president 
de la Confederació Hidrogrà-
fi ca de l’Ebre, Ramon Rome-
no. És una obra que dignifi ca 
tot el curs del Sió pel costat 
del poble amb una intervenció 
molt reeixida que ha consistit 
en la instal·lació d’una escu -
llera, la recuperació del llit 
del riu, plantació d’espècies 
de ribera, adequació de zones 

de descans, construcció d’un 
camí de terra, una barana de 

fusta, bancs i il·luminació 
amb una inversió total de 
529.000 euros.

11. Carbasses
La Paquita Villalta mostra 

cinc exemplars de la collita de 
carbasses que ha fet aquesta 
tardor al seu hort del darrere 
de casa, a l’avinguda Marià 
Jolonch. Diu que mai no havia 
tingut una collita tan maca. 
Deu ser un any carbasser, ja 
que en general s’han vist molt 
exemplars exuberants.Amb els diners 

del Plan Zapa-
tero, Montgai ha 
ordenat tot el 
marge del riu Sió 
en una longitud 
de 1.640 metres.

10

11

Oberta
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tothomDissabte dia 7 de novembre,Dissabte dia 7 de novembre,
a les 9 del vesprea les 9 del vespre

Reunió a la Sala de Conferències del CasalReunió a la Sala de Conferències del Casal
2n pis, sobre la Biblioteca2n pis, sobre la Biblioteca

Plataforma Agramunt decideixPlataforma Agramunt decideix
Tu també pots fer-ho!         T’hi esperem!Tu també pots fer-ho!         T’hi esperem!
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ENTITATS FUNDACIÓ PRIVADA GUILLEM VILADOT
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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.

Pu
de
2

untament
Agramunt

Aju
d’A

Per
només

30 €

També us ho podem fer arribar per correu si ens indiqueu l’adreça i telèfon de contacte.

Obres de Guillem Viladot a París

Des del 17 de setembre 
i fi ns al 30 de novem-
bre, a l’Instituto Cer-

vantes de París hi ha oberta 
l’exposició ÉCRITURES EN 
LIBERTÉ. La mostra repassa 
l’experimentació poètica a 
Espanya i Llatinoamèrica al 
llarg del segle XX, amb una 
panoràmica representada 
per vint-i-sis poetes d’entre 
els quals destaca l’obra de 
Guillem Viladot, amb obres 
que han estat cedides per la 
Fundació. Del poeta de Rie-
lla s’exposen els originals del 
DIARI 72 i tota la sèrie dels 
ESTRIPS. Aquests darrers 
poemes visuals varen prefi gu-
rar el llibre ESTRIPS, que va 
ser el primer llibre de poesia 
visual editat a Espanya, pre-

cisament a Agramunt, dins la 
col·lecció que Viladot va im-
pulsar amb el nom de llibres 
de Lo Pardal.

La presència de l’obra de 
Viladot a París, després que la 
mostra va ser presentada a la 
ciutat de Sofi a suposa la con-
solidació de l’autor com un 
referent per la poesia experi-
mental espanyola, amb una 
presència ineludible a totes 
les antologies expositives que 
s’organitzen arreu.

L’exposició de París coinci-
deix amb el paper que l’obra 
de Viladot té dins la mostra 
ESCRITO ESTÁ que s’exposa 
al Museu Artium de Vitòria.  ■A
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ENTITATS GRUP DE DIABLES L’ESPETEC

Bodes de plata
dels diables d’Agramunt

Gràcies a tots els que ens heu 
ajudat a fer els 25 anys. Aquest 
va ser el missatge que vàrem fer 

arribar a tota la població d’Agramunt 
durant la nit de foc de la Festa Major 
d’aquest any i és el que us fem arri-
bar en aquestes pàgines. El Grup de 
Diables l’Espetec d’Agramunt va néixer 
ara fa un quart de segle a la vila d’Agra-
munt. Des de la primer espurna fi ns 
avui, han passat moltes nits d’espec-
tacle, però també molts dies de treball 
intens perquè tot surti tal i com està 
previst. I és que estem orgullosos de 
poder omplir de llum i foc dues de les 
nits més assenyalades de l’any: la de 
Sant Joan i la de la Festa Major.

El nostre grup de diables és fruit 
d’un moviment de recuperació i rege-
neració del moviment cultural i artístic 
català que, a principis dels anys 80, 
començava una nova etapa ja fora de 
la presó de la dictadura franquista. Un 
grup de joves de la vila va voler par-
ticipar d’aquest moviment viatjant a 
Estrasburg amb el Tren de les Nacions, 
una experiència que a la nostra vila es 
va materialitzar en un grup de diables 
i un de grallers, entitat que posterior-
ment es va constituir com una entitat 
amb autonomia pròpia.

I els diables vàrem continuar fi ns el 
que som avui. Des d’aquella nit del 6 
de setembre de 1984, la situació de 
l’entitat ha passat per diferents esta-
dis, alguns de molt bons (massa per 
a poder-los enumerar en aquestes po-
ques línies) i altres, dissortadament, no 
tant, tot i que el treball en equip sem-
pre ha estat el que ens ha fet avançar 
fi ns a l’actualitat. El record d’aquests 
mals moments, no obstant, encara ens 
guia cada dia que decidim vestir-nos 
de diable.A
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ENTITATS GRUP DE DIABLES L’ESPETEC

El Grup de Diables l’Espe-
tec no ha estat cap excepció 
en l’evolució de l’activitat de 
les colles de diables d’arreu 
de Catalunya. I no ho ha estat 
perquè del tradicional ball de 
diables (espectacle del qual 

l’historiador Joan Amades 
en situa les primeres mani-
festacions cap al s. XII) s’ha 
evolucionat cap al correfocs, 
als quals molts de vosaltres 
haureu assistit. Precedent a 
aquests diabòlica cercavila 

nocturna, els diables d’Agra-
munt també fem un especta-
cle que normalment ha tingut 
lloc a la plaça de l’Església 
de la vila. Llum, sensacions 
i, sobretot, molt de foc, han 
omplert aquests petits aperi-
tius abans del sempre esperat 
correfocs.

Durant aquests 25 anys 
han estat molts noms els que 
han deixat la seva emprem -
ta al grup, alimentant les fl a-
mes de la foguera perquè el 
foc creixi i es faci fort. No 
obstant, i com que no ens 
volem deixar cap nom, vo-
lem fer extensiu l’agraïment a
tots aquells que han teixit
els nostres vestits, que han 
pintat els decorats, que han 
preparat els entrepans perquè 
poguéssim sopar, que han fet 
sonar la percussió, que han 
ballat a sota de les espurnes i, 
fi nalment, a tots aquells que 
ens han escollit per a cada 
correfoc.

Ens agradaria destacar, no 
obstant, que en els 25 anys 
que fem com a entitat hi ha 
una cosa que mai no canvia, 
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A dalt, foto recent del grup de 
diables.
A la pàgina anterior, castell de 
foc al dipòsit del castell l’any 
1994.
A baix, espectacle de carrer, i 
a la dreta primera actuació la 
vigília de la festa major del 1984.
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i és les ganes de reviure la 
màgia d’un correfoc. Abans 
de cada espectacle, tenim el 
cor accelerat; les ganes que 
tot surti bé; propiciem crits 
de guerra en la nit; veiem les 
cares impacients del públic 
més agosarat; i quan s’apa-
guen els llums de la plaça, tot 
s’atura, res no es mou. L’emo-
ció pren forma de diable que 
brilla en la foscor i que mar-
ca el camí acompanyat pel 
so tensat d’un tambor. És 
per aquests motius que ens 
agrada ser de l’Espetec, sen-
tir que sou al nostre costat i 
fer que els vostres cors vibrin 
compassats amb els nostres; 
ens agrada que salteu, rieu i 
us embriagueu de joia, la ma-

teixa que nosaltres us volem 
transmetre. Per tot això, us 
volem donar les gràcies i dir-

vos: per molts anys més Agra-
munt, anem cap als 50!

Salut i Foc.          ■
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DIABLES L’ESPETEC
Espectacle pirotècnic a la plaça 
de l’Església (a dalt), i un enorme 
esquelet en un dels nombrosos 
muntatges organitzats durant 
aquests anys.

Durant aquests 
25 anys han sigut 
molts noms els 
que han deixat la 
seva emprem ta al 
grup, alimentant 
les fl ames de la 
foguera perquè
el foc creixi i
es faci fort.
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HISTÒRIA AGRAMUNT A LES HEMEROTEQUES

Els torrons d’Agramunt: Billete en dulce

1 - 1 - 1887

A un labrador de Segarra pasóle há dias 
un chasco mayúsculo. Fue á Cervera á vender 
su vino y cobró por él, entre otros dineros, un 
billete de 500 pesetas, que se metió dentro de 
la pechera de la camisa, que acostumbra á ser-
vir de bolsillo á los payeses en dicha comarca. 
Poco después compró, entro otras menudencias, 
turrones de Agramunt de esos que abunda la 
miel y, metiéndoseles en el mismo lugar, fuese 
á su pueblo contento como unas Páscuas, y al 
descargar la faltriquera hallóse con que el billete 
se había adherido y mezclado con los turrones 
medio descompuestos por el calor del pecho, con 
el que estaban en casi inmediato contacto. Lo 
mejor que se ocurrió á nuestro hombre fué poner 
el billete al sol para que se secara después de 
limpiarlo; pero quiso la mala suerte que pasara 
por allí un perro que olió la miel, lamió el billete 
y... se lo zampó en un abrir y cerrar los ojos.

R. BERNAUS / J. BERTRAN

A fi nals del segle XIX, els torrons d’Agramunt eren
una des menges més populars que hi havia a les 
comarques veïnes i també a bona part de Catalunya, 

com ho demostra aquesta notícia de 1887 que comen-
tem. La recepta dels nostres torrons venia de molt lluny, 
com a mínim del segle XV quan va ser publicada en el 
Llibre de totes menes de confi ts. Tot i que no es diu explí-
citament que fossin els torrons d’Agramunt, coincideix fi l 
per randa amb els que encara avui s’elaboren de manera 
tradicional: “Per fer torrons de avellanes torrades ab mell 
fer-ne tauletes, tu pendràs les avellanes e torrar-les, e com 
sien torrades tu les faràs ben netes ab un tros de vidre.
E puix, pendràs la mell tanta com ne hauràs meneste, so 
és una lliura de mell per lliura de avellanes, e metras-la
al foch, ab patit foch, e manar-l-has bé; e puxs, levar-l-sa 
del foch. E metràs per lliura de mell, un blanc d’ou; e
lensar-les-hi has com la mell sia tèbea; e lavons me-
neau-ho una gran estona fort. E aprés tornar-ho has
tentost al foch, e cogua tant fi ns que sia cuyta, mene-
ant tostemps ab poc foch. (...) E cuyta la mell, levar-l-has
del foch, e pendràs les avellanes, e metras-les dins, e 
mesclar-les has ben ab dita mell. E fet asó, lensar-ho has 
sobre una taula que sia ben neta ab aygua. E aprés esten-
dras-ho tot, e fer-n-has tauletes de calt en calt, tals com 
volràs”.

