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Nadal és cada any molt concorregut i en la 
darrera edició hi havia diverses novetats com 
és el cas d’aquest gran scalèxtric.
(Josep Bertran)
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La Companyia Teatredetics va es-
cenifi car l’obra “O”, amb textos de 
Guillem Viladot, per commemorar el 
desè aniversari de la mort del poeta 
de Riella.

14



Imprimeix: Impremta-Òfset Barnola - Dipòsit Legal: L-138-1964
Redacció i Administració: C/. Ensenyament, 17 - Apartat de Correus, 10 - 25310 Agramunt (Urgell)

Subscripció anual: 36 € - Número solt: 3,20 €

Per a subscripcions i anuncis: Pilar Figuera. Tel. 973 39 20 42

Membre de l'Associació Catalana
de la Premsa Comarcal

Redactors: Ramon Bernaus, Josep Bertran, Pasqual Castellà, Joan Pijuan, Antoni Ponsa, Joan Puig, Josep Rovira i Anna Santacreu.
Col·laboradors: Serafi na Balasch, Ricard Bertran, Jaume Cots, Deudat Pont,

Paulí Ribera i Rosa Maria Sera. Responsable pàgina web: Ramon Bernaus Vila.

Edita: Col·lectiu de Redactors d'Agramunt

La redacció, manifesta la no obligació d'acceptar totes i cadascuna de les col·laboracions rebudes.
Per altra banda, la publicació dels articles signats, no signifi ca l'ac ceptació implícita del seu contingut per part de l'equip redactor.

Es recorda que els treballs que enviïn els col·laboradors a SIÓ, han d'estar escrits a màquina, signats, amb l'adreça i el D.N.I.; si bé, es publicaran amb pseudònim,
sempre que els autors ho vulguin. Es prega també, que no passin de foli i mig.

Els escrits que arribin a SIÓ, perquè puguin sortir publicats en el mes de la data de la revista, han d'ésser presentats a la redacció (Apartat 10) fi ns el dia 5 del mes en curs.

Premi Humbert Torres d'Òmnium Cultural 1988  ■  Premi "Tassis-Torrent" Dip. de Barcelona 1989  ■  Torronaire d'Honor 2004
Pregoner Festa Major d’Agramunt 2007  ■  Premi Culturàlia 2007

Amb la col·laboració del departament de Cultura de la Generalitat,
l'IEI de la Dipu tació de Lleida i l'Ajuntament d'Agramunt

CRÈDITS

ESTIMATS LECTORS...

Ha estat aquesta una dè-
cada, la primera del segle 
XXI, bastant moguda per 

als agramuntins. En aquests 10 
anys hem tingut de tot, tant a ni-
vell polític com econòmic, social i 
cultural. Hem viscut els moments 
més àlgids de la nostra economia i 
del nostre urbanisme, però també 
l’inici d’una costa avall que no 
sabem ben bé on ens portarà.

A nivell polític hem passat de 
l’estabilitat que donaven les con-
tinuades majories de CiU amb 
l’alcalde Josep Huguet, a la seva 
defenestració amb polèmiques 
internes i la conseqüent pèrdua 
d’aquesta majoria. Això va fer 
possible la formació d’un govern 
de coalició entre socialistes i re-
publicans durant quatre anys, fi ns 
que CiU recuperà el govern, ara 
però en minoria que ha portat a 
l’actual polèmica a tres bandes.

En aquesta primera dècada els 
nostres carrers han vist mobilit-
zacions i manifestacions com 
mai. Recordem la lluita popular 
contra la possible instal·lació 
d’un abocador al Bosc del Siscar; 

les protestes contra la planta 
de tractament de Puigverd i la 
manifestació dels treballadors de 
Ros Roca.

Fins fa quatre dies la construcció 
liderava l’activitat econòmica: 
s’han creat nombroses urbanit-
zacions al voltant i més enllà del 
riu Sió, però també s’han aixecat i 
renovat molts immobles al centre 
urbà: la Barretina, Cal Casalons, al 
carrer Sant Joan, a les avingudes 
de Catalunya i Marià Jolonch, 
entre altres indrets. No tot s’ha fet 
bé, el que ha generat problemes, 
alguns encara sense tancar.

Disposem de nous equipaments 
com el Pavelló Firal; s’ha ampliat 
l’escenari del Casal, el que ha 
permès tornar a tenir cine; s’ha 
construït la gran bassa per em-
magatzemar l’aigua al costat del 
Canal; s’ha restaurat i ampliat 
l’Ajuntament i el Temple de Santa 
Maria; s’ha obert l’ofi cina de Tu-
risme, creat l’Arxiu Històric; recu-
perat el Refugi de l’Església; s’ha 
modernitzat el Camp de Futbol i 
hem viscut l’inici de les obres del 
canal Segarra-Garrigues.

Hem rebut una allau d’immi-
grants de procedències i cultures 
diverses i ens han deixat convi-
latans il·lustres com Lluís Pons 
i Josep Guinovart, i també hem 
sofert pèrdues injustes, com l’in-
fant que va morir en un incendi 
a casa seva. Moltes entitats han 
celebrat els aniversaris rodons 
de la seva llarga trajectòria: SIÓ, 
la Coral d’Avui, les Caramelles, 
l’Escola de Música, les Monges, 
l’Handbol, Ràdio Sió o l’empresa 
Gruconsa, entre altres.

Són entitats que ja han viscut 
moltes altres dècades, algunes de 
més bones, però també de més 
dolentes. Elles representen les 
nostres arrels, el teixit social que 
fa que la Vila es mantingui ferma, 
malgrat els sotracs i els vents que 
a vegades ens bufen en contra.

Som una societat que ve de molt 
enrere i que demana seny per anar 
encara més lluny.

Afectuosament,

Bernat Jofre

Agramunt, gener de 2010

En aquests 10 
anys hem tingut 
de tot, tant a 
nivell polític com 
econòmic, social i 
cultural. Hem vis-
cut els moments 
més àlgids de la 
nostra econo-
mia i del nostre 
urbanisme, però 
també l’inici d’una 
costa avall que no 
sabem ben bé on 
ens portarà.
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De Nadal a Reis

ACTUALITAT FETS DEL MES per JOSEP BERTRAN
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Malgrat la inestabilitat 
del temps, la caval-
cada de SS.MM. els 

Reis d’Orient es va celebrar 
amb tota normalitat i sense 
cap novetat apreciable. Tot es 
va fer amb el tradicional guió i 
amb nombrosa participació de 
petits i grans. El Patge Karim 
va venir a recollir les cartes el 
diumenge dia 3, al Pavelló.

Concurs Pessebres
La Parròquia va organitzar 

el tradicional Concurs de Pes-
sebres després del parèntesi 

1

2
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1. Els Reis al balcó de Ca la 
Vila, des d’on es van adreçar 
als agramuntins.

2. Prèviament havien anat a 
l’església a adorar el Nen 
Jesús.

3. Carrossa del rei Melcior.

4. Carrossa del rei Baltasar.

5. Carrossa del rei Gaspar.

6. Recollida de cartes a càrrec 
del patge Karim.

7. Els Reis Mags saludant petits 
i grans a la seva arribada a 
la plaça de l’Església.
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ACTUALITAT FETS DEL MES
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  8. Exposició de pessebres i diorames al Foment 
Parroquial.

  9. Campanya de recollida de joquines.

10. Molta participació a l’Actinadal que enguany 
ocupava els dos pavellons.

11. Els infl ables sempre tenen molta acceptació

A l’Actinadal hi van haver nombroses novetats, com l’ampliació dels 
jocs per als infants i també la celebració d’activitats esportives per 
als més grandets amb l’ocupació dels dos pavellons.
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Els infants donen forma al pessebre vivent de Montgai

imposat per les obres de San-
ta Maria. La participació va 
ser més aviat escassa, quatre 
infants. Caldrà reactivar-ho.

Joguines
Pocs dies abans de Reis 

l’Ajuntament i la Creu Roja, 
cadascú pel seu costat, van 

lliurar les joguines, les noves i 
les restaurades, que van arre-
plegar en les respectives cam-
panyes que van fer cadascuna 
de les entitats.

Parc de Nadal
L’Ajuntament va patrocinar 

una nova edició del Parc de 
Nadal que, com l’any passat, 
va estar organitzat i gestionat 
per una empresa privada. Hi 
van haver nombroses novetats, 
com l’ampliació dels jocs per 
als infants i també la celebra-
ció d’activitats esportives per 
als més grandets amb l’ocupa-
ció dels dos pavellons.

Uns trenta nens i nenes 
de Montgai van partici-

par en la segona edició del 
pessebre vivent el passat 5 
de gener coincidint amb l’ar-

ribada dels Reis Mags.
Els més joves del poble van 

representar dotze escenes di-
ferents entre les quals hi ha-
via pastors, ofi cis antics com 

la fi ladora, la sabonaira, les 
pastisseres, els picapedrers, 
el fuster i el llenyataire, entre 
d’altres. Pel que fa a les esce-
nes bíbliques tan sols hi havia 
l’adoració al nen Jesús. 

S’ha de destacar que a di-
ferència de l’any passat el 
pessebre es va dur a terme 
pels carrers del casc antic 
de Montgai, amb l’objectiu 
d’aconseguir una decoració 
més apropiada a l’època.

Per la seva part les mem-
bres de l’AMPA La Colomina, 
organitzadores del pessebre, 
van afi rmar que “degut a 
l’èxit obtingut, l’any vinent el 
tornarem a fer amb més esce-
nes i si pot ser més partici-
pants d’edats diferents”. Tot 
i això també van dir que no 
s’organitzarà el mateix dia de 
l’arribada dels Reis Mags per-
què els infants han de poder 
gaudir d’aquesta tarda-nit tan 
màgica i especial per a ells.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

1. TDT
Un vehicle de la Direcció 

General de Telecomunicaci-
ons de l’Estat va visitar Agra-
munt els dies 11 i 13, per tal 
d’informar sobre l’apagada 
analògica i la conseqüent en-
trada en servei de la televisió 
digital, la TDT. Una apagada 
inicialment prevista en to-
tes les comarques del Pla de 
Lleida pel dia 12 de gener, 
encara que a l’hora de la veri-
tat s’anirà ajornant i aplicant 
paulatinament. En el moment 

de tancar l’edició encara no 
s’ha fet a casa nostra.

 
2. Unió de Botiguers

L’associació de comerci-
ants, Unió de Botiguers, va 
celebrar la tradicional campa-
nya de Nadal amb el sorteig 
de cinc premis de 500 euros. 
Les butlletes es distribuïen en 
els establiments associats. En 
qualsevol d’aquests comerços 
adherits a l’entitat es podrà 
gastar aquesta quantitat en 
un termini de tres mesos. 

Els agraciats van ser Mariana 
Grosu, que va aconseguir la 
butlleta a Sol Solet; Jordi Fer-
nàndez i Sergi Janeiro, que 
ho van fer a Més Cafè; Sònia 
Sabater, a Cal Camats, i Anto-
nieta Tarragona, a Pastisseria 
Ramon. A la foto els premiats, 
o els seus representants, en el 
moment de rebre el premi de 
mans del president de l’enti-
tat, Josep Esteve.