Des de fi nals del segle XVIII tenim notícies d’agramun-
tins que feien de torronaires; no era mai, però, la primera 
feina, quasi sempre un complement de l’agricultura o la 
confi teria. Tot i això el torró d’Agramunt ja era una menja 
amb denominació d’origen, ja que el 1847 es publica el 
llibre “Tratado completo y práctico de confi tería y paste-
lería” en el que apareix la recepta del turrón de miel o de 
Agramunt, on s’explica la mateixa recepta del segle XV 
que hem transcrit. Des de la segona meitat del segle XIX 
tenim notícies que els torronaires d’Agramunt anaven a 
vendre els seus torrons a Barcelona per la Fira de Santa 
Llúcia, abans de les festes de Nadal, i competien amb 
els torronaires valencians vinguts de Xixona i Alacant. En 
aquesta època eren uns personatges tan populars que el 
cèlebre dramaturg de la Renaixença, Frederic Soler (Se-
rafí Pitarra), el 1872, en la seva famosa obra de teatre 
La Dida, fa que la protagonista, la Roseta, sigui torronai-
ra d’Agramunt. Ara que la tradició torronera agramuntina 
s’ha recuperat i torna a ser molt coneguda, potser ha arri-
bat el moment que aquesta feta sigui reconeguda d’algu-
na manera a la vila del Sió.   ■

Gravat aparegut 
a “LO XANGUET”, 
almanac correspo-
nent a l’any 1867. 
Estampa típica del 
Nadal barceloní 
de mitjans segle 
XIX. La torronera 
d’Agramunt a 
la seva parada, 
habillada amb el 
vestit tradicional. C
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Patró de fariseus i barruts

OPINIÓ EL CELOBERT per JOAN PUIG i RIBERA

Fèlix Millet, home de re-
conegut altruisme, de 
passat familiar distingit 

i que “lluitava” per la nostra 
cultura, ha passat de cop i 
volta a ser pedra d’escàndol 
i paradigma de barrut. Ell 
que havia rebut un munt de 
reconeixements i prestigioses 
distincions, ara (al marge del 
que la Justícia encara pugui 
descobrir i dictaminar) ha 
esdevingut per mèrits propis 
l’escarni diari de la premsa 
quotidiana i de les tertúlies 
dels mitjans de comunicació.

De cop i volta, doncs, s’ha 
descobert que en Millet era 
un grandíssim mag que dóna 
mil voltes a tots els que, en 
un tancar i obrir d’ulls, fan 
aparèixer conills i coloms de 
l’interior d’un barret. En rea-
litat, el mag Millet més que 
fer aparèixer, feia desapa-
rèixer els calerons de les ar-
ques d’entitats que presidia. 
Els bitllets desapareixien per 
encanteri i apareixien, sense 
que ningú hagués vist el truc, 
a la seva cartera particular. 
I com que sovint els diners 
eren negres, no cal dir que 
no els veien ni els seus amics 
més pròxims.

Costa de creure que els 
poders fàctics no haguessin 
descobert res. Segur que si 
hagués estat un senzill con-
tribuent qui hagués anat a la 
Polinèsia amb tota la grandi-
loqüència i sense mirar prim 
en les despeses, els inspec-
tors d’hisenda l’haurien cridat 
a capítol i haurien investigat 
d’on carai sortien les garro-
fes. Tractant-se d’en Millet, 

però, la cosa no feia sospitar. 
La primera pregunta que ens 
ve, doncs, és com és que s’ha 
trigat tant a descobrir aquest 
lladre de guants blancs. Fa 
uns anys que s’havia intuït 
que els comptes del Palau de 
la Música no quadraven, però 
la sospita no anà més enllà. 
Com és que la investigació 
quedà encallada? No caldria 
buscar responsabilitats en 
aquest sentit? Ensumaren 
l’olor de socarrim, però no es-
brinaren d’on redimonis venia 
la pudor. Sorprenent!

El fet d’embutxacar-se els 
diners dels altres fa més ràbia 
encara quan sabem que una 
bona part provenien d’aporta-
cions altruistes d’empreses i 
particulars. Amb l’excusa de 
demanar per unes entitats 
culturals de reconegut valor 
i prestigi, el mag Millet i els 
seus acòlits s’embutxacaven 
una part gens miserable dels 
euros que la gent donava amb 
el convenciment i la intenció 
de contribuir a la cultura ca-
talana. 

No obstant, no totes les ac-
cions d’en Millet foren nega-
tives. També s’ha de dir que 
amb els diners negres que 
administrava, havia ajudat 
generosament certes entitats 
polítiques nostrades com la 
fundació Trias Fargas o l’ex-
tingit partit d’en Colom... 
No cal dir que aquests actes 
d’extrema generositat per part 
d’en Millet han provocat que 
els partits engeguessin el ven-
tilador de la merda que els ha 
esquitxat a tots. Com es pot 
entendre que una entitat cul-

tural, que rebia subvencions 
ofi cials i recaptava diners per 
potenciar les seves activitats 
culturals, es dediqués a sub-
vencionar-ne altres?

L’afer Millet no se sap com 
acabarà. Els diaris cada dia 
van ampliant la magnitud de 
l’estafa, que pot assolir quan-
titats inimaginables. És pro-
bable que fi ns i tot la justícia 
l’acabi condemnant, encara 
que n’hi ha que diuen que el 
fet d’haver confessat i retornat 
part de la xavalla embutxaca-
da, li pot suposar escapolir-
se de la presó. Davant d’una 
Justícia lenta i tova, molts es 
pregunten per què no l’engar-
jolen d’una vegada tal i com 
fan amb els delinqüents co-
muns.

Tanmateix, el punt més sor-
prenent rau en el propi perso-
natge. Com s’havia de sentir 
quan s’embutxacava la meitat 
d’una aportació d’algun me-
cenes? Podia dormir tota la 
nit? I quan viatjava a càrrec 
del Palau de la Música, podia 
aclucar l’ull? I quan li ator-
gaven una medalla o un títol 
honorífi c, no sentia la remor 
dels seus budells? Com podia 
portar una doble vida (una 
doble comptabilitat) i no tenir 
remordiments de conscièn-
cia?

Per la seva gran habilitat 
(demostrada a bastament al 
llarg dels anys) proposo que 
facin Fèlix Millet patró de fa-
riseus i barruts. Igual com els 
Sants, ell pot ser l’exemple en 
què s’emmirallin els individus 
amb deliris d’acaparar diners 
sense escrúpols.   ■

Imatge del Palau de la Música.

L’afer Millet no se 
sap com acabarà. 
Els diaris cada 
dia van ampliant 
la magnitud de 
l’estafa, que pot 
assolir quantitats 
inimaginables.
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Ofi cis: Peó caminer

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

No estic ben segur si, encara avui, hi ha alguna persona que es dediqui a tenir cura de camins i carreteres 
per conservar-ne la circulació. El cert és que els nostres casillaires d’antany han desaparegut del mapa 
totalment. Ara, els únics vestigis que en resten són les típiques casilles o casetes on feien vida aquells 
personatges juntament amb les seves famílies; casetes que, la majoria de les quals, han acabat amb un 
munt de pedres i runa sovint molt difícil per poder identifi car el lloc exacte del seu emplaçament.

Tot canvia, i les vies de 
comunicació no n’estan 
pas al marge, ans al con-

trari, avui són les Administra-
cions les que tenen assignat 
el manteniment i millora de 
tota la xarxa de carreteres del 
país. Els antics peons cami-
ners no se’n sortirien pas de 
cap de les maneres amb els 
milers de rodes que circulen 
sense parar.

Les vies de més baixa ca-
tegoria crec que eren les ser-
vides pels casillaires, i tan 
sols en circumstàncies molt 
especials com esllavissades 
o esfondraments hi interveni-
en d’altres mitjans i personal 
més efi caços a l’hora de re-
soldre el problema a costa de 
l’Administració.

Recordo molt bé el tram de 
carretera que va d’Artesa de 
Segre a Tremp passant per 
Sant Salvador de Toló, en la 
qual hi ha un indret de tres 
quilòmetres més o menys 
abans d’arribar a aquest po-
ble (el meu) on, en aquells 
temps, les esllavissades ve-
nien a l’engròs, especialment 
les primaveres i tardors, i 
qui havia de fer front a tots 
aquests contratemps no eren 
altres que els veïns de tots
els llogarets del municipi, 
citats per l’Ajuntament i co-
mandats i dirigits pel corres-
ponent peó caminer, la caseta 
del qual era ubicada precisa-
ment tocant del poble. És clar 
que per ser peó caminer no 
calien estudis superiors ni de 
cap mena.

Sempre havia sentit dir, 
encara que mai no ho havia 
comprovat, que la distància 
que hi havia entre casilla i 
casilla era de quatre quilòme-
tres i, per tant, a cada peó se 
li atorgaven els quatre quilò-
metres corresponents, amb el 
benentès que n’havia de tenir 
cura en tots els sentits, tant 
pel que fa anar tapant amb 
grava i terra els forats que es 
produïen a la calçada (llavors 
no eren asfaltades), com pel 
que fa a tenir les cunetes i els 
vorals completament nets.

Com he dit, el seu habitatge 

era una caseta senzilla d’espai 
força reduït, al voltant de la 
qual hi solia haver uns quants 
metres quadrats reservats 
perquè s’hi pogués habilitar 
l’indispensable hortet o co-
bert per tenir-hi unes bestio-
les com és ara unes gallines, 
conills o el porc de matança 
de l’any, posem per cas.

La jornada normal del cami-
ner era de vuit hores, i un cop 
fetes aquestes, molts d’ells 
podien aprofi tar d’altres fei-
nes per guanyar-se uns cale-
rons extra que eren molt ben-
vinguts a l’economia familiar, 
ja que el seu sou no donava 
per a fer gaires fl oritures per-
què era justet d’allò més.

Estris de treball
Els estris de treball del ca-

miner eren d’allò més rudi-
mentaris. N’hi havia ben bé 
prou amb un carretó dels de 
roda de ferro, un pic, un xà-
pol ben afi nat que s’usava per 
a raure l’herba de les vores, 
una aixada, una pala, un es-
brossador, un rasclet, un joc 
de coves de diferents mides, 
un mall de mida mitjana per 
si calia trencar alguna pedra 
grossa i una maceta petita per 
triturar millor la pedra i para 
de comptar. Amb aquest equi-
pament i les vuit hores diàries 
aconseguien tenir la via més o 
menys en condicions.   ■

El seu habitatge 
era una caseta 
senzilla d’espai 
força reduït, al 
voltant de la qual 
hi solia haver uns 
quants metres 
quadrats reservats 
perquè s’hi pogués 
habilitar l’indis-
pensable hortet o 
cobert per tenir-hi 
unes bestio les.

La casilla d’Agramunt a 
la carretera d’Artesa.

ARXIU SIÓ / JOSEP BERTRAN
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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

C/ Petronel·la, 12 - Agramunt  Tel. 973 390 468Agramunt  Tel. 973 390 468

Granja - CafeteriaGranja - Cafeteria
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Ya no sé donde tengo la sardina
(De la comèdia d’embolic i malentesos “Pel davant i pel darrera” que vàrem representar
el Grup Escènic Agramuntí l’any 1989).

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Joan Brils i Rovira

En primer lloc voldria 
deixar clar que aques-
ta carta l’escric a nivell 

personal. Encara que formi 
part de la Companyia Teatre-
detics, aquesta no hi té res a 
veure. Per tant, si algú hi té 
alguna cosa a dir, s’ha de diri-
gir directament a mi.

L’any 1979 vaig entrar al 
Grup Escènic Agramuntí com 
a tècnic, representàvem Bere-
nàveu a les fosques. Des de 
llavors fi ns avui formo part 
de la Companyia Teatredetics 
exceptuant un parèntesi de 7 
anys d’inactivitat (del 2000 al 
2007) per motius personals. 
Crec que 23 anys en actiu en 
una entitat teatral també em 
dóna a mi una certa autoritat 
moral per parlar amb coneixe-
ment de causa.

Referent al tema del pregó 
d’aquest any, estic fet un em-
bolic i ja no sé on sóc. Aquest 
tema m’ha creat un xoc men-
tal del qual no sé si em recu-
peraré. Resulta que formo part 
de la història com a membre 
del Grup Escènic Agramun-
tí (ho juro, tinc fotos), i mai 
no he estat membre del Grup 
Escènic Agramuntí (s’entén 
això? Costa, eh?). Per tant, a 
partir d’ara, per no fer-me un 
embolic més gran, faré refe-
rència al “NOU” Grup Escè-
nic Agramuntí.

Puc imaginar com va anar la 
decisió de compartir el pregó 
(això és fi cció, no us ho pren-
gueu al peu de la lletra):

Conseller 1- A veure, a qui 
li toca el pregó aquest any? 
Mira, el Grup Escènic va co-
mençar l’any 1970.

Conseller 2- Caram! 39 
anys, ja són anys!

C1- Escolta, i els altres?, 
també fa anys que en fan de 
teatre. 

C2- Abans no eren el Grup 
Escènic també?

C1- Sí, però això no compta 
home.

C2- Llavors qui fa més anys? 
Qui ha de fer el pregó? Això és 
un embolic!

C1- Saps què? Que el facin 
plegats.

Doncs senyors meus, un 
“Bunyol”.

Crec recordar que la idea 
que cada any fes el pregó una 
entitat per ordre d’antiguitat 
era per fer un homenatge a 
les diferents entitats del po-
ble. En aquest cas no veig 
on hi ha els dubtes: 39 anys 
d’antiguitat com a entitat la 
Companyia Teatredetics i 5 
anys el “NOU” Grup Escènic 
Agramuntí.

Segons el que he anat lle-
gint, la idea que es dóna de 
tot l’afer és que n’hi ha uns 
de bons que volien dialogar, 
i uns de molt dolents, molt 
dolents, que sempre diuen 
a tot que no i que per culpa 
seva no s’ha pogut fer un ho-
menatge a totes les persones 
que fan o han fet teatre a la 
vila. En què quedem? Era un 
homenatge a una entitat, o 

què? A més, si no és així, com 
es pot entendre l’ordre d’anti-
guitat? Recordo que les dones 
de l’Esbarjo també fan teatre 
des de fa anys, per què no les 
vàreu convidar?

Abans de donar peu a pos-
sibles respostes d’aquesta 
carta val més que faci les de-
mostracions pertinents que la 
història, per molt que es vul-
gui, no es pot canviar i és la 
que és.

També dir que no entraré en 
qüestions legals d’estatuts, 
etc. per determinar l’antigui-
tat d’una entitat, perquè el 
que compta és la seva trajec-
tòria al llarg del temps. Inclòs 
el canvi de nom de l’entitat 
decidit pels seus membres 
en el seu moment, els quals 
són els únics que poden deci-
dir una cosa així. Això també 
forma part de la història de 
l’entitat.

Demostració matemàtica 1:

Tal com he dit, l’any 1979 
vaig entrar al Grup Escènic 
Agramuntí. En aquell mo-
ment em van explicar que 
l’entitat havia començat l’any 
1970. Que jo sàpiga, no he 
canviat mai d’entitat fi ns el 
dia d’avui, per tant l’entitat a 
la qual pertanyo va començar 
l’any 1970.

Demostració pràctica - em-
pírica 1:

L’any 1990 la Companyia 
Teatredetics va estrenar el ▼

Referent al tema 
del pregó d’aquest 
any, estic fet un 
embolic i ja no 
sé on sóc. Aquest 
tema m’ha creat 
un xoc mental del 
qual no sé si em 
recuperaré. Re-
sulta que formo 
part de la història 
com a membre 
del Grup Escènic 
Agramuntí (ho juro, 
tinc fotos), i mai no 
he estat membre 
del Grup Escènic 
Agramuntí (s’entén 
això? Costa, eh?).

Segons el que he 
anat llegint, la idea 
que es dóna de tot 
l’afer és que n’hi 
ha uns de bons que 
volien dialogar, i 
uns de molt dolents, 
molt dolents, que 
sempre diuen a tot 
que no...
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OPINIÓ

nou nom aprofi tant els 20 
anys amb la representació de 
Glups. Tal com es pot veure 
en la il·lustració del cartell, 
hi diu al peu: Grup Escènic 
Agramuntí - Teatredetics. Més 
o menys això ve a dir: Som 
el Grup Escènic que a partir 
d’ara ens direm Teatredetics.

Demostració matemàtica 2:

Cinc anys més tard, l’any 
1995 vàrem celebrar els 25 
anys de companyia, amb la 
representació de Ritual i và-
rem fer exposicions de materi-
al fotogràfi c i cartells, etc. En 

aquell moment ningú no va 
posar en dubte que la compa-
nyia Teatredetics feia 25 anys. 
Per tant avui tenim 39 anys.

Demostració pràctica - em-
pírica 2:

Recordo els primers focus i 
la taula de llums que va com-
prar el Grup Escènic, els ves-
tits d’El Retaule del Flautista 
o l’estructura de l’escenogra-
fi a d’El brunzir de les abelles, 
els plafons de La mort d’un 
anarquista així com el fons 
de llibres teatrals, fotografi es, 
programes de mà, cartells, 

etc, etc. Qui té tot aquest 
material? Doncs la companyia 
Teatredetics, simplement per-
què forma part de la nostra 
història.

D’igual manera es pot de-
mostrar de forma senzilla la 
trajectòria del “NOU” Grup 
Escènic Agramuntí:

Espectacles realitzats pel 
“NOU” Grup Escènic Agra-
muntí abans del 2004? Cap.

Senyors de l’Ajuntament 
prenguin nota per si ens toca 
a la segona ronda cap allà al 
2035: Teatredetics 39 anys 
d’història, “NOU” Grup Escè-
nic Agramuntí, 5 anys.

Crec que s’han deixat con-
fondre. Les persones, quan 
deixen una entitat, s’empor-
ten les seves experiències i 
records amb ells, però mai no 
es poden emportar la història 
de l’entitat que han deixat, 
encara que intentin emportar-
se el “nom” que forma part 
també de la meva vida.

 
PD: Agrairia que si algú té 

alguna cosa a dir al respecte, 
no ho faci en aquest mateix 
número, tal com ha passat al-
guna altra vegada. No és per 
res, però, si més no, no és 
massa elegant.   ■

▼

Les persones, quan 
deixen una entitat, 
s’emporten les 
seves experiències 
i records amb ells, 
però mai no es 
poden emportar la 
història de l’entitat 
que han deixat...
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El nou curs

ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

JPR

El 14 de setembre es va 
iniciar el curs amb un 
noranta per cent de nor-

malitat. Val a dir pels que fan 
història que ha estat l’any en 
què l’institut ha començat les 
classes abans; l’inici a poc a 
poc s’ha anat avançant i, pel 
que diuen els polítics, potser 
el pròxim curs encara serà més 
aviat. Diem que s’ha engegat 
amb bastant normalitat perquè 
tot ha funcionat i estava prepa-
rat, si bé alguns professors in-
terins van tardar uns dies a ser 
assignats al centre, cosa que 
impedí engegar el primer dia 
amb tota la plantilla. Aquest 
començament ha estat marcat 
per quatre fets destacables.

En primer lloc hi ha hagut un 
canvi considerable de professors 
al centre, fet que sol passar els 
anys que hi ha trasllats; dotze 
(dels trenta-nou professionals 
que hi treballen actualment) 
són “nous” a la casa (encara 
que dos hi havien estat amb 

anterioritat), fet que representa 
un 30,8% del total. La majoria 
vénen d’ensenyar en altres cen-
tres, encara que ja se sap que 
cadascun té la seva peculia-
ritat, cosa que suposa que els 
professionals tardin un temps 
a conèixer l’alumnat, els com-
panys, les famílies i l’entorn.

En segon lloc es pot desta-
car que no tots van poder ser 
al centre els primers dies. És 
el cas del grup d’alumnes i tres 
professores que van començar 
el curs lluny de les aules, ja 
que van passar les dues pri-
meres setmanes a Bristol rea-
litzant un projecte d’Aprenen-
tatge Actiu d’Idiomes. Hi van 
participar vint-i-set alumnes 
(tots de quart d’ESO llevat de 
tres de primer de batxillerat). 
L’experiència ha estat total-
ment positiva i l’absència a les 
classes del centre durant dues 
setmanes s’ha vist compensa-
da per l’enriquiment que supo-
sen la coneixença d’una altra 

realitat i la millora en el domini 
de l’anglès.

En tercer lloc, la presentació 
del curs. En aquesta ocasió i 
per primera vegada es va fer un 
acte al Casal, donat que la sala 
d’actes de l’institut ha quedat 
petita per als pares i mares 
convocats. L’acte, fet l’1 d’oc-
tubre, va anar a càrrec de la 
direcció del centre que presen-
tà un per un els professors/es 
i exposà les principals carac-
terístiques del nou curs esco-
lar. Encara que la xifra canvia 
durant l’any, perquè sempre 
es produeixen altes i baixes, a 
hores d’ara hi ha 325 alumnes 
matriculats, xifra semblant a la 
dels darrers anys. Els escolars 
estan repartits en 13 grups o 
classes: 2 a primer d’ESO (56 
alumnes), 3 a segon d’ESO 
(65), 3 a tercer d’ESO (68), 2 
a quart d’ESO (65), 2 a primer 
de batxillerat (48) i 1 a segon 
de batxillerat (23).