3. Galeria d’Art
Una exposició amb obra 
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Tot i que l’apa-
gada analògica 
a les comarques 
del Pla de Lleida 
estava prevista 
pel dia 12 de 
gener, a l’hora de 
la veritat s’anirà 
ajornant i aplicant 
paulatinament.

1 2

3
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inè dita de la nostra companya 
Serafi na Balasch, ha inaugu-
rat aquest desembre una ga-
leria d’art que s’ha obert a la 
plaça de l’Església aprofi tant 
la instal·lació d’un establiment 
comercial. La galeria està 
situada a la part del davant 
i al fons hi ha l’establiment 
dedicat a la comunicació i a 
la imatge. El nou equipament 
“>a galeria d’art” organitzarà 
exposicions cada tres mesos. 
La primera, que estarà oberta 
fi ns al març, es titula Paper, 

i ha tingut un gran èxit entre 
el públic. Són obres inèdites i 
que podrien obrir un altre ci-
cle temàtic de la nostra com-
panya de SIÓ.

4. Semàfors
La darrera setmana de 

l’any els tècnics van acabar 
d’instal·lar els semàfors que 
han de regular la circulació de 
vehicles i vianants en la cruï-
lla de la plaça del Pou, amb el 
carrer Sió, amb únic accés as-

cendent, i les avingudes Àn-
gel Guimerà i Marià Jolonch. 
El dia de tancar edició encara 
no s’havien posat en marxa ni 
s’havien pintat les oportunes 
senyalitzacions a terra. Amb 
tot, fonts municipals van dir 
que entrarien en servei durant 
el mes de gener.

5. Neu
La nostra Vila, i en general 

bona part de la Ribera, ens 
vàrem estalviar la important 
nevada que va caure el dia 
8 a bona part de Catalunya. 
Fins a Tàrrega i Cervera s’hi 
va dipositar més d’un pam de 
neu que, en gran part, es va 
convertir en gel per les baixes 
temperatures que van venir 
després. A casa nostra en 
prou feines es va enfarinar el 
paisatge i el gel posterior es 
pot incloure dins la normalitat 
de mig gener.

6. 25+2 anys de ràdio
L’emissora municipal Rà-

dio Sió va celebrar un sopar 
de germanor el dia 19 de de-
sembre, amb la participació 
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La nova galeria 
d’art mostra obres 
inèdites de la Se-
rafi na Balasch que 
podrien obrir un 
altre cicle temàtic 
de la nostra com-
panya de SIÓ.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

de més de mig centenar d’ac-
tuals i antics col·laboradors. 
Aquesta celebració formava 

part dels actes commemo-
ratius del 25 aniversari de 
l’emissora que es va posar en 

marxa, de forma continuada, 
el mes de maig del 1984. 
Ràdio Sió va ser una iniciati-
va del tècnic Magí Guasch i 
del Grup Escènic Agramuntí 
que es va crear per animar la 
setmana de la festa major de 
1982. L’any següent es repetí 
l’experiència i el seu èxit ani-
mà la seva continuïtat els dis-
sabtes al migdia. Des d’ales-
hores no s’ha parat fi ns ara. 
Amb motiu de l’aniversari es 
vol editar un llibre commemo-
ratiu per explicar la trajectòria 
de l’entitat. 

7. Els Plans de Sió
En commemoració del 71è 

Aniversari de l’arribada del 
front de Guerra, el municipi 
dels Plans de Sió ha organit-
zat una exposició que es pot 
veure al local social d’Hos-

D’esquerra a dreta, drets: F. Sendrós, J. M. Farreny, J. M. Hernàndez, J. Figuera, J. M. Gil, N. Ginestà, J. M. Jubete, J. Torres, J. M. Puig, J. Cots, Ll. Pons, G. Gatell, S. Jovell i P. Artero.
Ajupits: D. Miñambres, R. Anguera, J. M. Ros, R. Palou, J. Rovira, J. Bertran i R. Roqué.

A
R

X
IU

 S
IÓ

JO
A

N
 P

U
IG

6

7



13sió 551[GENER 2010]

tafrancs fi ns el 31 de gener. 
Es va inaugurar el dissabte 
16 de gener amb les xerra-
des a càrrec de l’historiador, 
Jordi Oliva i el psicòleg clínic 
Joan Pijuan i la intervenció de 
Montserrat Coberó, Francesc 
Closa i Carme Diví, tots ells 
relacionats amb el projecte de 
la recuperació de la memòria 
històrica que s’està fent en 

aquest municipi que va ser 
l’escenari d’una gran activitat 
durant els darrers mesos de 
la Guerra Civil. També es va 
projectar un reportatge sobre 
l’impacte d’aquesta guerra en 
el món rural.

8. Obres al Canal
La Comunitat de Regants 

del Canal d’Urgell ha comen-

çat aquest mes de gener les 
obres de construcció d’unes 
comportes de regulació al 
canal principal. La prime-
ra es fa al terme municipal 
d’Agramunt, a mig quilòmetre 
després del Pont de Ferro i la 
resta als termes de Castellse-
rà, Tàrrega i Anglesola. Les 
dues primeres es construiran 
aquest any, almenys l’obra ci-
vil, i les altres al fi nal de la 
temporada de regs i entraran 
en servei totes alhora. Hi ha 
un pressupost de 2,3 mi lions 
d’euros a pagar un 70 per 
cent per la Generalitat i la 
resta per la Comunitat.

Ara es treballa a un ritme 
frenètic, donat que abans de 
Sant Josep les obres, les de 
paleta, han d’estar llestes, i 
tenint en compte que entre-
mig ha de baixar l’aigua du-
rant una setmana per abastir 
les poblacions. Amb les com-
portes, que es comandaran 
automàticament des de Mo-
llerussa, la Comunitat podrà 
regular els cabals del canal i 
acumular l’aigua per fer-la ar-
ribar a les boqueres quan no 
s’està en plena temporada.
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Els Plans de Sió 
ha organitzat una 
exposició per 
commemorar el 
71è Aniversari 
de l’arribada del 
front de Guerra.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Teatredetics

Els dies 24, 25 i 26 de de-
sembre la companyia Tea-

tredetics va presentar al Casal 
el seu darrer muntatge “Ó”, 
concebut com un homenatge 
a Guillem Viladot en comme-
moració del desè aniversari 
de la seva mort.

L’espectacle està argumen-
tat en diversos textos del cre-
ador de Riella en què s’esce-
nifi ca un viatge per la vida: el 
món dels infants, dels adoles-
cents i dels adults. L’evolució 
tècnica dels trens, encarregats 
d’obrir cada un dels actes, vi-
sualitzen el pas del temps a 
través de tres estacions.
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ACTES, TEXTOS I ESCENES

PRIMERA ESTACIÓ

El temps (del nen)
El mirall

La malaltia
Pilotes que van i vénen

La purga
Els pals de telèfon

Educatiu pessic patern
La pluja d’estels

L’oreneta

SEGONA ESTACIÓ

El temps (del noi)
La tia Rosario

Els jocs
Quimeta
L’escut
El tabac

Pa de pardal
Llapis nou
La mort

TERCERA ESTACIÓ

El temps (de l’home)

El capital
Les antenes

Entre opus i opus
El treball, En un mil·límetre i

Amant i societat
Volem més tele

Els lliris
La mort de la Pepa
Repartim el temps

INTERPRETACIÓ DRAMÀTICA

Joan Brils
Xavier Burgués

Antonieta Figuera
Josep M. Martí
Roser Miralles
Mireia Olcina
Adolfo P. Ranz
Fàtima Puig
Laia Torres

Textos: Guillem Viladot

Música: Pascal Comelade,
René Aubry i Mastretta

Guió vídeo: Jaume Figuera

Il·lustració dels trens:
Serafi na Balasch

Direcció tècnica, muntatge de vídeo 
i so: Albert Malet

Tècnic de llums: Josep M. Ros

Tècnic de vídeo: Ssoí Ramon

Utillatge i decoració:
Fàtima Puig, Serafi na Balasch

Perruqueria i maquillatge:
Josefi na Figuera

Maquinistes: Tonet Miralles,
Magí Galceran i Ramon Lluch

Regidoria: Maria Codorniu

Creació i direcció teatral:
Jaume Figuera

Muntatge escenogràfi c, vestuari i 
producció teatral:

Companyia Teatredetics

   Dissabte 6 de febrer    
A partir de les 6 de la tarda, al Pavelló Firal

Presentació pública de la PlataformaPresentació pública de la Plataforma

Xocolatada popular i audició i ballada de sardanesXocolatada popular i audició i ballada de sardanes

i projecció del llargmetratge-documental

“Llach: La revolta permanent”“Llach: La revolta permanent”     (Entrada gratuïta)

amb la col·laboració de les cobles agramuntines

   Divendres 29 de gener    
A les 10 de la nit, al Casal Agramuntí
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ENTITATS ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Concert de Nadal

Després de les Vacances 
de Nadal vàrem tornar 
a obrir les portes de 

l’Escola de Música. Hem tin-
gut un bon començament de 
l’any nou gràcies a l’AMPA. 
Amb el seu ajut vàrem poder 
comprar material per a l’Es-
cola per un valor superior als 
3.000 €. Així ara disposem, 
per exemple, d’una marimba 

que és un instrument sem-
blant a un xilòfon gran (per 
entendre’ns), que permetrà 
als alumnes de percussió te-
nir una formació més com-
pleta. A part de la marimba, 
vàrem poder comprar també 
dos amplifi cadors nous, un 
plat de bateria i suports de 
bateria per a l’aula de música 
moderna. Així mateix tenim 

unes banquetes de piano no-
ves, llibres i més material que 
ens serà de molta utilitat. Els 
estem molt agraïts!

Concert de Nadal
El divendres dia 18 de de-

sembre, com cada any al vol-
tant d’aquestes dates, vàrem 
oferir el Concert de Nadal 
al Casal Agramuntí. Van pu-
jar sobre l’escenari diversos 
grups instrumentals, combos, 
orquestres, cobleta i grups de 
cant coral. Els més petits de 
la nostra Escola també van ac-
tuar, cantant i ballant. Al fi nal 
del concert vàrem tocar i can-
tar tots plegats una suite na-
dalenca. Les fotos que veieu
en aquestes pàgines les va fer 
Jesús Vega. 

Audició d’alumnes
El dia 18 va tenir lloc la pri-

mera Audició de 2010. Alum-
nes de diferents instruments 
van entretenir el públic amb 
un repertori molt divers.
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Amb l’ajut de l’AM-
PA vàrem poder 
comprar material 
per a l’Escola per 
un valor superior 
als 3.000 €.

▼

El concert de Nadal el va cloure 
una suite nadalenca (foto supe-
rior). També hi van intervenir els 
més petits de l’Escola.
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ENTITATS ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Activitats previstes
Durant la primera setmana 

de febrer hi haurà la IX Set-
mana Musical. En comptes 
de les classes habituals, els 
alumnes (i també els profes-
sors) podran gaudir de tallers 
de tota mena. Tots els tallers 
són creats pels professors, i 

estan pensats per als alumnes 
de totes les edats.