En quart lloc consignem que 
la normalitat s’ha vist altera-
da per un fet lamentable: el 
robatori de trenta-un ordina-
dors portàtils del centre, del 
qual es dóna notícia en un 
altre punt d’aquest número 
de Sió. Durant el primer cap 
de setmana d’octubre algú va 
forçar reixes i fi nestres de l’ins-
titut per emportar-se una part 
dels ordinadors destinats als 
alumnes. Això provocarà, sens 
dubte, que alguns ensenyants 
s’hagin de plantejar noves es-
tratègies per fer la classe, i que 
alguns alumnes no puguin dis-
posar d’aquestes eines que el 
centre havia anat adquirint a 
poc a poc gràcies als estalvis 
d’aquests darrers temps.   ■

Hi ha hagut 
un canvi con-
siderable de 
professors al 
centre, fet que 
sol passar els 
anys que hi ha 
trasllats; dotze 
(dels trenta-nou 
professionals 
que hi treballen 
actualment) són 
“nous” a la casa 
(encara que dos 
hi havien estat 
amb anterio-
ritat), fet que 
representa un 
30,8% del total.
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Aguanta fort!

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE per J. PIJUAN

La pobra estava atabalada 
de sentir la mateixa cançó 
tot el sant dia: “Aguanta 

fort! Els braços ben amunt. 
I sobretot no et moguis ni un 
pèl”. Matí i tarda, les paraules 
ressonen dins del seu cap com 
un disc rallat, i les escolta re-
signadament sense perdre la 
compostura adoptada temps 
enrere. Les hores s’esdevenen 
monòtones en aquell lloc sense 
fer res més que passar l’estona. 
Semblen transcórrer molt len-
tament potser degut a aques-
ta monotonia, però en realitat 
avancen tan ràpidament que la 
pobra ja ha perdut el compte 
del temps que fa que és allà 
plantada. Certament no pot 
precisar el moment exacte que 
s’hi va instal·lar, però el dolor 
als braços i a les cames que li 
comença a infl igir aquella pos-
tura li donen a entendre que 
el temps transcorregut és més 
llarg del que es pot imaginar.

Els records que té són llu-

nyans i difusos. Recorda vaga-
ment que en un temps passat 
en plena joventut –si no va mal 
encaminada– s’havia sentit 
atreta per un clar esperit aven-
turer de veure món captivada 
pels bons auguris que li pronos-
ticaven, i empesa per aquella 
il·lusió que l’encoratjava havia 
iniciat el viatge per fugir de les 
seves arrels. Ara el seu rostre 
refl ecteix clarament el pas del 
temps mostrant una pell arru-
gada que es va fent pols lenta-
ment dia rere dia. Tantes hores 
postrada en aquella posició 
d’immobilitat absoluta comen-
cen a passar-li factura. Les ca-
mes li fan fi ga i els braços se 
li cansen de tenir-los aixecats. 
Els voldria abaixar però no pot, 
ni molt menys seure una mica 
per a reposar. Ha de romandre 
dreta, immòbil com una està-
tua, obligada pel contracte que 
un bon dia va segellar per tenir 
una altra vida.

Situada sobre aquell pedes-
tal a la vista de tothom hau-
ria de mostrar-se contenta pel 
privilegi que suposa ser allà, 
però en realitat se la veu trista 
i compungida per la indiferèn-
cia que li manifesta la majoria 
de la gent que passa pel seu 
davant, llevat d’unes poques 
i ben comptades excepcions 
que aprofi ten l’ocasió ni que 
sigui per recordar-li que estigui 
quieta. Sense més companyia 
que ella mateixa percep una 
sensació d’aïllament tan pro-
fund que fa que interiorment 
es qüestioni si realment és això 
el que esperava obtenir. I com 
un brunzit empipador a l’orella, 
la veu del seu subconscient 
ressona dins seu exigint-li que 
claudiqui d’una vegada i surti 

corrents d’aquí per buscar el 
veritable destí. Però en fa cas 
omís en reconèixer interiorment 
l’esforç que va haver de realit-
zar en el procés per arribar fi ns 
aquí. I mentre escolta aquella 
veu interior la porta de la me-
mòria se li obre al seu davant i 
es veu arrossegada a un passat 
ja oblidat, i ara ja no es troba 
dalt del pedestal de la porta, 
sinó al bell mig d’una pedrera 
on la quietud i el silenci que 
hauria de regnar en plena na-
tura ha esdevingut un continu 
caos amb l’arribada d’aquella 
empresa d’extraccions. La vida 
quotidiana del poble s’ha vist 
signifi cativament alterada per 
l’acció dels agents de l’empre-
sa que comminen els vilatans 
a abandonar les seves cases i 
a desplaçar-se a un altre indret 
amb la promesa que obtindran 
majors prestacions a canvi. En-
cisada per la idea de poder ini-
ciar una nova vida no dubta en 
afegir-se a la llista del personal 
que serà evacuat. I recorda que 
un cop va arribar a la destina-
ció que l’oferiren no dubtà gens 
en passar per un llarg procés de 
poliment per a ressaltar la seva 
tosca fi gura encara que després 
dels bons resultats obtinguts 
no aconseguís cap treball. Sor-
tosament després d’anar amunt 
i avall durant molt de temps i 
quan ja tenia els ànims per ter-
ra. un bon dia se li oferí provisi-
onalment aquesta feina que no 
dubtà en agafar-la.

Les hores van passant i ara se 
sent cansada d’estar dreta. Vol-
dria seure un moment i reposar 
una estona però allà resta dem-
peus petrifi cada sense moure 
ni un pèl no fos cas que la facin 
fora de la feina.   ■

Situada sobre 
aquell pedestal a 
la vista de tothom 
hauria de mos-
trar-se contenta 
pel privilegi que 
suposa ser allà, 
però en realitat 
se la veu trista i 
compungida per 
la indiferència 
que li manifesta 
la majoria de la 
gent que passa 
pel seu davant.

J. PIJUAN
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Records de cartró-pedra

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES MICRORELATS per RICARD BERTRAN

Dret davant del nínxol, com 
cada dia de Tots Sants, li 
acudien a la ment els ma-

teixos records de sempre. Espe-
cialment del seu pare, que morí 
abans que la mare. Recordava 
clarament la seva cara colrada 
pel sol, la seva rialla encoma-
nadissa i els cabells esbullats, 
com si estiguessin perpètuament 
airejats. Aquells temps, en què 
feien excursions al riu, a pescar 
crancs, o a dalt la serra, emparrat 
a l’esquena musculada del pare, 
els recordava com els més feliços 
de la seva vida. Podia descriure 
cada detall de cada sortida, de 
cada Nadal, de cada conte dels 
que li explicava els dies plujosos 
de tardor, vora la llar de foc...

– Lluís?
Aquella veu li trencà els 

pensaments. Es girà per veu-
re qui el cridava i va reconèi-
xer son germà amb un ram 
de fl ors a la mà. Feia gairebé 
quinze anys que no es veien;
quan morí la mare, ell va anar 
a viure amb els tiets, i son ger-
mà, nou anys més gran, se’n va 
anar a estudiar a Barcelona. Des 
de llavors el contacte havia estat 

mínim, no pas perquè hi hagués 
cap desavinença, però la falta 
dels pares va propiciar la seva 
separació. Només en comptades 
ocasions, com per alguna boda o 
enterrament de fami liars s’havien 
vist, tot i això, ara ja feia molt de 
temps que no havien coincidit. 
Perdre els pares en plena infàn-
cia havia estat com una pesada 
llosa per ambdós, i mai, fi ns ara, 
n’havien parlat.

– Hola Josep, què hi fas aquí?
De seguida s’adonà que la pre-

gunta era estúpida, i per dissi-
mular-ho, digué tot assenyalant 
el nínxol:

– Ara mateix estava pensant en 
aquelles excursions que fèiem de 
petits amb el pare al riu, i al Pilar 
d’Almenara. Vam tenir una bona 
infància malgrat tot, no? Aquells 
records m’han acompanyat tota 
la vida, si no fos per les estones 
que...

Però va callar en observar la 
mirada de perplexitat que li dedi-
cava son germà, 

– Què passa? Per què em mires 
així?

– Doncs perquè no sé de què es-
tàs parlant. El pare va morir quan 
tu encara no ha vies fet un any! No 
és possible que el recordis.

Què s’empatollava, ara? Segu-
rament son germà es devia equi-
vocar.

– No pot ser, home! Com t’ex-
pliques que recordi tan clara-
ment tots i cada un dels detalls 
del pare, i de les excursions que 
fèiem, i de... 

Una vegada més va callar, len-
tament es va girar i va mirar al 
bastiment del nínxol per veure la 
data. Des que va tenir cotxe que 
gairebé cada dia de Tots Sants 
havia vingut, però mai no se li 
havia acudit fi xar-se en l’any del 

traspàs del pare. 
En adonar-se que son germà 

tenia raó notà com se li obria un 
buit immens dins del pit, de sob-
te tot començà a donar tombs al 
seu voltant:

– No pot ser... és impossible 
–barbotejà incrèdul. Hi deu haver 
un error.

En Josep li posà una mà a l’es-
patlla:

– No és cap error. Desgracia-
dament va morir abans que tin-
guessis ús de raó. Recordo que, 
quan va passar, la mare et va dur 
a casa dels veïns, i t’hi vas estar 
mentre durà l’enterrament.

En Lluís apartà la mà de son 
germà amb violència mentre li 
cridava, com si fos una acusació:

– Però què collons dius ara! 
Doncs com t’expliques que el re-
cordi tan clarament. Vols que et 
descrigui com era? Quines can-
çons em cantava? Com m’abraça-
va cada dia en tornar de treballar? 
Eh? Com ho expliques això? 

Son germà abaixà la mirada, 
s’adonà que el millor hagués es-
tat no dir res, però ara ja era tard, 
no tenia cap altra sortida que res-
pondre:

– Perquè, cada nit, durant 
molts anys, la mare t’explicava 
aquestes històries com si fossin 
contes. Jo, a vegades, us escolta-
va d’amagat darrere la porta de la 
teva habitació, m’hi havia fet uns 
bons tips de plorar també...

Un calfred li va recórrer l’espi-
nada. 

 Després d’uns moments de 
silenci tens, arrabassà les fl ors 
de són germà i les hi llençà vio-
lentament a la cara. Tot seguit
se n’anà corrents, plorant, amb 
un buit immens al cor, i ja cap 
més dia de Tots Sants tornà al 
cementiri.   ■
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Des que va 
tenir cotxe 
que gairebé 
cada dia de 
Tots Sants 
havia vingut, 
però mai no 
se li havia 
acudit fi xar-
se en l’any 
del traspàs 
del pare.
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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

C.
F.

AG
RA

M
UN

T ESCOLA
G.GATELLwww.cfagramunt.cat

Resultats i classifi cacions R. Mendoza

Segona Regional
Vilanovenca 1 Agramunt G. Gatell 0
Térmens 1 Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 4 Castellciutat 0

Classifi cació J GF GC Punts

Alcoletge 3 7 2 9

Albi 3 9 5 7

Vilanova de la Barca 3 7 4 7

Vilanovenca 3 4 2 7

Vallfogona de Balaguer 3 9 5 6

Gerb 3 7 5 6

Poal 3 4 3 6

Térmens 3 6 4 5

Agramunt G. Gatell 3 5 2 4

Bellpuig 3 7 8 4

Oliana 3 6 6 3

La Fuliola 3 2 3 3

Ribera d’Ondara 3 2 4 3

Ivars d’Urgell 3 5 6 2

Tàrrega 3 5 7 2

Barbens 3 3 9 1

Castellciutat 3 3 9 0

Tornabous 3 2 9 0

Cadet
Tremp 4 Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 6 Fondarella 2

Classifi cació J GF GC Punts

Escola F. Urgell 2 11 2 6

Tremp 2 6 0 6

Mollerussa 2 6 1 6

Tàrrega 2 8 2 4

At. Segre 2 7 4 4

Escola La Noguera 2 6 6 3

Agramunt G. Gatell 2 6 6 3

Cervera 2 6 7 3

Rialp 2 3 6 0

Pla d’Urgell 2 0 5 0

Bellpuig 2 4 14 0

Fondarella 2 2 12 0

Infantil
Balaguer 0 Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 2 Cervera 2

Classifi cació J GF GC Punts

Bordeta 2 11 0 6

Baix Segrià 2 11 0 6

Orgel·lia 2 11 3 6

Andorra 2 9 3 6

At. Segre 2 5 1 6

Pardinyes 2 7 5 4

Tàrrega 2 8 5 3

AEM 2 5 6 3

Agramunt G. Gatell 2 2 2 2

Balaguer 2 2 4 1

Cervera 2 2 8 1

Mollerussa 2 3 11 1

Balàfi a 2 2 7 0

Borges-Garrigues 2 2 8 0

Mig Segrià 2 3 11 0

Guissona 2 0 9 0

Aleví
Guissona 3 Agramunt G. Gatell 0
Tàrrega 0 Agramunt G. Gatell 3

Classifi cació J GF GC Punts

Pobla de Segur 2 13 2 6

AEM 2 10 1 6

Escola La Noguera 2 7 2 6

Bellpuig 2 10 6 6

Guissona 2 4 0 6

Agramunt G. Gatell 2 3 3 3

Escola F. Urgell 2 6 5 3

Tàrrega 2 2 3 3

Rialp 2 6 8 3

At. Segre 2 1 3 0

Pla d’Urgell 2 2 7 0

Cervera 2 1 7 0

Linyola 2 3 10 0

Intercomarcal 2 0 11 0

AGENDA DEL MES DE NOVEMBRE AL CAMP D’ESPORTS 

Segona Regional
 Dia   8, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Tàrrega
 Dia 22, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Albi

Cadet Dia 14, a les 17,30 h Agramunt G. Gatell - La Noguera
 Dia 28, a les 17,30 h Agramunt G. Gatell - Cervera

Infantil Dia 14, a les 15,30 h Agramunt G. Gatell - Mollerussa
 Dia 28, a les 15,30 h Agramunt G. Gatell - Bordeta

Aleví Dia   7, a les 15,30 h Agramunt G. Gatell - Rialp
 Dia 21, a les 15,30 h Agramunt G. Gatell - La Noguera

Benjamí-A Dia   7, a les 10,30 h Agramunt G. Gatell - Bordeta
 Dia 21, a les 10,30 h Agramunt G. Gatell - Fraga

Benjamí-B Dia   7, a les 11,30 h Agramunt G. Gatell - Bordeta
 Dia 21, a les 11,30 h Agramunt G. Gatell - Lleida

Pre-Benjamí Dia   7, a les 12,30 h Agramunt G. Gatell - Balàfi a
 Dia 21, a les 12,30 h Agramunt G. Gatell - Mangraners

▼
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Presentació temporada 2009-2010
El 12 d’octubre es va fer la presentació dels 

equips. Enguany aquest acte va tenir mol-
ta importància, per ser la primera presentació 
en el camp de gespa artifi cial. Malgrat que les 
obres no estiguin acabades del tot, el terreny 
de joc sí, i aquesta temporada ja començada 
ens era vital poder entrenar i jugar al nostre 
camp.

En primer lloc volem agrair la presència del 
regidor d’Esports i dels anteriors presidents, 
així com també de manera especial al club 
de futbol Butsènit per la cessió de les seves 
instal·lacions durant aquests mesos.

Aquesta temporada disposem de set equips, 
que són els següents:

Segona Categoria Territorial - Grup 14

Entrenador: Narcís Repilado
Ajudant tècnic: Xavier Pedrol i
 Magí Galceran
Delegat: Ferran Sáez

Cadet Segona Divisió - Grup 11

Entrenador: Xavier Pedrol
Ajudant tècnic: Roger Cercós
Delegat: Sisco Galan

Infantil Primera Divisió - Grup 12

Entrenador: Ramon Gomà
Ajudant tècnic: Hèctor Daybi Vergara
Delegat: Rafa Vadillo

Aleví Segona Divisió - Grup 12

Entrenador: Marc Puebla
Delegat: Xavier Escolà

Benjamí-A Segona Divisió - Grup 45

Entrenador: Ramon Capdevila

Benjamí-B Segona Divisió - Grup 48

Entrenador: Denís Buireu
Delegat: Joan Saball

Prebenjamí - Grup 31

Entrenador: Gerard Creus
Ajudant tècnic: Genís Gixé

Entrenador porters: Paul Popa
Ajudant esportiu: Marc Puebla
Coordinador esportiu: Ramon Capdevila

Vista general amb els compo-
nents de totes les plantilles (foto 
superior), i els cinc presidents de 
l’Escola de futbol Gerard Gatell.
D’esquerra a dreta: Josep M. 
Figuera, Damià Miró, Joan Carles 
Escolà, Amadeu Padullés i Joan 
Cercós.
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ESPORTS BÀSQUET AGRAMUNT CLUB

Comença l’activitat a les pistes de joc
Ruben Añé

Ja han començat les dife-
rents competicions en les 
quals participen els equips 

del BAC. Tot seguit us farem 
una mica d’explicació de quines 
han estat les percepcions del 
joc mostrat i els resultats dels 
diferents equips.

El dia 20 de setembre el Sè-
nior Masculí va iniciar el seu 
trajecte en la categoria territo-
rial a la pista de l’Acle Guisso-
na, perdent per 49-40. Tot i la 
derrota la imatge mostrada pels 
agramuntins va ser força positi-
va, arribant a disputar el partit 
fi ns els últims segons.

Posteriorment van arribar les 
derrotes a casa vers el CB Torres 
de Segre i el CB Borges. La pri-
mera es va produir degut al mal 
inici de partit que fa impossible 
la remuntada. I la segona degut 
a l’excés de nervis i precipitació 
en els últims minuts.

I l’últim encontre disputat 
també s’ha saldat amb derrota 
a la pista del CENG Artesa per 

53-52. Ara bé, tot i els mals 
resultats s’està comprovant que 
l’equip està en constant pro-
gressió de joc i resultats i que si 
es manté la constància i l’esforç 
ofert fi ns al moment, les victò-
ries no tardaran a arribar.

Pel que fa al Sènior Feme-
ní, únicament han disputat un 
partit, a Sort, amb derrota per 
44-26. Les múltiples baixes van 
fer impossible la disputa del 
partit en l’últim quart malgrat 
la bona defensa i la lluita sota 
el cèrcol en els tres quarts an-
teriors. Malgrat la derrota, molt 
bona predisposició de les noies 
que han de continuar treballant 
per veure com s’assoleixen les 
fi tes marcades en iniciar-se la 
temporada.

Referent als Júniors Mascu-
lins, han començat la tempora-
da amb una empenta i il·lusió 
dignes d’elogi. Tres partits dis-
putats amb un bagatge promete-
dor: dues victòries davant rivals 
com l’Alcarràs i el CB Sedis amb 
molt bona circulació de pilota i 
un atac en transició amb criteri i 
encert. Es nota que és un equip 
treballat i que supleix la manca 
d’efectius amb esforç i sacrifi ci 
tant en defensa com en atac.

L’únic aspecte negatiu va ser 
la derrota molt àmplia davant el 
CB Alpicat, i és que quan no es 
té el dia qualsevol iniciativa surt 
malament. Mala selecció de tir, 
pèrdues de pilota i un arbitratge 
nefast van condemnar l’equip a 
la derrota (90-50).

El Cadet Femení ha iniciat la 
temporada amb aires de renova-
ció i alguna cara nova respecte 
la temporada anterior. De mo-

ment tres han estat els partits 
disputats i tres les derrotes ob-
tingudes. Tot i així tant davant 
el Mollerussa, el Secà, com 
l’Andorra s’ha preservat l’esperit 
d’entrega de l’any anterior i s’ha 
intentat circular la pilota amb 
criteri jugant veritablement com 
a equip. Estem convençuts que 
de seguir així ben aviat les noies 
ens donaran una alegria.

L’Infantil Masculí està fent 
palès que s’ha assentat en la ca -
tegoria. Després d’un any “d’im-
passe” està consolidant el seu 
model de joc i els jugadors es 
compenetren millor entre ells. Vi-
sió de joc, lluita i esforç en defen-
sa és el que està oferint l’equip, 
que ja ha sumat la primera vic-
tòria davant el CB Secà. De mo-
ment una victòria i una derrota 
en els seus compromisos.

També ens agradaria destacar 
la participació del BAC Agramunt 
en l’edició d’enguany de la Fira 
del Torró. Aquest cop hem ofert 
a la gent la possibilitat d’adqui-
rir calendaris dels equips, foto-
grafi es-imant i la ja tradicional 
loteria de Nadal. També cal dir 
que s’han atès tres consultes de 
gent interessada en inscriure 
els seus fi lls per a l’Escola de 
Bàsquet. I és que sense nens i 
nenes que tinguin ganes de ju-
gar, l’esforç dels membres de
la junta i la coordinació espor-
tiva per tirar endavant el Club 
acaba esdevenint nul. Hem de 
cuidar la base del bàsquet, la 
qual ha de ser el nostre futur. 
Sort a tots els equips en els 
futurs encontres i sobretot que 
tothom s’ho passi el màxim de 
bé possible!   ■

Membres de la junta 
del BAC en la passa-
da Fira del Torró.