El dimarts 26 de gener i el 
dimecres 17 de febrer farem 
audicions d’alumnes. Recor-
dem que les audicions d’en-
tre setmana comencen a dos 
quarts de nou del vespre, i 
tindran lloc a l’Escola de Mú-

sica a la Sala d’Audicions.
El divendres 5 de febrer els 

tocarà als alumnes adults per 
a trepitjar l’escenari i mostrar 
el que han après. Aquesta au-
dició començarà a les nou de 
la nit. Us recordem que tot-
hom pot venir a escoltar les 
nostres audicions!

Caramelles
Aquest mes ja hem engegat 

els assajos per a les Carame-
lles d’enguany. Igual que l’any 
passat fem els assajos els di-
vendres a partir de les nou de 
la nit. Tothom qui hi vulgui 
participar és molt benvingut, ja 
que com més serem, més riu-
rem i més goig farà tot plegat el 
Diumenge de Pasqua! Així que 
si voleu passar-ho bé i ajudar 
a mantenir la tradició, veniu a 
l’Escola de Música els diven-
dres a partir de les nou de la 
nit a cantar Caramelles!   ■
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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.

▼

Entre les nombroses actuacions 
que van tenir lloc al Casal amb 
motiu del concert de Nadal, hi ha-
gué la presentació de la cobleta.
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ENTITATS LA CORAL

Concert de Sant Esteve
per J. Pijuan

Un any més el nostre 
magnífi c temple de 
Santa Maria d’Agra-

munt es va omplir de joia 
amb el Concert de Nadal que 
van oferir la Coral d’Avui i la 
infantil Bon Cant el dia de 
Sant Esteve com a felicitació 
d’aquestes Festes Nadalen-
ques.

La coral infantil va ser la 
primera d’actuar. En primer 
lloc ho va fer el grup dels “pe-
tits”, que aquest curs ha vist 
incrementat el seu nombre a 
poc més d’una trentena de 
cantaires. Enguany continuen 

col·laborant en els assajos la 
Mireia Marsol i l’Aura Seca-
nell. Dirigits per l’Anna Baltral 
ens cantaren El cocodril, de 
Rudolf Nykrin; El ball de Sant 
Ferriol, popular catalana; Els 
pastorets, popular catalana; i 
Els Reis, popular alemanya.

Després dels “petits” hi ha-
gué l’actuació dels “mitjans” 
i “grans” que aquest any tor-
nen a formar grups separats, 
tot i que el nombre de cantai-
res és reduït. A pesar de ser 
pocs vam poder comprovar 
amb la seva magnífi ca actu-
ació la dedicació i la il·lusió 

que posen en els assajos. En 
primer lloc els “mitjans” van 
cantar Vols que et compri, po-
pular catalana; Tinc armaris; i 
Ja ve Nadal, de Jan Holdstok, 
dirigits per l’Esther Cabós. Els 
“grans”, dirigits per la Joana 
Tolmos, van interpretar Ding! 
Dong! Merrily on high, nada-
la anglesa; El roure, tradicio-
nal russa harmonitzada per 
Ernest Cervera; i Oh Happy 
Day, gospel. Després els dos 
grups junts van cantar Om 
shanti om i Clap, Snap, totes 
dues de Lorenz Maierhofer, 
peces d’estils diferents que 
van mostrar el sentit del rit-
me, la simpatia i bon humor 
dels cantaires. Els acompa-
nyaments de piano van anar a 
càrrec de la Dolors Ricart.

La Coral d’Avui ens traslla-
dà a Amèrica del Sud de la 
mà d’Anna Gascón amb un 
repertori de cançó tradicio -
nal llatinoamericana: Prego-
nes coloniales, cançó que 
els cantaires van interpretar 
situats entre el públic esceni-
fi cant l’ambient d’un mercat 
de l’Argentina colonial; Carna-
valito quebradeño, cançó dels 
Andes xilens, interpretada 
durant el Carnaval; Nana pan-
cha, “cha-cha-cha” de Mèxic; 
La peregrinación, nadala de 
Félix Luna i Ariel Ramírez; i 
Esta bella noche, de l’autor 
contemporani Luís Eduar-
do Galián. A més del treball 
marcat per la importància 
del ritme en aquesta música, 
aquestes cançons necessiten 
concentració i implicació dels 
cantaires per l’execució de 
les coreografi es i la percussió 
corporal.

Actuació del grup petit.

Actuació del grup de 
mitjans i grans.
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Després dels 
“petits” hi ha-
gué l’actuació 
dels “mitjans” 
i “grans” que 
aquest any tornen 
a formar grups 
separats, tot i que 
el nombre de can-
taires és reduït.
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El concert fi nalitzà amb 
l’actuació conjunta de les 
dues corals amb la nadala de 
Colòmbia Velo que bonito diri-
gida per l’Anna Gascón.

CURS NOU,
NOVA DIRECCIÓ

Cada curs la Coral d’Avui té 
un objectiu que exigeix una 
línia de treball marcada pels 
directors, abans el Ramon 
Casals, després la Dolors Ri-
cart. Aquest any hem encetat 
un projecte amb la directora 
Anna Gascón que ve de Sant 

Esteve de Sesrovires, a prop 
de Martorell. L’Anna és una 
gran coneixedora de la músi-
ca llatinoamericana per haver 
viscut a Colòmbia durant uns 
anys i formar part de corals 
d’allà.

Fer músiques diferents, 
tant siguin d’altres èpoques 
com d’altres països, és una 
necessitat i un plaer tant com 
a grup com individualment. 
La Coral d’Avui, aquest curs, 
vol conèixer i interpretar mú-
sica llatinoamericana de la 
mà de l’Anna Gascón. Amb 

els vestits, el ball i les me-
lodies esperem apropar-vos 
a aquesta cultura i desitgem 
que us enriqueixi tant com a 
nosaltres.

LA CORAL D’AVUI
A CASTELLÓ

El dissabte 19 de desembre 
la Coral d’Avui es va despla-
çar a Castelló, invitada per la 
Coral Juan Ramón Herrero, 
per a participar al IV Aplec 
Nadalenc que organitzaven. 
A més de la nostra coral tam-
bé hi van intervenir la Coral 
Polifònica Ciutat de Carlet 
(València), l’Agrupació Coral 
Alcorisana d’Alcorisa (Terol) i 
la mateixa coral amfi triona. El 
concert va fi nalitzar cantant 
tots junts Feliz Navidad de 
José Feliciano.   ■

Actuació de la Coral d’Avui
a Castelló.
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Aquest any 
hem encetat un 
projecte amb la 
directora Anna 
Gascón que ve 
de Sant Esteve 
de Sesrovires.
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ENTITATS LO PARDAL LA PARRÒQUIA

L’obra de Viladot
a Valladolid

XVIIè Concurs i Expo-
sició de Pessebres i 
Diorames

Continuant amb el recorregut iniciat la passada 
tardor, el “Museo Patio Herreriano” de Vallado-
lid acull l’exposició ESCRITO ESTÁ. POESÍA 

EXPERIMENTAL EN ESPAÑA, que ha estat comissa-
riada pel poeta visual Fernando Millán, un dels estu-
diosos i activistes principals de la disciplina. Aquesta 
exposició, havia estat presentada al Museu ARTIUM 
de Vitoria i podrà visitar-se al museu castellà des del 
18 de gener.

La mostra, que repassa els autors i les obres prin-
cipals de la Poesia Experimental en els anys seixanta 
i setanta, dedica un apartat especial a l’obra de GUI-
LLEM VILADOT, situant-lo cronològicament com el pri-
mer editor d’un llibre de poesia visual a Espanya, amb 
l’obra NOU PLAST POEMES, que va realitzar l’any 
1965 en col·laboració amb l’escultor Leandre Cris -
tòfol. De Guillem Viladot s’exposen objectes de com-
panyia i una selecció de llibres de poesia visual, així 
com documents relatius a la seva activitat expositiva, 
on també ocupa un lloc destacat la mostra de Poesia 
Concreta que es va fer a Lleida, a la Petite Galerie, 
l’any 1971.

Viladot a Europa
Durant les primeres setmanes del nou any ha fi na-

litzat a Vienna l’exposició PALABRAS EN LIBERTAD, 
que també presenta l’obra experimental i poètica de 
Viladot. Aquesta mostra continuarà el seu periple al 
llarg de tot l’any 2010 i viatjarà a museus de Cuenca, 
Moscú, Berlín i Lisboa.   ■

Tal com ja vàrem anunciar en aquest informatiu de la 
revista Sió del passat novembre i també en el Full 
Parroquial del desembre, avui ens plau des de la par-

ròquia donar el resultat d’aquest concurs.
Han participat i han obtingut premi:

Joan Manuel Bàrrios Guerrero, de 8 anys.
Ester Sangrà Plaza, de 7 anys.
Maria Canes Ortiz, de 9 anys.
Judith Chaer Aguza, de 7 anys.

Han col·laborat també en aquesta edició: El taller de 
pintura Agustina Juan i la Parròquia d’Agramunt.

També han col·laborat amb uns artístics Diorames: Josep 
M. Ramon Trilla, de Tàrrega, mestre pessebrista, i albert 
Bertran Carrera, pessebrista de Lleida.

Els premis seran lliurats en una de les misses que tenim 
amb els infants. Ja se’ls comunicarà personalment el dia.

Agraïm la participació i col·laboració de tots ells i de tots 
els qui han fet possible aquesta mostra nadalenca. La-
mentem, però, la poca participació. Potser caldrà repensar 
alguna altra nova forma de recuperar aquest certamen.

Algú suggereix que potser les entitats que tenim a la 
nostra Vila podrien col·laborar d’alguna manera.

És d’elogiar, però, com moltes de les famílies de la Vila 
el fan a casa i això certament és molt bo. Tenim tot un any 
per repensar.

NO PERDEM AQUESTA TRADICIÓ.   ■

Consell Pastoral de la Parròquia
i els Catequistes
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ENTITATS ASSOCIACIÓ DE DONES “ESBARJO”

Marató 2009

Benvolguts amics solidaris,
Com cada any després 

d’aquestes festes nadalen-
ques tan familiars i que a la 
vegada ens fan sentir més 
sensibles i refl exius, vull de-
sitjar-vos a tots un bon any. 

En nom de l’associació “Es-
barjo” i el seu grup d’Escala 
en Hi-Fi volem, no una sinó 
milers de vegades, agrair a 
tothom la gran solidaritat vers 
La Marató de TV3.

Quatre dies d’actuació han 
estat per a nosaltres una emo-
ció constant. Quan arribava 
l’hora de començar la curiosi-
tat ens feia mirar a través de 
les cortines de l’escenari del 
teatre; Oh! Veure-ho tot ple de 
gom a gom, quina emoció, no 
hi ha alegria més gran, ja no 
es pot desitjar res més! Ja no 
es pensa en les hores i hores 

d’assajos, ni en els neguits 
per si sortirà bé o agradarà, 
si recaptarem força diners 
per a la causa. Llavors tot es 
torna eufòria i les grans per 
una estona també ens sentim 
com les joves. Tots som una 
pinya. Tots posem la mateixa 
il·lusió. 