Sense nens 
i nenes que 
tinguin ga-
nes de jugar, 
l’esforç dels 
membres de 
la junta i la 
coordinació 
esportiva per 
tirar enda-
vant el Club 
acaba esde-
venint nul. 
Hem de cui-
dar la base 
del bàsquet, 
la qual ha de 
ser el nostre 
futur.

BAC



56 [OCTUBRE 2009]sió 548

Magí Feixa i Terés
Vdo. de Rosalia Puig Herbera

Que morí cristianament el dia 10 de setembre de 2009, a l’edat de 99 anys,
havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

A. C. S.

Els seus apenats: fi lls, Magí, Roser i Ramon; néts, Maria Antònia i Jordi, Albert i Delfi ; 
besnéts, Marta, Bernat, Marc, Albert i Joan; germana, Enriqueta; nebots i altres familiars 
i amics, us agrairan una oració per a l’etern descans de la seva ànima.

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

AGRAMUNT, setembre de 2009

La Vida...

... és una oportunitat, aprofi ta-la.

... és un somni, fes-lo realitat.

... és un repte, afronta’l.

... és un deure, compleix-lo.

... és amor, gaudeix-lo.

... és tristesa, supera-la.

... és un misteri, desvetlla’l.

... és un himne, canta’l.

... és felicitat, mereix-la.

... és la vida, defensa-la.

Mare Teresa de Calcuta
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PARTITS POLÍTICS
MUNICIPALS ERC

Jo hi sóc perquè tu vols ser-hi *
www.esquerra.cat/agramunt

Secció local d’Agramunt

Amic Bernat Jofre. Re-
ferent a les consultes 
populars que s’estan 

organitzant arreu del país i a 
les que Esquerra Republicana 
hi dóna suport incondicional, 
agraïm les teves paraules 
quan en el darrer Sió dius 
que No s’esperava menys de 
la gent d’ERC. Sempre hem 
volgut estar al costat de la 
gent i treballar pel reconei-
xement del nostre país com a 
estat propi. Ara bé, també ens 
fem la següent pregunta: Què 
espera en Bernat Jofre dels 
altres partits? Sovint caiem 
en l’error de jutjar aquell qui 
fa el pas endavant però ens 
oblidem de demanar explica-
cions a aquells que, tal com 
bé dius, van a remolc. Potser 
és a ells a qui hauries de pre-
guntar-los quina és la seva 

posició i fi ns on arriba el seu 
suport. De la mateixa manera 
que ens dius que a Arenys de 
Munt, l’Ajuntament hi estava 
al darrere, fi ns a quin punt hi 
serà el nostre Ajuntament? 
Com s’hi implicarà el nostre 
alcalde?

Per altra banda i tenint en 
compte que aquestes con-
sultes populars estan impul-
sades per la mateixa societat 
civil, entenem que una enti-
tat com Sió, que sempre s’ha 
caracteritzat per treballar per 
les nostres llibertats nacio-
nals, s’afegirà a primera línia 
en l’organització d’aquestes 
consultes. De fet, nosaltres 
tampoc esperem menys de la 
gent de Sió.

Joan Puigcercós
El passat 19 de setembre, 

el President d’Esquerra Re-
publicana, Joan Puigcercós, 
va fer-nos una visita a Agra-
munt. En la seva conferència 
a la Sala de Plens de l’Ajun-
tament, plena de gom a gom, 
Puigcercós va convidar els 
assistents a fer “un pas enda-
vant” en les relacions de Ca-
talunya amb l’Estat i amb Eu-
ropa. Aprofi tant la seva visita, 
el Grup Municipal d’Esquerra 
va anunciar que en el proper 
Ple presentaria una moció de 
suport a les consultes popu-
lars per la independència. La 
moció va aprovar-se amb el 
suport dels 5 regidors d’Es-
querra, els 5 regidors de CiU i 
l’abstenció dels 3 regidors del 
PSC. A partir d’aquest mo-
ment, qualsevol entitat que 
ho desitgi pot dur a terme la 
consulta i rebrà el suport i re-
colzament de l’Ajuntament, 
tal com diu textualment la 
moció aprovada (podeu con-
sultar-la a www.esquerra.cat/
agramunt).

Unir esforços
Ara és el moment en què 

cal unir esforços i fer que 
aquesta consulta sigui un re-
coneixement a la llibertat i al 
dret a decidir. Sabem que a 
Agramunt ja s’han fet reuni-
ons en aquest sentit i cal que 
tant la societat civil com les 
entitats s’involucrin en aquest 
projecte. Tenim l’oportunitat 
de dir el que pensem i no po-
dem desaprofi tar-la. Amb no-
saltres, compteu-hi!   ■

Joan Puigcercós en la seva 
Conferència a la Sala d’Actes 
de l’Ajuntament d’Agramunt.

* Del disc Temps de revoltes, Lluís Llach (any 2000)

ERC

El Grup Munici-
pal d’Esquerra 
va anunciar que 
en el proper Ple 
presentaria una 
moció de suport 
a les consultes 
populars per la 
independència. La 
moció va aprovar-
se amb el suport 
dels 5 regidors 
d’Esquerra, els 5 
regidors de CiU i 
l’abstenció dels 3 
regidors del PSC.
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Segon Aniversari

Jaume Marquilles Boncompte

Núria Fa; fi lls, Núria i Jaume, i tota la família et recordem
i sempre estàs amb tots nosaltres.

Agramunt, 16 d’octubre de 2007
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▼

L'AJUNTAMENT
INFORMA

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 9-9-2009

CERTIFICACIÓ

Es va aprovar la certifi cació núm. 4 de l’obra denominada 
“Millora de la Vorera Nord del C. Àngel Guimerà” ” lliurada pel 
director de l’obra, i executada per l’empresa JOAN CARALPS 
GIMENEZ, per un import de 20.314,02€.

BAIXA ESTABLIMENT

S’acordà donar de baixa del Registre d’Establiments, així 
com els arbitris que pogués generar dita activitat, dels se-
güents establiments: 

Establiment del Sr. Josep Marsà Corominas, ubicat a l’Av. 
Agustí Ros, 10 dedicat a l’activitat de pastisseria. 

Establiment Chica Busca Chico, SL dedicat a l’activitat de 
discoteca, ubicat a la Ctra. de Tàrrega, 11, baixos.

Establiment del Sr. Miquel Àngel Guerrero Granados,
ubicat al C. Àngel Guimerà, 13, dedicat a l’activitat caça i 
pesca.

ADQUISICIÓ PLAQUES DEL CEMENTIRI

S’aprovà l’adquisició de 61 plaques de números de nín-
xols i 3 plaques per unes galeries del cementiri municipal i 
s’adjudicà a l’empresa VIPROSERSA, SL, per la quantitat de 
619,56€, inclòs IVA.

APROVACIÓ ADHESIÓ AL PLA DE POLÍTIQUES DE DONES A 
LA COMARCA DE L’URGELL 2006-2009

S’acordà adherir-se al 1r Pla de Polítiques de Dones a 
la Comarca de l’Urgell 2006-2009 i al Projecte de Dones 
2009 que es programi des del Consell Comarcal de l’Urgell 
per les accions que es portin a terme a la comarca en matè-
ria de la dona.

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ MINISTERI DE TREBALL I IM-
MIGRACIÓ

Se sol·licità al Ministeri de Treball i Immigració una sub-
venció per al desenvolupament de programes innovadors a 
favor de la integració d’immigrants per a l’any 2009 per un 
import de 4.000€ per a la realització dels següents progra-
mes: 

Ràdio Baraka
Cuines del món
Tallers socio-culturals per a dones immigrants.

PLE, 30-9-2009

MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2009, ORDENANÇA 
FISCAL NÚM. 10 EPÍGRAF NOVÈ, OFICINA DE TURISME: 
APROVACIÓ INICIAL 

S’acordà, per unanimitat, aprovar provisionalment la mo-

difi cació de l’Ordenança Fiscal reguladora dels tributs se-
güents:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 - OFICINA DE TURISME
- Ruta Turística guiada
  fi ns a 10 persones: Mínim per sortida de 16€

- Ruta turística guiada
  d’11 a 30 persones: 2,50€ per persona
- Ruta Turística guiada
  de més de 31 persones: 1,70€ per persona
- Plus necessitat de traducció/idioma: 20€ total
- Plus guia turística festiu: 20€ total
- Plus idioma més festiu: 25€ total 
Exempció: Queda exclosa l’aplicació d’aquesta taxa als

veïns o persones empadronades a la vila d’Agramunt.

CONVENI DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE PROTECCIÓ DE 
LA SALUT ENTRE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT 
I L’AJUNTAMENT D’AGRAMUNT

S’aprovà, per unanimitat, el conveni de prestació de ser-
veis de protecció de la salut entre l’Agència de Protecció de 
la Salut i l’Ajuntament d’Agramunt, amb la fi nalitat de regu-
lar l’encàrrec que realitza l’Ajuntament d’Agramunt a favor de 
l’APS per a la prestació dels serveis mínims de protecció de 
la salut de competència local.

APROVACIÓ ACTA D’ATERMENAMENT ENTRE L’AJUNTAMENT 
D’AGRAMUNT I TORNABOUS

S’aprovà, per unanimitat, l’acta de les operacions de de-
limitació entre els termes municipals d’Agramunt i Torna-
bous del dia 21 de juliol de 2009 lliurada pels tècnics de
la Direcció General d’Administració Local i l’Institut Carto-
gràfi c de Catalunya i signada pels representants dels dos 
ajuntaments i adjuntant l’al·legació presentada per part
del Sr. Lluís Viladrich en representació de l’empresa Agrí -
cola Casanosa 2000, SL on demana que la línia de deli-
mitació municipal del terme passi pel marge de la línia de 
la seva propietat i a la vegada límit cadastral del municipi 
d’Agramunt.

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

S’aprovà, per unanimitat, la modifi cació puntual de les 
Normes Subsidiàries del Planejament, conforme a la propos-
ta redactada per l’arquitecte municipal amb la fi nalitat de 
suprimir la prohibició d’ubicar hotels, motels o restaurants 
en el sòl no urbanitzable diferent de les zones rústiques, 
(clau N.U.6.) fet que comporta, per a aquestes zones, una 
major restricció per a la implantació d’aquests usos que la 
ja establerta específi cament per la legislació urbanística ge-
neral.
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Segon aniversari

Joan Vilalta i Ripoll
que va morir el dia 28 d’octubre de 2007, a l’edat de 52 anys.

Sempre estaràs al cor dels qui t’estimen.