Crec que aquest any la cau-
sa també era prou important. 
7.000 persones a Catalunya 
pateixen una d’aquestes ma-
lalties desconegudes, i per-
què són minoritàries no hi ha 
prou mitjans per a investigar-
les, doncs vagi per a elles el 
donatiu, que aquest any ha 
estat de 8.120 euros i que 
com sempre mostrem la con-
fi rmació bancària de l’ingrés. 
Confi em plenament en el tre-
ball d’investigació.

No vull pas oblidar-me de 
dir-vos que hem rebut un gran 
reconeixement per part de la 
Fundació de la Marató de TV3 
ja què som el número 1 com 
a entitat col·laboradora pels 
nostres donatius any rere any. 
Tot això no hagués estat pos-
sible sense vosaltres. Gràcies 
amics!   ■

Pilar Marquilles i Mora

Quatre dies d’ac-
tuació han estat 
per a nosaltres una 
emoció constant.

MAITE MONNÉ
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HISTÒRIA AGRAMUNT A LES HEMEROTEQUES

Sant Antoni Abat, a Agramunt

Desde Agramunt

Señor director da LA VANGUARDIA,

Muy señor mío y respetable amigo: Con el 
permiso de usted voy á hacer una breve reseña 
de la popular fi esta de San Antonio Abad, que 
se celebró aquí el pasado domingo.

Por la mañana un repique mayor general 
de campanas anunció la solemne misa que fué 
acompañada por la banda y voces dirigidas por 
el profesor don Salvador Pijoan.

Dulce é inusitada emoción y religioso entu-
siasmo se despertó entre los fi eles al levantar 
el celebrante la sagrada Hostia, cuando la banda 
tocó la Marcha Rea!.

El sermón alusivo al Santo fué desarrollado 
por el esclarecido orador reverendo don Ramon 
Combes, residente en Cervera; al cual con razón 
podemos llamar el panegirista de San Antonio, 
pues hace muchos años que se le encarga el 
sermón de aquel día.

Ensalzó con grandilocuentes frases las proezas 
del glorioso y humilde penitente y combatió en 
términos duros á los que se disputan los honores 
de la tierra, demostrando que son cosas perece-
deras y que se disipan a través de los tiempos.

Serían las 11 y media cuando nuestro reve-
rendo cura párroco don Francisco March dió la 
solemne bendición á las caballerías que esmera-
damente enjaezadas, después de un retumbante 
pasacalle, la aguardaban en frente de la iglesia 
parroquial, dando al fi nal de la ceremonia los 
tradicionales «tres toms.» El acto fué amenizado 
por la referida banda, y presenciado por las au-
toridades civil y militar é inmenso gentío.

A las dos de la tarde se hizo la corrida de 
pollinos, y poco después dieron principio en 
nuestra iglesia parroquial esplendidísimos cultos, 
cantándose el santo rosario, acompañado por 
la banda, y con explicación de misterios por el 
reverendo señor Combes.

Entendemos que la composición, original del 
director de la banda señor Pijoan, que se tocó 
en estos cultos, es de mucho carácter religioso y 
muy sencilla, conforme á las prescripciones dadas 
por los romanos Pontífi ces, ya que en algunos 
lugares se ha podido observar con verdadero 
disgusto de las gentes sensatas, el poco carácter 
religioso que tiene la música que se toca.

En cumplimiento de lo prometido, debo decirle 
que ayer el vecino pueblo Puigvert de Agramunt 
celebró la fi esta de San Sebastián, que es su pa-
trón. A las dos y tres y media de la tarde de la 
víspera, un repique general de campanas anun-
ciaba á los campesinos la fi esta mayor.

El día de la fi esta, á las nueve, salió de la 
iglesia la procesión con magnífi cos estandartes, 
paseando en suntuoso tabernáculo el patrón del 
pueblo, llevando el cura párroco, don Bernardino 
Sans, una reliquia del santo mártir. A las diez se 
celebró la misa solemne en el nuevo y artístico 
altar mayor, vistosamente adornado y profusa-
mente iluminado. Por la tarde, el elemento joven 
de esta villa, siguiendo la tradicional costumbre, 
fué á honrar al pueblecito vecino.

Por no cansar la benévola atención de usted 
y de los lectores, se despide, S. S.

R. B. B.

Agramunt 21 de enero de 1897

R. BERNAUS / J. BERTRAN

22 Enero 1897
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15 de gener.
Sant Antoni Abat, a Agramunt

Una de les festes tradicionals rela-
cionades amb la pagesia que més s’ha-
via celebrat a Agramunt era la de Sant 
Antoni, Abat. Avui donem notícia de 
la solemne celebració, sobretot de ti-
pus religiós, que ja es feia l’any 1897. 
Per als agramuntins era la festa major 
d’hivern, la gran festa de la pagesia. 
Sant Antoni era els patró dels animals 
i com que en aquesta època la majoria 
de les cases eren pagesos, tothom te-
nia matxos, mules, eugues o ruquets. 
Eren l’única tracció de què disposava 
la pagesia fi ns a l’aparició dels tractors 
en la dècada dels seixanta. A partir de 
1965 la festa de la pagesia va passar 
a celebrar-se per Sant Isidre, patró dels 
pagesos.

En aquesta notícia no es diu explí-
citament, però a les primeres dècades 
del segle XX, segons Puig i Ball, existia 
a Agramunt una confraria dedicada a 
Sant Antoni que era l’encarregada d’or-
ganitzar aquesta festa. Era formada ma-
joritàriament per pagesos, tractants de 
bestiar i devots del sant. Tenien el seu 
estendard i els guarniments de festa 
que posaven als animals per portar-los 

a beneir. La festa començava al dematí 
a l’església amb un ofi ci religiós de la 
màxima solemnitat, semblant al que 
aquí es descriu: missa cantada, sermó i 
sobretot la benedicció dels animals per 
part del rector a la porta de l’església. 
Crida l’atenció que pel periodista era 
notícia que quan el mossèn aixecava 
la sagrada forma per a la consagració 
i sonava la Marxa Reial, entre els fi -
dels es produïa una “dulce e inusitada 
emoción y religioso entusiasmo (...)”. 
Aquest acte era presidit pel Majoral de 
Confraria, el qual portava l’estendard 
i era acompanyat pels dos Cordoners. 
Aquest estendard i els guarniments per 
a quatre animals es guardaven a la bas-
teria de Pau Cots. Actualment són al 
Museu Municipal. A la plaça de l’Es-
glésia s’hi havien reunit la majoria de 
les cavalleries del poble i, després de 
la benedicció, donaven els Tres Tombs, 
passant per davant del temple i pujant 
fi ns a la plaça del Mercadal. La festa 
que aquí comentem acabava amb una 
cursa de rucs, i no amb la cursa de la 
Cordera com es feia ben entrat el segle 
XX. Per cobrir les despeses de la festa, 
la Confraria rifava un porc. La jornada 
de Sant Antoni es cloïa al vespre amb 
un gran ball, el qual era qualifi cat de 

familiar, essent l’assistència multitudi-
nària, ja que per poder-hi entrar només 
calia haver comprat un bitllet de la rifa 
del porc. Suposem que tot i que aquí 
no era notícia, així es cloïa la festa el 
1897.

20 de gener.
Sant Sebastià a Puigverd

Entre els segles XIV i XVII, Catalu-
nya va patir greus epidèmies, sobretot 
de pesta, que reduïren a la meitat la 
població. Quan arribaven aquestes epi-
dèmies, els consells municipals, aquí
paeries, com que no coneixien cap re-
mei humà per aturar-les, demanaven 
sovint la intercessió divina de sant Se-
bastià que era tingut com a defensor 
contra la pesta. Sovint el nomenaven 
copatró perpetu de la població i la seva 
intervenció es considerava miraculo-
sa. Hi ha poblacions que assenyala-
ven amb una petita capella la casa on 
s’havia aturat la pestilència després de 
les pregàries. Per aquesta raó moltes 
poblacions com Puigverd, celebraven 
i encara avui celebren solemnement 
aquesta festa que era considerada com 
la festa major d’hivern, tot i que s’hagi 
oblidat el seu origen històric.   ■

Celebració de la festa de Sant Antoni a la nostra Vila als anys trenta del segle passat.
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El fred d’aquells hiverns

OPINIÓ EL CELOBERT per JOAN PUIG i RIBERA

Les nevades de principis de 
gener i el cas d’uns amics 
que es quedaren sense ca-

lefacció durant uns dies, m’han 
fet recordar temps pretèrits en 
què potser feia igual de fred 
que ara, però les inclemències 
hivernals es vivien i patien més 
a fl or de pell.

A casa, per combatre el fred 
teníem una estufa de serra-
dures. No érem pas els únics. 
En altres habitacles solien es-
calfar-se amb llenya, pinyola, 
clofolls o carbó. Les plaques 
elèctriques i les estufes de butà 
arribaren després. No totes les 
famílies disposaven d’una es-
tufa; en realitat, aquest estri 
fou un invent més modern. El 
que sí tenien totes era un bon 
foc a terra alimentat amb lle-
nya. La gent d’una certa edat 
pot recordar com padrins i no 
tant padrins traginaven a coll 
fenomenals feixos de llenya, tot 
venint del corral o de l’hort. El 
sistema més antic, doncs, era la 
llar que també servia per cuinar 
el menjar i, de retruc, perquè la 
família, asseguda al seu redós, 
s’hi reunís, hi passés el rosari 
o s’hi expliqués les rondalles 
que la quitxalla embadalida es-
coltava de boca dels grans. Els 
focs a terra, però, van passar en 
molts casos a millor vida i, com 
a casa nostra, molts foren subs-
tituïts per estufes alimentades 
per combustibles diversos.

En modernitzar la cuina i su-
primir la llar de foc, encara vam 
aprofi tar-ne la xemeneia com 
a sortida de fums. L’estufa de 
serradures era un cilindre de 
ferro d’uns trenta-cinc centíme-
tres de diàmetre amb un petit 
braç a dalt on s’encaixaven els 
tubs que conduïen el fum a 

l’exterior. A casa solíem mun-
tar-la pels volts de Tots Sants, 
que és quan el fred comença a 
pessigar. A diferència de l’estu-
fa de llenya, alimentada en tot 
moment per la part de dalt, la 
de serradures tenia una tècni-
ca un xic diferent i complicada. 
Hom col·locava un bastó al bell 
mig i llavors s’anava omplint 
pels costats amb serradures 
que calia premsar ben fort amb 
un altre bastó; un cop era plena 
i amb les serradures atapeïdes 
fi ns al canó, es treia amb cura 
el bastó del mig de manera que 
hi quedava el forat per on pu-
java el foc. Després, amb una 
mica de petroli, enceníem una 
almosta de les serradures que 
havien caigut al cremador que 
era en una porteta o calaixet 
a la part de sota. El foc aviat 
s’abrandava i en algunes ocasi-
ons l’estufa es posava roent de 
tanta escalfor. Per controlar-ne 
el tiratge regulàvem l’entra-
da de l’aire pel cremador o la 
sortida pel tub que tenia una 
clau. A favor de les estufes de 
serradures es pot dir que escal-
faven força i el combustible no 
era car, si bé només duraven 
un parell o tres d’hores sense 
que es poguessin alimentar de 
tant en tant com les de llenya. 
En dies de fred intens s’havien 
d’omplir fi ns a quatre o cinc 
vegades. A més calia disposar 
d’un gran espai on emmagat-
zemar les serradures, ja que en 
una setmana freda es consumi-
en sis o set sacs. El que fèiem 
a casa era comprar-les durant 
l’estiu i guardar-les en una ha-
bitació destinada només a això. 
El pare les feia portar en un ca-
mió d’alguna de les serradores 
de la Seu d’Urgell. Encara que 

els sacs no pesaven gaire, tragi-
nar-los des del camió (que solia 
deixar una part de la càrrega a 
cal Viladàs) fi ns a casa nostra, 
era un cansament considerable; 
dèiem, amb humor, que les ser-
radures ens escalfaven a l’estiu 
i a l’hivern!