BUTSÈNIT, 28 d’octubre de 2009

Pel Joan

Hem hagut de plorar la teva absència,
ens costa tant de viure sense tu
que tan sols no tenir-te amb la presència
el teu record sens fa molt dur;

dos anys ja fa que tu te n’anares
i ens ha faltat l’encant del teu somrís;
d’aquell somrís autèntic que ens donares
cada moment de viure i ser feliç.

                                     R. T. Amorós
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L'AJUNTAMENT
INFORMA

▼

LLICÈNCIES D’OBRES
RAMON CUÑAT MARQUILLES, per pintar la façana de l’habi-

tatge, i per pintar de color terra argilós la façana de l’habitatge. 
C. Sió.

JORDI LLUCH CODINA, per enrajolar el terra de l’habitatge i 
col·locar aïllant a la teulada. C. Carabassa de Baix. 

XAVIER GASET PLA, per ocupar la via pública amb un aparell 
elevador. C. Clos. 

SILVERIO GARCIA PRIETO, per obrir una rasa per canviar un 
tub de la claveguera. C. Institut. 

CONSTRUCCIONS BLANCO-ROVIRA, SA per un dret de con-
nexió d’aigua defi nitiva a la xarxa general. C. Àngel Guimerà. 

CONCEPCIÓ MARTORELL RIERA, per obrir una rasa per a la 
col·locació d’un comptador d’aigua soterrat i encastar el comp-
tador de la llum a la façana. C. Àngel Guimerà. 

SALVADOR JUNYENT REVELLES, per arranjar, arrebossar i 
pintar un lateral de la façana del garatge. C. Verge del Socors 
(carreró). 

MOHAMED LAMSSAYAH, per col·locar el comptador de llum 
a la façana de l’habitatge. C. Raval de Puigverd.

TORRES BULLICH, SCP per construir una nau, un magatzem 
i un tancat metàl·lic perimetral (1a fase). Partida Les Quadres-
Mafet. 

JOSEP ESPINAL MORROS, per executar una coberta per uns 
baixos utilitzats com a magatzem. C. Pau Casals.

GILBERT BERTRAN PUIGPINÓS, per fer un tancat perime-
tral del pati posterior. C. Raval de Puigverd.

VICENTE ALCARAZ SERRANO, per legalització de la planta 
sotacoberta en habitatge unifamiliar aïllat. C. Orient-Les Pue-
lles.

SAHEL MONTSEC, S.L. per col·locar un rètol metacrilat llu-
minós a la façana del local. Av. Catalunya. 

JOAN VILANOU GALITÓ, per construir un habitatge unifami-
liar aïllat - 2ª fase (acabament total). C. RONDA MOLINAL. 

JOSEP ESPINAL MORROS, per ocupar la via pública amb 
dos contenidors. C. Pau Casals - C. Pompeu Fabra. 

DOLORS VICENS BALAGUERÓ, per enderroc parcial d’un 
magatzem i construcció d’un habitatge unifamiliar i aparca-
ment. C. Sant Joan (Mafet). 

XAVIER BONCOMPTE TREPAT, per construir una granja de 
porcs d’engreix. Partida Salats. 

JUDITH MARTÍ CASTELLÀ, per col·locar aïllant pel soroll en 
una sala del local i substituir un plat de dutxa per una banyera. 
Av. Jaume Mestres. 

ANNA PIJUAN MIRALLES, per arranjar el balcó de la façana 
de l’habitatge. C. Sant Joan. 

CONSTRUCCIONS CAMATS, SA per un dret de connexió d’ai-
gua defi nitiva a la xarxa general. Av. Marià Jolonch.

COMUNITAT DE PROPIETARIS AV. CATALUNYA - TORRE II 
per canviar els trenca aigües malmesos, arrebossar la part fron-
tal dels balcons i col·locar plaques pluvials al celobert i en una 
paret del damunt del magatzem. Av. Catalunya.

COMUNITAT DE PROPIETARIS AV. CATALUNYA - TORRE II 
per arranjar i pintar la façana. Av. Catalunya. 

JOSEFA PINÓS PLA, per pintar dues portes de fusta i substi-
tuir dues fi nestres i la porta del balcó de fusta per alumini, i per 
arranjar i arrebossar una part de la façana del corral. C. Verge 
del Socors. 

JOSEP MARIA ROQUÉ MORA, per canviar les rajoles i els 
sanitaris del lavabo. C. Portalada. 

ANTÒNIA VILANOU SALA, per substituir la banyera del lava-
bo per un plat de dutxa. C. Horts. 

CENTRE PERRUQUERIA I ESTÈTICA UNISEX AINA, SCP 
per col·locar 2 rètols metàl·lics lluminosos a la façana del local. 
Av. Catalunya. 

ADRIÀ OLMEDO BARRIENTOS, per construir una cabana. 
Partida Salats. 

JOSEP MARIA CREUS CUSOLA, per obrir una porta al lateral 
del pati i fer una paret divisòria d’obra amb una alçada i amb 
una tanca metàl·lica d’1,5 m a la part superior. C. Oliver. 

CONSTRUCCIONS BLANCO-ROVIRA, SA per col·locar un rè-
tol informatiu. C. Horts. 

RAMON PINTÓ BATALLA, per canviar les teules malmeses de 
la teulada. Partida Camí de Mafet. 

MAXIMINO SAIZ TERCERO, per substituir la fusta de les fi -
nestres per alumini i canviar les rajoles de la cuina, del lavabo i 
del terra de l’habitatge. C. Institut. 

VICENTE ALCARAZ SERRANO, per una llicència de primera 
ocupació de l’habitatge. C. Orient (Les Puelles).

CEMENTIRI MUNICIPAL
S’acordà concedir, previ el pagament dels drets d’Ordenança 

corresponents, els drets funeraris següents:
JOAN IBÁÑEZ BELMONTE, nínxol núm. 18. Galeria SANT 

ANTONI ABAD.
MERCÈ CASTELLÀ ALBAREDA, nínxol núm. 31. Galeria  

SANT RAMON.
JOSEP ESTEVE ROSET, nínxol núm. 19. Galeria SANT AN-

TONI ABAD.

Així mateix, es concedí els canvis de noms dels drets funera-
ris, per successió hereditària, dels següents nínxols:

Del nínxol núm. 141 de la Galeria Sant Ramon del Cementiri 
Municipal, per successió hereditària, de la Sra. Carmen Fernán-
dez Fernández, anterior titular, al Sr. Agustín Villalba Rojo.

Del nínxol núm. 16 de la Galeria Sagrat Cor de Jesús del 
Cementiri Municipal, per successió hereditària, del Sr. Àngel 
Pallejà Palou, anterior titular, a la Sra. Pilar Farré Pallejà.

– Nínxol núm. 25 de la Galeria Ntra. Sra. Dolors, de la Sra. 
Maria Xuriguera Sorribes, anterior titular, al Sr. Lluís Viladrich 
Xuriguera, a la Sra. Teresa Viladrich Xuriguera i a la Sra. M. 
Dolors Viladrich Xuriguera.

– Nínxol núm. 37 de la Galeria Santa Cecília, del Sr. Isidre Fi-
guera Vilanou, anterior titular, al Sr. Josep M. Figuera Camats.

– Nínxol núm. 3 de la Galeria Santa Teresa, del Sr. Isidre Fi-
guera Vilanou, anterior titular, al Sr. Antoni Figuera Camats.

– Nínxol núm. 114 de la Galeria Sagrat Cor de Jesús, del 
Sr. Joan Codina Tallaví, anterior titular, a la Sra. Sílvia Codina 
Faixa.
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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’hivern:

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

21 de novembre de 1660: Notícia 
de la destrucció de l’Arxiu Parroquial 
de Santa Maria d’Agramunt.

“Ex causa belloruum transactorum 
de annis illapsis in Principatu Catha-
loniae multa fuerunt instrumenta et 
scriptura per gallicos combusta in villa 
Acrimostis”. Que vol dir: “Amb motiu 
de les guerres sofertes anys passats al 
Principat de Catalunya, molts foren els 
documents i escriptures cremades per 
l’exèrcit francès a la vila d’Agramunt”. 
Això ho transcriu Joan Pons al llibre 
Beata Maria Acrimontis i assenyala que 
en una nota que porta la data indicada 
i que havia consultat a l’Arxiu Parro-
quial hi havia aquest escrit i que que-
daven pocs documents dels que hauria 
d’haver contingut. Indica que restaven 
alguns pergamins, butlles pontifícies, 
els llibres de censals, actes notarials, 
cantorals,... També es guardava a l’Ar-
xiu una preuada custòdia de plata mas-
sissa del segle XVI, treballada en estil 
gòtic. Aquests documents s’ha vien des-
truït en la Guerra dels Segadors (1640-
1652) que havia assolat el Principat 
de Catalunya. Els agramuntins havien 
estat aliats dels francesos, com tots els 
catalans en començar la guerra con-
tra el rei de Castella. Però l’ocupació 
d’Agramunt per les tropes franceses i 
els seus abusos quant a l’allotjament 
provocava greus enfrontaments amb 
la població civil i es volia tornar sota 
l’autoritat del rei Felip IV, que havia 
destituït el conde-duque de Olivares, 
considerat l’instigador de la guerra. 
Agramunt va ser una de les primeres 
viles importants que va obrir les portes 
a les tropes castellanes la primavera 
de 1644, abans de caure la ciutat de 
Lleida. Aquest fet va comportar fortes 
represàlies per part del mariscal fran-
cès Lamothe i successives ocupacions 
de la vila per part dels francesos fi ns 
el 1649.

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

Temperatura màxima: Temperatura mínima: Precipitacions:

40

35

30

25

20

15

10

5

0

–5

40

35

30

25

20

15

10

5

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

°C

Dies

Demografi a

(Mes de setembre de 2009)

NAIXEMENTS
Eric Matamoros i Rodrigues dia   7
Sió Ribalta i Ricart dia 10
Laura Cuberes i Giron dia 13
Irina Martí i Cuartero dia 16
Max Serra i Ginestà dia 22

MATRIMONIS
Esteban Crespo i Segón, i
Isabel Barrera i Figueroa dia 26

DEFUNCIONS
Pepita Millà i Casimiro 90 anys, dia   2
Magí Feixa i Terés 99 anys, dia 10
Salvador Huguet i Pla 94 anys, dia 10
Josefi na Eroles i Serra 50 anys, dia 16
Rosa Farré i Castellà 58 anys, dia 19
Rosalia Masana i Llena 78 anys, dia 20

Temps

PLUJA CAIGUDA DURANT EL SETEMBRE

Dia   1 ........................................  Inapreciable
Dia 11 ........................................  2,3 l./m2

Dia 13 ........................................  3,0 l./m2

Dia 17 ........................................  18,0 l./m2

Dia 18 ........................................  0,8 l./m2

Dia 21 ........................................  0,3 l./m2

Dia 30 ........................................  0,8 l./m2

TOTAL ........................................  25,2 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL SETEMBRE

Màxima del mes ............................... 34°, dia 1
Mínima del mes ............................... 7°, dia 16
Oscil·lació extrema mensual ........................27°
Mitja de les màximes ...............................26,1°
Mitja de les mínimes ...........................14,233°
Mitja de les mitjanes ...........................20,166°

L’observador: Deudat Pont

NOVEMBRE 2009

Mes de 30 dies, onzè de l’any segons 
el nostre calendari i novè del primitiu ca-
lendari romà, anomenat per això Novem-
ber. És el mes consagrat a les ànimes del 
Purgatori.

El dia 1 el sol surt a les 6h 22m, i es 
pon a les 16h 47m. El dia 30 el sol surt a 
les 6h 56m, i es pon a les 16h 23m.

El dia 22 el sol entra a la constel·lació 
de SAGITARI.

Les fases de la lluna:

Lluna plena el dia   2, a les 19:14 h

Quart minvant el dia   9, a les 15:56 h

Lluna nova el dia 16, a les 19:14 h

Quart creixent el dia 24, a les 21:39 h

l./m2

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

La collita d’olives. Quan aquí hi havia 
moltes plantes d’oliveres, a fi nals del mes 
de novembre començava la collita de les 
olives. Era una feina llarga i laboriosa 
que ocupava molta gent i ocupava molt 
de temps. Quan comença a gelar per les 
nits, les olives no es poden collir gela-
des, cal esperar que el gel es fongui per 
efecte del sol, de la pluja o del vent. En 
quedar glaçada la part aquosa de l’oliva, 
al moldre-la al molí, es fa més difícil de 
premsar, no dóna tant d’oli i el que dóna 
perd qualitat. Els collidors es posaven a 
la feina a punta de dia, ja esmorzats; tre-
ballaven fi ns a la posta del sol i només 
solien fer un àpat mol frugal al peu ma-
teix de les oliveres a l’hora de dinar que 
generalment no era calent. Perquè no 
calgués plegar les olives del terra, s’este-
nien borrasses a sota de les oliveres, i per 
fer-les caure de l’arbre es feia munyint-

les amb la mà enfi lant-se a l’arbre en les 
branques altes o des del terra pujant a 
unes escales conegudes com banc de co-
llir olives. També es feien caure les olives 
des del terra a cops de canya o de perxa 
i es coneixia amb el nom de varejar. De 
les olives collides amb la mà sortien les 
que s’havien de confi tar. Les collides del 
terra eren les que es portaven al molí per 
premsar-les i fer-ne l’oli. 

D’olives i de glans,
tantes en cullen els xics
com els grans.

Dia 1: Tots Sants. 
Dia 2: Dia dels fi dels difunts. 
Dia 11: Sant Martí.

Per Sant Martí
la fadrina besa el fadrí,
i per santa Caterina,
el fadrí besa a la fadrina.

Per Sant Martí
ni ferra el ferrer, 
ni mol el molí.

Dia 22: Santa Cecília. Patrona de la 
música.

Ramon Bernaus i Santacreu
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Aniversari de

Josep Maria Jolonch i Puig
Que morí cristianament a Barcelona, el 24 d’octubre de 2006,

a l’edat de 66 anys.

Els qui no l’obliden, esposa, Arantzazu de Olaortua; fi lls, Esther i Josep 
Maria; fi ll polític, Jaume Aragay; nétes, Joana i Alícia; germana, Carme; 
mare política, María del Carmen Ugalde; germans polítics, nebots, cosins 
i família tota us preguen un record i una oració.



65sió 548[OCTUBRE 2009] 65656665sisisisisiisisiiiisss ó ó óóó óó óóóóó 54854854854854854844548854845485488[[[[[[[[OCTOOCTOCTOOCTOCTCTTOCTOCTOCTCTO UBUBUBRUBUBRUBRUBRUBBRUBRBU E 2E E 2E 2E 2E EE 009009009009009009090090009]]]]]]]]]]]

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/III 1

«Nostre Senyor, sant Pere i sant Joan
tots tres per un camí van;
troben lo mal de l’aire:
—On vas?
—Vaig a rompre els ossos de ... (nom) ...
—No iràs!
—Sí que iré!
—No iràs!
—Sí que iré!
—No iràs!
—Sí que iré!
—Et lligarem amb un lluc de gavernera
un altre de roca morera,
pujarem a les muntanyes de Monte Olivera,
et lligarem amb unes fortes cadenes
i et tirarem al profund del mar.»

1  Anna-Nuri Mitjavila, d’Agramunt, que l’escoltà de Sa-
bina Puigpinós de 65 anys i també d’Agramunt (desembre 
del 1979).

Oracions remeieresReceptes de cuina

Galtes de porc

Ingredients per a 4 persones:

4 galtes de porc, 1 ceba mitjana, 3 to-
màquets madurs, 1 cabeça d’alls sencera, 
10 prunes sense pinyol, 50 g de pinyons, 2 fulles de llorer, una mica 
de sal, 1 vas d’oli, 1 vaset de vi blanc, 12 ametlles, 6 avellanes.

Elaboració:

Amb un ganivet feu una creu a la part molsuda de les galtes. En 
una cossola poseu l’oli, les galtes, la ceba partida, els tomàquets 
sense llavors, els alls sencers i el llorer.

Tot en fred a la cassola tapada i a mig foc que vagi coent a poc a 
poc, durant 1 hora i mitja. Després tireu-hi un vaset de vi. A foc lent 
que vagi fent xup-xup.

Als 10 minuts tireu-hi la sal, les prunes, els pinyons, tireu-hi la 
picada de les ametlles i les avellanes. Que faci xup-xup 30 minuts 
més.

I ja estarà a punt. Al gust: es pot acompanyar amb bolets o puré 
de patata.

M. Dolors Sambola Civit (Tàrrega)
Del llibret “Receptes de cuina tradicional de l’Urgell”

editat pel Consell Comarcal de l’Urgell

Remeis casolans

Contra el restrenyiment

sió 548[OCTUBRE 2009]

Ingredients: Corriola, camamilla

Elaboració:

Bulliu una cullerada de corriola per tassa, durant dos mi-
nuts.

Passat aquest temps afegiu-hi una cullerada de camami-
lla. Uns segons després retireu-ho i deixeu-ho reposar tapat, 
com a mínim cinc minuts.

Si en preneu dues tasses en dejú serveix per purgar, i una 
o dues tasses després de menjar té un efecte laxant.

La corriola és una herba que està bastant pegada a terra 

i té una fl or blanca en forma d’embut. Podeu trobar-la a les 
terres de conreu i també als marges. Es recull els mesos de 
juliol i agost.

La camamilla creix als conreus. Actualment en alguns 
llocs en sembren per fer-ne la recol·lecció, ja que els in-
secticides que es tiren als conreus contra les males herbes 
maten la planta i abunda poc.

També s’anomena camamilla d’Urgell.

Felip Llena (Mafet)
Del llibret “Remeis casolans amb herbes aromàtiques o medicinals 

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

Carme Trepat i Pla
Morí a Saragossa el 9 d'octubre de 2004,

a l'edat de 87 anys.

Josep-Maria Sala i Trepat
Morí a París el dia 9 d'octubre de 1985,

a l'edat de 43 anys.

La família us tindran sempre presents en el record.
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❚ Coordina Rosa Maria Sera

per
Ricard Bertran

Les 7
diferències

Les ombres xineses van 
ser una de les novetats 
d’enguany en la repre-
sentació de l’obra “Un 
menjar celestial”.
 
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 VISUAL:

VISUAL

LLEURE AMENITATS

Quants triangles i quadrats hi ha?
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12 triangles i
11 quadrats.

SOPA DE LLETRES

En aquest embolic de lletres que hi ha, 
hi trobareu el nom de dotze pobla-
cions de les comarques de Ponent, les 
quals comencen en consonant i totes 
van acompanyades dues vegades de la 
vocal A.

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

Balaguer, Cabdella, Castellserà, Maials, 
Maldà, Miralcamp, Preixana, Raimat, 
Salardú, Talarn, Tàrrega i Vinaixa.

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

Nieves Ros i Pijuan
A. C. S.

La seva família que no l'oblida,
us demana un record en l'oració.

Dinovè Aniversari de

Fernando Ros i Lluelles
A. C. S.

La seva mare Rosa i els qui no l'obliden,
us demanen un record en l'oració.

Agramunt, octubre de 2009

“Només una mare té l’amor
que no va... Ni ve... Ni es perd...
Ni disminueix... Ni es cansa”.

Sempre et portarem dins el cor:
la teva rialla i la teva serenor.

Preguem a Déu per l’ànima de

Lia Massana i Llena
Que morí cristianament el dia 20 de setembre de 2009,
a l’edat de 78 anys, havent rebut els Sants Sagraments.

A.C.S.

Els seus apenats: espòs, Domènec Vilalta i Tallaví; fi lls, Paquita i 
Josep M.; néta, Laia; germans, Joan i Teresa (†), cunyats, Ramon i Ra-
mona; nebots, cosins i altres familiars i amics, us agrairan una oració 
per a l’etern descans de la seva ànima.

La família agraeix les mostres de condol rebudes.

AGRAMUNT, setembre de 2009
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LA FOTO per JOSEP BERTRAN

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

És aquesta una imatge tro-
bada, però també buscada. 

Són els homes que han portat 
i porten la responsabilitat de 
dirigir l’operatiu de la Brigada 
Municipal. No és fàcil. Els hem 
trobat a la plaça del Pou en ple-
na feina de muntar la infraes-
tructura de la Fira del Torró. Mi-
quel Cabrol, tota una institució 
que ja va rebre el seu merescut 
homenatge; Quintín Hernández, 
que hi ha treballat colze a colze 
i que ara té la missió d’instru-
ir el nou responsable, el jove 
Juanma Hernández.
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D’esquerra a dreta:

1) Josep Gato. 2) Antoni Padullés.
3) Ramon Seall. 4) Pere Vilalta.

Aquesta és una fotografi a de l’any 
1945. Eren anys durs, políticament 
i moralment. La imatge és d’una 
foto de família dels joves partici-
pants a uns cursets espirituals que 
es van fer a Lleida. En aquells anys 
de postguerra l’Església Catòlica 
tenia i exercia un pes en la socie-
tat inimaginable actualment. Les 
trobades espirituals es feien en un 
edifi ci religiós on, posteriorment, 
s’hi va aixecar l’edifi ci dels magat-
zems Simago. Quatre dels joves de 
la foto eren agramuntins. Són ben 
fàcils d’identifi car.

L’àlbum ����

1

2 3 4
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