A l’estança en què hi havia 
l’estufa s’estava calent, si bé a 
la resta de l’habitatge hi feia un 
fred que pelava. Els dormitoris 
eren gèlids i els llençols teni-
en una humitat desagradable 
i permanent. Algunes famílies 
disposaven d’un ruc i un bra-
ser que col·locaven una estona 
al mig del llit per escalfar-lo. 
Les bosses d’aigua calenta, que 
arribaren després de la guerra, 
foren un bon invent, encara 
que no tothom en tenia. A casa 
disposàvem d’unes ampolles 
d’alumini de litre que s’omplien 
amb aigua bullent i que feien la 
mateixa funció que una bossa 
de goma. En dèiem calorífi cs. 
Els tapàvem amb taps de suro 
que calia pitjar ben fort perquè 
no se n’anessin. Quan ens col-
gàvem al llit amb el cos tremo-
lenc i arrupit, els peus testos 
buscaven l’escalforeta del calo-
rífi c que a voltes ens arribava a 
cremar. Recordo que una nit em 
vaig despertar de bursada per-
què el calorífi c s’havia destapat 
i tot jo, amb pijama, llençols i 
matalàs inclosos, estava xop 
de dalt a baix. Semblava com 
si m’hagués pixat al damunt. 
El rebombori que va suposar 
aquell mullader fou considera-
ble; sort que tots plegats ens ho 
vam prendre rient...; després de 
canviar la roba i de girar el ma-
talàs de cantó, vaig allitar-me 
de nou i vaig reprendre el son 
interromput.   ■

El sistema més 
antic, doncs, era 
la llar que també 
servia per cuinar 
el menjar i, de 
retruc, perquè la 
família, assegu-
da al seu redós, 
s’hi reunís, hi 
passés el rosari 
o s’hi expliqués 
les rondalles 
que la quitxalla 
embadalida es-
coltava de boca 
dels grans.
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Ocells

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

Tinc a mans un retall d’un 
full de diari que parla 
dels ocells i dels resultats 

que es van donar a conèixer en 
la celebració de la conferèn-
cia mundial BirdLife Interna-
tional, la qual és una de les 
principals organitzacions d’es-
tudi i de protecció de les aus 
arreu del món. Segons l’infor-
me, una de cada vint espècies 
d’ocells del nostre planeta està 
en perill d’extinció, ja sigui per 
males actituds agrícoles, com 
pot ser l’ús inadequat de pla-
guicides, el canvi climàtic o, 
també, la introducció feta a 
gratcient d’espècies que són 
invasores. O sigui que més 
de mil dues-centes espècies 
formen l’espantosa llista total 
d’aus amenaçades. Fixem-nos 
en les següents dades: durant 
els darrers vint-i-cinc anys del 
segle passat van desaparèixer 
divuit espècies d’ocells i des 

de l’any dos mil se’n donen per 
desaparegudes defi nitivament 
tres més.

En el continent europeu, els 
experts diuen que el quaran-
ta-cinc per cent de les cent 
vint-i-quatre espècies més co-
munes es troben en un procés 
de disminució quant a la seva 
població. És a dir, la crisi dels 
ocells, a més de ser un greu 
problema, és un clar exponent 
que afecta el conjunt de totes 
les espècies vives del nostre 
planeta.

I si ens fi xem en el nostre 
país i concretament en les co-
marques lleidatanes tampoc no 
estem al marge d’una gran da-
vallada d’aquests éssers alats i 
el cos cobert de plomes.

Sembla ser que hi deu haver 
ben poca gent que no sàpiga 
reconèixer un ocell. Sí que 
és veritat que hi ha mamífers 
que semblen peixos, alguns 
amfi bis que semblen rèptils 
i, també, alguns rèptils que 
semblen cucs, però l’ocell es 
pot dir que no admet equí-
vocs. Encara menys si la situa-
ció privilegiada del nostre país 
atreu la major part dels ocells 
europeus a visitar-nos, ja sigui 
en viatge de pas per anar a hi-
vernar al sud, o per quedar-se 
aquí mateix i, també, els pro-
cedents del sud quan hi venen 
a estiuejar, com és el cas de 
les orenetes i d’altres. Tot això 
sense comptar les espècies 
sedentàries que fan vida conti-
nuada al nostre territori.

D’ocells n’hi ha de rapinyai-
res, com és el cas de l’àliga, 
l’esparver o el xoriguer..., de 
carronyaires com el corb o el 

voltor que es passa bona part 
del dia planejant com grans 
estels per escorcollar les pla-
nes pausadament amb l’objec-
tiu de localitzar una voladissa 
de garses al voltant d’algun 
carnús. Quan baixa el primer, 
els altres voltors també bai-
xen cap a on han vist baixar 
el seu company tot formant 
una cadena de voltors vin-
guts, a vegades, de molt lluny 
que s’apleguen al voltant de 
l’animal mort. Uns altres són 
insectívors, com l’abellerol, 
l’oreneta i el falciot, aquests 
dos últims de gran habilitat 
per empassar-se els mosquits 
que fl oten formant exèrcits de 
mils de milions en l’aire. Uns 
altres són granívors que, com 
el seu nom indica, s’alimenten 
de grans i llavors, com el tudó, 
al qual també li agrada molt 
atipar-se de glans quan n’és el 
temps. La major part fan vida 
de dia i durant la nit s’ajoquen  
en arbres, forats o bardisses 
per dormir i descansar, però 
n’hi d’altres que fan totes les 
tasques de nit perquè és en la 
foscor quan de veritat hi veuen 
i quan de veritat poden atrapar 
les seves preses en forma de 
ratolins i cuques que també 
fan vida de nit.

Cadascun té la seva forma 
de fer el niu. N’hi ha que el 
seu niu és una veritable obra 
d’art i d’altres que amb quatre 
branques seques i mal encre-
uades ja el tenen llest. Uns el 
fan al terra. Uns altres en ar-
bres o forats. I també n’hi ha 
que no els en cal fer.

N’anirem esbrinant més de-
talls.   ■

Esparver cendrós.

Durant els dar-
rers vint-i-cinc 
anys del segle 
passat van 
desaparèixer 
divuit espècies 
d’ocells i des 
de l’any dos mil 
se’n donen per 
desaparegudes 
defi nitivament 
tres més.
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Demanar per Josep Mª

600 446 600 - 973 713 050

SERVEI
                  de TAXI

Dos vehicles de 5 i 7 places climatitzades
Curt i llarg recorregut

Lloguer de remolc de grans dimensions per a turismes

24 hores - Tots els dies24 hores - Tots els dies24 hores - Tots els dies

* servei de carta

* menú cap de setmana

* dinars i sopars per a grups,
   familiars i d’empresa (22€)

* menú diari

Passeig Lluís Companys, 2 (Ctra. C-53 Tàrrega-Balaguer, km. 124)
25331 EL TARRÒS  -  Tel. 973 713 050  -  Mòbil 647 801 845

Truqueu per demanar informació!
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Ho tenim magre

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Jaume Cots

Digueu-me masoquista, 
però he de reconèixer 
que últimament m’he 

dedicat a escoltar, en els 
nous canals de la televisió en 
TDT, tertúlies de caire polític 
(l’adversari s’ha de conèixer), 
i també esportives que, sin-
cerament, es fa molt difícil 
sentir-les donat que és molt 
dur de pair la quantitat de 
disbarats i d’insults que s’hi 
diuen.

La majoria de politòlegs 
que allí es remenen –comen-
çant pels moderadors–, són 
una colla d’integristes i secta-
ris integrals. Sembla mentida 
que alguns d’aquests senyors, 
amb un nivell intel·lectual 
alt, no tinguin objectivitat ni 
sentit de la mesura, i puguin 
estar tan convençuts del que 
diuen. Pontifi quen sobre el 
bé i el mal com il·luminats, 
posseïdors de l’única veritat. 
No tenen ni un sol dubte, ni 
vacil·lacions en posicionar-se. 
Són l’oracle.

Anar contra el govern, sen-
se perdonar-n’hi ni una, és 
la seva especialitat. Però on 
supuren antidemocràcia a 
doll, és quan tracten temes 
de Catalunya. Fillets de Déu 
com s’hi esplaien, com gau-
deixen denigrant-nos. Sembla 
mentida que es pugui arribar 
a uns nivells tan alts d’incom-
prensió per als que no acaten 
el seu suat i inamovible unio-
nisme i hipernacionalisme es-
panyolista.

Desgraciat del qui s’oposa 

a les seves veritats –de tant 
en tant n’hi ha algun–, aquest 
té les de perdre abans de co-
mençar. El bombardegen per 
tots costats amb les seves 
infal·libilitats; pràcticament 
ni l’escolten, l’anul·len, inca-
paços d’albirar i d’admetre 
noves fórmules de convivèn-
cia.

Les tertúlies d’esports són 
un altre món. Generalment 
giren a l’entorn del futbol 
i essencialment del Real 
Madrid-Barça, i l’actual he-
gemonia del Barça porta de 
corcoll al sector dur (ultrama-
dridista), llavors argumenten, 
comparen, i... no en surten, 
no admeten, s’emprenyen, i 
és quan se’ls destapa l’anti-
catalanisme –fòbia que hi és 
latent– amb raonaments que 
ratllen l’absurd.

Resumint, de tots plegats cal 
prevenir-se’n. Essent realistes 
cal admetre que junts amb la 
premsa i ràdios reaccio nàries 
–que n’hi ha qui-sap-les– “ta-
llen el bacallà”, donen opinió 
a bona part de l’electorat es-
panyol i, fi ns i tot, del català. 
És la seva persistent i repe-
titiva cantarella ideològica la 
que fa forat en les ments i les 
inunda amb les seves teories 
demagògiques.

Actualment és notori també 
que només dos partits poden 
manar a l’Estat espanyol, i cap 
d’ells està disposat a donar 
prioritats, a fragmentar-lo. Un, 
la dreta (ultraconserva dora), 
no amaga el seu joc (ells no

conceben que hi hagi res
millor que ser una regió d’Es-
panya) i pensar que puguin 
variar el seu ideari és perdre 
el temps. L’altre, l’esquerra, 
el socialisme espanyol... per 
l’estil dels anteriors quant 
al nacionalisme. Ens van 
il·lusionar amb el federalis -
me, però ni això; els inte-
ressos patris del partit pesen 
més que el sustentar unes 
demandes justes i progressis-
tes.

Tampoc la intel·lectualitat 
liberal, el món progre dels 
artistes (que sigui notori) no 
han donat la cara, no s’han 
mogut a favor de la causa de 
Catalunya. Davant d’aquestes 
realitats, què podem esperar 
de tots plegats? Res. Amb 
aquest panorama, què podem 
demanar? Canviar la Cons-
titució? Ja cuidaran ells de 
no fer-ho. Manen i no volen 
aquests canvis.

Si ens denigren els ideals, 
la dignitat. Si ens retallen 
(per no dir roben) en la part 
econòmica, si ens escanyen 
l’idioma tant com poden, no 
és estrany que cada dia hi 
hagi més catalans emprenyats 
i, conseqüentment, vulguin la 
independència; encara que 
més d’un pugui pensar que 
sigui una utopia posar-ho a la 
pràctica. Però és que no dei-
xen cap més sortida.

Llavors, qui són els separa-
tistes? Doncs aquests: els se-
paradors, que ens neguen la 
identitat.   ■

Sembla menti-
da que alguns 
d’aquests senyors, 
amb un nivell 
intel·lectual alt, no 
tinguin objectivi-
tat ni sentit de la 
mesura, i puguin 
estar tan conven-
çuts del que diuen. 
Pontifi quen sobre 
el bé i el mal com 
il·luminats, pos-
seïdors de l’única 
veritat.

Si ens denigren 
els ideals, la 
dignitat. Si ens 
retallen (per no 
dir roben) en la 
part econòmica, 
si ens escanyen 
l’idioma tant com 
poden, no és 
estrany que cada 
dia hi hagi més 
catalans empre-
nyats.
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Parlem de la memòria

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Rosa Maria

Bé, ben mirat, aques-
ta refl exió l’hauria de 
dirigir als metges que 

ens diagnostiquen. Com a 
norma, quan anem a visitar-
nos, els metges ens miren la 
pressió arterial, el colesterol 
i el sucre, les més usuals. I 
què passa amb la memòria? 
La memòria és una de les fun-
cions que primer i més comu-
nament es veu afectada per la 
malaltia de l’Alzheimer.

Sortosament no sempre és 
així. La pèrdua de la memò-
ria per si mateixa no ha de ser
un criteri sufi cient a l’hora de 
diagnosticar aquesta malaltia, 
donat que en molts casos els 
errors de memòria es desen-
volupen deguts a altres cau-
ses, com per exemple l’estrès, 
l’ansie tat, la ingesta d’alguns 
fàrmacs, la depressió... i aquí 
sí que estic d’acord que juga 
un paper molt important pel 
que fa als desgavells cere-
brals.

La prevenció de la malaltia 
cerebral és tan important com 

la malaltia cardiovascular o 
d’algun altre tipus. És una 
qüestió rellevant, perquè la 
malaltia en les persones grans 
comporta pèrdua d’autonomia 
i dependència. Mantenint en 
bon estat les facultats intel-
lectuals permet gestionar mi-
llor la pròpia vida i la de les 
que les envolta, gaudint-ne 
més plenament.

Exercicis mentals

Una manera que no vagin 
desapareixent les neurones 
del nostre cervell, és fent uns 
certs exercicis. S’ha d’esco-
llir uns moments del dia en 
què estiguem relaxats, per fer
uns exercicis mentals. Afavo-
rirà la nostra memòria i l’en-
fortirà de cara als petits lap-
sus quotidians, a més d’apor-
tar-nos una sèrie d’avantat -
ges. Hi ha infi nitat d’exerci-
cis per treballar la memòria 
i altres que són en el nostre 
abast diari. Un exemple, lle-
gir llibres i revistes, fer jocs 
matemàtics, jugar a jocs, re-

lacionar paraules, jeroglífi cs, 
sudokus, etc. Jo us diré que 
tinc una norma que em va 
molt bé. Llegeixo molt i es-
cric, i com que a vegades no 
sé si relaciono com cal la pa-
raula o si l’escric correcte, em 
permet consultar el dicciona-
ri i així em vénen a la ment 
paraules que em sonaven i no 
les coordinava.

Crec que en algunes perso-
nes, després de diagnosticar-
les, tan sols els fa falta un 
toc d’atenció i una ingesta de 
vitamina. Per la millora de la 
capacitat intel·lectual l’edat 
no sempre té importància, és 
més, si es comencen a treba-
llar aquests aspectes en les 
capacitats de cadascú, des 
del moment en què es detec-
ten certes anomalies les habi-
litats també es mantenen més 
en el temps.

Exercitar la ment és bo per 
a totes les edats, i aporta be-
nefi cis en tots els aspectes i 
també a nivell d’interrelació 
social.   ■

La prevenció de la 
malaltia cerebral 
és tan important 
com la malaltia 
cardiovascular o 
d’algun altre tipus. 
És una qüestió 
rellevant, perquè 
la malaltia en les 
persones grans 
comporta pèrdua 
d’autonomia i 
dependència.
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La concentració parcel·lària
i el territori

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Vicent Loscos,
president d’Amics de l’Arquitectura Popular

A mitjans de juliol vaig re-
bre un correu d’una pa-
rella de Verdú on m’ex-

plicaven, indignats, que els 
de la concentració parcel·lària 
els havien eliminat un marge 
sense avisar, després d’haver 
quedat entesos, a les ofi cines 
del canal, que el respectarien: 
...arribem un matí a la fi nca i 
ens troben el marge totalment 
arrasat, total per guanyar 50 o 
60 cm d’amplada de camí que 
perfectament es podia haver 
tret per l’altra banda de camí ja 
que no afectava d’igual manera 
que a la nostra fi nca on el mar-
ge feia de contenció del terreny. 
A més a més en cap moment hi 
van haver fi tes que marquessin 
que allò es tocaria...

En aquest missatge, tenim 
un exemple del que s’està fent 
al territori. Ja havíem sentit 
que a Preixana havien elimi-
nat turons, deixant un terme 
que els propis habitants no re-
coneixien. Però fi ns aleshores 
no ens havia arribat la queixa 
d’un propietari. Anant a pams, 
el primer que es detecta en 
la queixa és que l’atenció 
de l’empresa als propietaris 

es trenca en algun punt i, a 
més, que per sobre d’opinions 
domina la idea –potser provo-
cada pels mateixos pagesos– 
d’eliminar els marges. Aquesta 
idea fa que es trobin excuses, 
com la d’ampliar camins, per 
treure’ls sense encomanar-se 
a Déu ni al diable. I que per 
guanyar 60 cm es desballesti 
un marge i no s’agafi n de l’al-
tra banda.

És el que fan a Puigverd. 
S’amplien els camins per la 
banda dels marges i no per 
l’altra. Això ja són carreteres. 
Per a qui les fan? Com en el 
cas dels turons, com es jus-
tifi ca un treball innecessari? 
A les Garrigues han aparegut 
anuncis oferint pedra de mar-
ge. Suposem que en deuen 
garantir la procedència. El 
que sorprèn d’aquesta qües-
tió és que s’ha escampat una 
mena d’amnèsia col·lectiva on 
tot ens està bé. Els propieta-
ris, que accepten de bon grat 
aquesta pèrdua de patrimoni, 
semblen albirar una quimèri-
ca terra de promissió, a canvi 
de la desfeta.

Però hi ha savieses popu-
lars que ens ho fan dubtar. 
Ja fa anys que un tècnic de 
Regsega, en una taula rodona, 
va avalar la nostra opinió amb 
la dita “qui l’aigua detura, el 
blat mesura”. I fa pocs dies, 
mentre contemplava el terme 
de Puigverd, un home gran me 
la va repetir desaprovant l’eli-
minació de les ribes. Aquesta 
frase, que en boca del tècnic 
ens havia donat confi ança, 

ara sonava com a cosa d’altres 
temps. Però no és així. Pel fet 
que es reguin les terres, no 
deixarà de ploure. I la pluja 
s’anirà emportant la bona ter-
ra. La gent que va fer els mar-
ges, sabien el que feien. En 
la nostra orografi a, un camp 
sense marges és com un fut-
bolista sense botes, no podrà 
rendir massa. 

Des del temps en què els 
nostres avantpassats van aixe-
car els marges amb les seves 
mans, amb saviesa i sacrifi ci, 
fi ns ara, que les màquines 
prepotents els eliminen sense 
fatiga, es tanca un cicle en 
què s’han anat suprimint les 
sèquies de drenatge, s’han 
deixat sense reparar els cola-
dors i s’ha negligit la presèn-
cia d’esllavissades i botges. 
L’eliminació dels marges és el 
punt fi nal d’un procés que no 
anava en cap altra direcció. 

No sabem les difi cultats 
que el fet de realitzar la con-
centració parcel·lària suposa-
va alhora de mantenir els mar-
ges, però pensem que, o s’ha 
corregut massa, o no s’han va-
lorat les coses. Actualment es 
proclama que els marges són 
una riquesa europea. Aquí, 
però, som el cas que “a aquell 
que té, li serà donat, i al qui 
no té, fi ns el poc que té li serà 
pres”. Si no s’estima la terra, 
aquest patrimoni el perdrem. I 
són aquestes circumstàncies, 
de desídia envers el patrimo-
ni, que ens fan repensar la 
continuïtat, ara i aquí, de la 
nostra associació.   ■

S’amplien els ca-
mins per la banda 
dels marges i no 
per l’altra. Això ja 
són carreteres. 
Per a qui les fan?

VICENT LOSCOS
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TORRONS I XOCOLATES A. LLUCH
Som artesans de debò

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

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

A la nostra botiga trobaràs:

Els TORRONS TRADICIONALS
Els TORRONS I XOCOLATES
ECOLÒGICS, per cuidar-te tu
i els teus
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Vetllada Nadalenca

ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

El dia 12 de desembre 
el col·legi Mare de Déu 
del Socors va celebrar la 

seva festa nadalenca conjunta-
ment amb els pares, familiars 
i tot el públic que ens va vo-
ler acompanyar. Ho vàrem fer 
com cada any al pavelló fi ral. 
Els alumnes del centre van fer 

unes actuacions que giraven al 
voltant d’un tema, aquest ve-
gada ha estat “Construïm un 
Pessebre”. Hem triat aquest 
tema per commemorar aques-
ta tradició, els nens/es petits i 
grans els agrada fer el pesse-
bre, sigui per tradició o per cre-
ença són moltes les llars que el 

fan per les festes de Nadal, i 
els nens juguen amb les fi gu-
res, les mouen, i això és el que 
van fer el dia de la vetllada. 
Convertits en personatges del 
pessebre ens vam moure amb 
un seguit de músiques i… a 
mesura què anaven actuant 
s’anava construint el pessebre 
en una pantalla gegant.

No hi va faltar cap fi gura, 
des de tots els animalets, va-
ques, corderets, gallines, coni-
llets, passant per tot tipus de 
pastors, pescadors, venedors, 
també els reis, patges, àngels, 
dimonis i els estels que no fal-
ten mai en el cel estelat d’un 
pessebre. Amb tot plegat vam 
passar tots junts una agrada-
ble vetllada. Gràcies a tots 
per haver col·laborat i bon any 
2010.   ■

Col. Mare de Déu del Socors

Els alumnes del 
centre van fer unes 
actuacions que gi-
raven al voltant d’un 
tema, aquest vegada 
ha estat “Construïm 
un Pessebre”.
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La carta

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE per J. PIJUAN

El Roger s’havia tancat a 
la seva habitació per po-
der escriure la carta amb 

més tranquil·litat. Feia estona 
que l’estava redactant i ja la 
volia tenir enllestida d’una ve-
gada, però el soroll que sentia 
provinent del pati de la casa no 
el deixava concentrar-se i el feia 
endarrerir. El brogit que perce-
bia era tan persistent i alhora 
atraient que per uns moments 
deixà d’escriure. S’aixecà de 
darrere la taula i es dirigí cap 
a la fi nestra que donava al pati. 
Palplantat darrere els vidres 
observà el pati envaït per una 
munió de sorollosos galifardeus 
que no paraven d’empaitar-se 
amunt i avall cridant com bojos. 
Durant uns instants contemplà 
com aquells nanos gaudien ju-
gant. Els veia tan contents i ale-
gres que per uns segons desitjà 
afegir-s’hi, però sols va ser un 
efímer pensament perquè de 
seguida s’apartà de la fi nestra i 
s’assegué de nou davant la tau-
la i, sense més dilacions, acabà 
de redactar la carta. Abans de 
fi car-la dins el sobre la va tor-
nar a repassar de dalt a baix 

per assegurar-se de no haver-se 
deixat res al tinter. Un cop veri-
fi cada la va fi car dins el sobre i 
el va tancar deixant-lo ben a la 
vista sobre la taula. L’endemà 
anirien tots a lliurar les cartes 
al patge.

Durant bona part de la nit el 
Roger la va passar desvetllat 
pensant en els regals que de-
manava als Reis. En realitat els 
pensaments d’aquella nit els 
tenia posats en un únic regal: 
la bicicleta. Feia uns quants 
anys que l’estava demanant 
amb candeletes però no acaba-
va d’arribar. Es mostrava satis-
fet amb tota la resta d’obsequis 
que li portaven, però estava tan 
capfi cat en tenir la seva pròpia 
bicicleta que la seva absència 
el desil·lusionava cada vegada. 
Per no perdre el costum aquest 
any la tornava a demanar i per 
assegurar-se que els Reis no se 
la saltarien de nou, la va apun-
tar a la llista en primer lloc amb 
lletres ben grosses perquè s’hi 
fi xessin bé (com si així tingués 
més possibilitats). Després la 
son s’apoderà d’ell i es va ador-
mir profundament.

A mig matí el pare Anselm 
va anar d’habitació en habita-
ció dient a la mainada que es 
preparessin per anar a portar 
les cartes que havien escrit al 
patge. Ben contents els nanos 
es van anar concentrant al ves-
tíbul amb la carta a les mans. 
El Roger estava tan impacient 
per sortir que va ser dels pri-
mers a formar. Mentre els altres 
anaven arribant al seu pas, els 
va veure entrar agafats de la 
mà amb el cap cot i en silenci. 
Quan passaren pel seu davant 
va contemplar en els seus ros-
tres la desesperació i la tristesa 

que els envaïa, i aleshores es va 
veure refl ectit en les seves mi-
rades tal com va arribar ell ma-
teix a aquest lloc. Tan bon punt 
sortiren del seu camp de visió 
li vingué a la ment que el Reis 
no els portarien res sense haver-
los escrit la carta. I amb aquest 
pensament va pujar corrents a 
la seva habitació. Es tragué la 
carta de la butxaca i al fi nal de 
tot hi afegí que no s’oblidessin 
de portar regals per als nous 
germans. Després tornà cap a 
la fi la i quan hi van ser tots van 
sortir.

El dia de Reis l’orfenat es 
despertà de bon matí amb un 
gran aldarull. Tots els nens 
s’havien llevat a l’hora i corri-
en pels passadissos a buscar el 
seu regal. En un racó del men-
jador l’arbre de Nadal esperava 
impacient la seva arribada ai-
xoplugant sota les seves orna-
mentades blanques un munt 
de paquets plens d’il·lusions. 
El Roger es va quedar una mica 
enretirat veient com els nous 
germans agafaven els seus re-
gals i els obrien. Els va veure 
tan contents i feliços que no li 
va saber tant de greu no veure 
la seva bicicleta perquè altres 
regals li havien portat. Alesho-
res va sentir que el cridaven 
des de l‘entrada de casa. Quan 
hi acudí es va trobar amb tres 
homes ben abillats palplantats 
al mig de l’entrada. Els observà 
detalladament i llavors els seus 
ulls van adquirir brillantor da-
vant la visió que copsaven.

Mentre els tres homes s’allu-
nyaven amb el seu seguici, el 
Roger no esperà més i agafà la 
bicicleta i se n’anà corrents a 
donar un tomb pel pati summa-
ment content.   ■

Durant uns ins-
tants contemplà 
com aquells 
nanos gaudien 
jugant. Els veia 
tan contents 
i alegres que 
per uns segons 
desitjà afegir-
s’hi, però sols 
va ser un efímer 
pensament per-
què de seguida 
s’apartà de la 
fi nestra i s’as-
segué de nou 
davant la taula 
i, sense més 
dilacions, acabà 
de redactar la 
carta.
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Al voltant de la taula parada

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES MICRORELATS per RICARD BERTRAN

El primer record d’un 
Nadal era el de la taula 
llarguíssima, de fet era 

la mateixa taula del menjador 
de cada dia, però li posaven 
dues ales als extrems per a 
encabir-hi tota aquella gent, 
gairebé tots desconeguts per a 
ell. La mare el va seure en un 
extrem, en una trona de fus-
ta col·locada al damunt d’una 
cadira. Just a la seva vora hi 
havia la soca, un tronc molt 
gros tapat amb una manta de 
quadres vermells. La forma de 
la punta que en sobresortia te-
nia una semblança a una cara 
riallera. Durant el dinar es feia 
un fart de rebre petons i abra-
çades, tothom estava d’allò 
més content; cridaven, reien... 
L’únic que semblava no com-
partir l’alegria general era l’avi, 
assegut a l’altre extrem de la 
taula tenia un posat absent. 
La seva cara, colrada i solcada 
per incomparables arrugues, 
tenia una expressió serena. La 
mà li tremolava quan es duia 
la cullera a la boca.

Just quan el xivarri estava 
en el seu punt àlgid i tothom 
menjava torrons i bevia mistel-
la, l’avi se’l va quedar mirant. 
Era una mirada estranya, com 
si li volgués dir alguna cosa 
molt important. Després de 
molta estona, l’avi acotà el 
cap damunt del pit. Però ell 
no podia deixar de fi tar-lo, in-
tentava entendre què li havia 
volgut dir amb aquell esguard 
misteriós.

– Lluïset, què et passa? Que 
t’has quedat encantat?

La mare el sacsejà, però en 
veure que continuava enra-
venat amb la cara seriosa, la 
mare va seguir la direcció de 
la seva mirada. S’aixecà d’una 
revolada i va córrer cap a l’al-
tre extrem de la taula mentre 
xisclava:

– L’avi, correu, correu!

* * *
Ja era gran, i era capaç 

d’identifi car la majoria de 
tiets, nebots i cosins que es 
trobaven cada Nadal al voltant 
de la taula. Ja sabia qui eren 
els reis i ja no s’asseia a la 
punta, lloc que havia heretat 
l’Anna, fi lla del tiet Ramon. 
El tiet Ramon li feia una mica 
de por, perquè sempre cridava 
molt i parlava als altres com 
si fossin tontos. Anava vestit 
d’una manera diferent, i de-
via ser molt espavilat, perquè 
sempre alliçonava tothom.

Sort que només el veia per 
Nadal.

* * *
– Mira, veus? En aquesta 

cadireta s’hi asseia el pare 
quan era petit. Va col·locar el 
fi ll a la trona, a la vora de la 
soca tapada amb la manta de 
quadres vermells.

– I fes bondat, eh Sergi?, 
que la soca et vigila!

La seva dona va començar 
a donar-li les farinetes mentre 
ell anava a prendre possessió 
del seu nou lloc a la taula, 
precisament on abans s’hi 
asseia el tiet Ramon. Es veu 
que els negocis li havien anat 
malament i una nit es va es-

capar a Andorra. L’avi va haver 
de pagar els deutes que havia 
deixat.

En aquella taula ja no es 
pronunciaria més el seu nom. 
Al capdavall es veu que no era 
tan espavilat com semblava.

* * *

Havia de fer esforços per fer 
veure que estava content, en 
Sergi se n’havia anat a l’Àfri-
ca amb una ONG dels collons 
a ajudar els refugiats. Des-
prés de pagar-li la carrera, un 
munt de màsters i cursos, va 
i fot el camp, sense respectar 
ni el dinar de Nadal!

Però no es va poder estar 
de burxar la cosina Engràcia, 
a qui el seu home havia dei-
xat plantada per una cubana, 
i el seu nebot, pel pírcing que 
duia al nas... Fins que la seva 
dona el féu callar:

– Sembles el tiet Ramon, 
cony de rondinaire!

* * *

Es notava cansat, el genoll, 
infl at per l’artrosi, li feia un 
mal de mil dimonis. La Maria, 
la seva dona, havia mort feia 
tres anys i se sentia sol. No 
tenia ganes de veure ningú, 
només volia que el deixessin 
tranquil, però la Nathalie, la 
parella d’en Sergi, no va es-
coltar les seves súpliques, va 
empènyer la cadira de rodes i 
el col·locà al cap de taula, el 
seu lloc des que es va morir 
la mare.

Va provar de menjar una 
mica de sopa de galets, però 

Aquells ulls 
espurnejant, 
aquell neguit 
il·lusionat, 
aquelles ullades 
a la soca tapada 
amb la vella 
manta de qua-
dres vermells, 
li dugueren a la 
memòria, amb 
una claredat in-
creïble, aquells 
primers Nadals, 
quan realment 
tenien sentit, 
quan, curiosa-
ment, allò que 
és mentida, és 
l’únic que val la 
pena de viure.
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la mà li tremolava tant que ho 
deixà córrer.

Va sotjar amb tristesa tots 
els comensals de la taula fi ns 

que es quedà mirant fi xament 
el seu nét, en Marc. Aquells 
ulls espurnejant, aquell neguit 
il·lusionat, aquelles ullades a 

la soca tapada amb la vella 
manta de quadres vermells, 
li dugueren a la memòria, 
amb una claredat increïble, 
aquells primers Nadals, quan 
realment tenien sentit, quan, 
curiosament, allò que és men-
tida, és l’únic que val la pena 
de viure. Després tot es con-
verteix en comèdia, només fa-
çana per anar subsistint.

En Marc va trobar l’esguard 
de l’avi. Semblava que enten-
gués el que estava pensant. 
Es van fi tar durant molta es-
tona, un a cada extrem de la 
taula, aliens al xivarri dels 
presents.

Fins que va decidir que ja 
en tenia prou. I acotà el cap 
damunt del pit.   ■
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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
Oliana 1 Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 1 Ribera d’Ondara 2
La Fuliola 0 Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 1 Bellpuig 0

Classifi cació J GF GC Punts

Vilanova de la Barca 15 46 21 36

Alcoletge 15 29 13 32

Gerb 15 35 25 30

Ribera d’Ondara 15 21 16 29

Agramunt G. Gatell 15 34 17 29

Tàrrega 15 31 19 27

Castellciutat 15 28 25 25

Albi 15 39 24 21

Poal 15 27 29 21

Bellpuig 15 27 30 20

Térmens 15 27 28 19

Vilanovenca 15 27 31 19

Vallfogona de Balaguer 15 21 30 18

Ivars d’Urgell 15 22 35 16

Oliana 15 21 32 14

Tornabous 15 17 35 11

Barbens 15 17 40 9

La Fuliola 15 13 32 8

Cadet
Agramunt G. Gatell 1 Cervera 2
Tàrrega 3 Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 1 Tremp 1
Agramunt G. Gatell 1 Fondarella 3

Classifi cació J GF GC Punts

Tremp 12 40 5 32

At. Segre 13 46 16 30

Mollerussa 12 31 11 28

E. F. Urgell 12 39 17 27

E. La Noguera 13 46 31 21

Rialp 13 37 29 19

Tàrrega 13 30 30 16

Bellpuig 13 30 42 13

Cervera 12 25 37 12

Agramunt G. Gatell 12 26 34 12

Pla d’Urgell 12 12 30 6

Fondarella 13 10 90 0

Infantil
Agramunt G. Gatell 0 Bordeta 10
Andorra 17 Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 1 At. Segre 8
Baix Segrià 12 Agramunt G. Gatell 0

Classifi cació J GF GC Punts

Baix Segrià 13 80 4 39

Bordeta 13 65 2 36

Andorra 13 58 17 27

At. Segre 12 33 12 25

Balàfi a 13 43 23 24

Borges-Garrigues 13 32 30 23

Orgel·lia 13 45 26 22

AEM 13 33 26 21

Mollerussa 13 21 23 19

Pardinyes 13 33 26 18

Tàrrega 13 26 34 17

Balaguer 13 11 55 10

Guissona 13 27 47 10

Mig Segrià 13 12 70 3

Agramunt G. Gatell 13 12 79 2

Cervera 12 4 61 1

Aleví
Bellpuig 1 Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 0 E. F. Urgell 2
Agramunt G. Gatell 0 AEM 4

Classifi cació J GF GC Punts

AEM 13 49 7 37

Pobla de Segur 13 55 13 33

Guissona 13 50 11 33

Cervera 13 33 12 31

Pla d’Urgell 13 31 20 21

E. La Noguera 13 33 40 19

Tàrrega 13 30 25 19

Agramunt G. Gatell 12 19 28 16

E.F. Urgell 12 21 35 14

Linyola 13 28 41 13

Bellpuig 13 29 64 9

Intercomarcal 12 14 41 7

Rialp 12 18 45 6

At. Segre 13 8 36 3

Benjamí-A
Mollerussa 1 Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 4 E. de Ponent 0
Guissona 5 Agramunt G. Gatell 3

Benjamí-B
Guissona 5 Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 0 AEM 8

Pre-Benjamí
Benavent 4 Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 4 Cervera 4
Agramunt G. Gatell 6 Borges-Garrigues 2

(Aquestes categories no disposen de classifi -
cació).

Benjamí-A 09/10. Jugadors: J. Romeu, G. Jubete, M. Molina, J. Andry, R. Racian, X. de la Vega, O. Manias, A. Ortiz, R. Robledo, 
S. Porta, A. Cuñat.
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AGENDA DEL MES DE FEBRER AL CAMP D’ESPORTS 

Segona Regional
 Dia 21, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Barbens

Cadet Dia   6, a les 18,00 h Agramunt G. Gatell - Bellpuig
 Dia 27, a les 18,00 h Agramunt G. Gatell - Pla d’Urgell

Infantil Dia   6, a les 16,30 h Agramunt G. Gatell - Orgel·lia
 Dia 27, a les 16,30 h Agramunt G. Gatell - Guissona

Aleví Dia 20, a les 15,30 h Agramunt G. Gatell - Pobla de Segur

Benjamí-A Dia 20, a les 10,30 h Agramunt G. Gatell - Lleida
 Dia 27, a les 10,30 h Agramunt G. Gatell - Monzon

Benjamí-B Dia 20, a les 11,30 h Agramunt G. Gatell - Fraga
 Dia 27, a les 11,30 h Agramunt G. Gatell - Tàrrega

Pre-Benjamí Dia   6, a les 12,30 h Agramunt G. Gatell - Alpicat
 Dia 27, a les 12,30 h Agramunt G. Gatell - Tàrrega

I Torneig
 Social de Futbol 7
 “Vila d’Agramunt”

Classifi cació del mes de desembre:

Equips: Punts
Me Río de Janeiro 21
Tiki Taka Morrom 19
Terribles del Sió 15
Benjamins Team 13
Unió Islàmic 13
F.C. Casal Agramuntí 12
Ferreteria Firal 12
Preixens 9
Marsella 7
Gimnàs Donai 6
Olímpic 92 6
Nuike 0
40’s 0
Sado Evolution 0
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ESPORTS BÀSQUET AGRAMUNT CLUB

Inici segones fases Ruben Añé

Ja hi tornem a ser... sembla 
que era ahir que s’acabava 
el 2009 i les primeres fases 

de la competició. Doncs bé, amb 
l’inici del 2010 s’ha reiniciat la 
competició en les diverses catego-
ries en les quals participa el BAC. 
En general els diferents equips es 
troben en una zona de la classifi -
cació tranquil·la, tret de l’Infantil 
Masculí i el Cadet Femení que han 
endegat una nova fase i per tant 
hauran de seguir lluitant i treba-
llant dia a dia per assolir consoli-
dar-se en la competició.

El Cadet Femení va assolir la ter-
cera posició en la primera fase su-
perant en el bàsquet average al CB 
Secà, la qual cosa va signifi car la 
seva classifi cació pel grup de dalt 
en la segona fase. Aquest primer 
partit de les agramuntines malau-
radament es va saldar amb derrota 
davant el CB Alpicat per 60-49 en 
un encontre molt igualat i que es 
va decantar del costat de l’Alpicat 
per la seva superioritat sota el cèr-
col i en general en el llançament 
en els moments decisius de les 
posicions de 24 segons.

Tanmateix destacar que amb-
dós equips ja es coneixien força 
bé, ja que s’havien enfrontat en 

el Torneig Promoció a mitjans de 
desembre, en el qual el BAC Agra-
munt va quedar classifi cat en ter-
cer lloc.

En aquesta segona fase ens visi-
taran al pavelló municipal equips 
com Penya Fragatina, el CB Bell-
puig, el CB Secà en un duel que 
es preveu ple d’emoció, el CB Tér-
mens i el CB Alpicat, en el que ha 
de ser la revenja esportiva de les 
noies entrenades per Àurea Setó.

També cal fer esment al fet que, 
just abans de l’aturada nadalen-
ca, el Cadet Femení va disputar 
un partit amistós davant l’Infan-
til Masculí. Tot i la diferència de 
categoria i d’intensitats de joc, 
normal en aquesta edat, el Cadet 
Femení ho va donar tot per empor-
tar-se la victòria però no va poder 
ser. L’equip dirigit per Sisco Farràs 
va ésser superior en la circulació 
de pilota i va fer palès el bon tre-
ball que s’està fent en la posada a 
punt de l’equip.

I ja que destaquem l’Infantil 
Masculí, fer esment la victòria 
assolida a la complicada pista 
del CB Alpicat per 32-61 en un 
partit en què els agramuntins van 
demostrar de bon principi la seva 
ambició, demostrant un gran en-

cert en el tir a cistella des de la 
mitja distància. Val a dir que es 
van guardar forces per plantar cara 
als seus propers rivals a casa: CB 
Cervera, CENG Artesa de Segre, 
CB Calaf, CB Secà i Penya Fra-
gatina entre d’altres que faran el 
possible per apropiar-se amb la 
condició d’equip revelació de la 
categoria. Sort a l’equip en les 
properes conteses.

Destacar que el diumenge 17 
de gener se celebra una Trobada 
Oberta al pavelló Municipal, en 
la qual s’espera la presència d’un 
centenar de nois i noies d’entre 5 
i 10 anys per tal de gaudir de la 
pràctica del basquetbol. Esperem 
també que predomini el bon joc 
i que sobretot tots els assistents 
s’ho passin bé i s’emportin un bon 
record del seu pas per Agramunt. 
De ben segur que els dos equips 
BAC-Macià Companys dirigits pel 
Javi Salat faran un bon paper en 
aquesta tradicional trobada.

Per últim encoratjar tots aquells 
que ens heu ajudat i heu col·laborat 
amb nosaltres, a continuar fent-
ho. Som conscients de ser un club 
humil, però participar en compe-
tició no és gratuït. Ans al contra-
ri, en breu haurem de fer front a 
la despesa de la segona part de 
l’import d’arbitratge i d’aquí que 
a tothom se li carregui una quo-
ta de participació. Sense el vostre 
ajut econòmic, humà i social no 
po dríem tirar endavant el Club. 
Nosaltres continuarem treballant
per a fer possible la voluntat d’un 
grup de nois i noies que frueixen 
jugant a bàsquet i dignifi quen 
una tasca, alguns cops feixuga, 
però molt reconfortant: gestionar 
un club. Molta sort en els propers 
partits, ànims a tothom i ens se-
guim veient a les pistes de joc. 
Força BAC i endavant!   ■

Cadets femenins i 
infantils masculins.
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Sense el 
vostre ajut 
econòmic, 
humà i social 
no podríem 
tirar enda-
vant el Club. 
Nosaltres 
continuarem 
treballant 
per a fer 
possible 
la voluntat 
d’un grup de 
nois i noies 
que fruei-
xen jugant 
a bàsquet i 
dignifi quen 
una tasca, 
alguns cops 
feixuga, 
però molt 
reconfortant: 
gestionar un 
club.
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Secció de Futbol Sala
A. Guerrero
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L’objectiu és 
continuar sumant 
punts per allu-
nyar-se de la part 
baixa de la taula. 
Serà una empre-
sa difícil ja que la 
majoria d’equips 
també lluiten pel 
mateix objectiu.

Classifi ació (fi ns a la jornada 11) J G E P GF GC Punts
SEU - SPORT CF. SALA “A” 11 10 0 1 72 36 30
ALCARRÀS, F.S.  “A” 11 8 0 3 59 40 24
CASTELLAR DE LA RIBERA “B” 11 7 2 2 44 33 23
PARADOR “A” 11 6 3 2 62 41 21

FONT-ALMAGRAFIC F.S., ASS. “A”  11 6 2 3 51 48 20

BORGES, F.S.  “A” 11 6 1 4 47 35 19

LLARDECANS CF.S., “A”  11 5 2 4 52 43 17
TORRENTE-MASSALCOREIG, F.S. “A” 11 5 1 5 51 57 16
AGRAMUNT C.H.,FS  “A” 11 3 4 4 42 48 13
F.S. REST. CHINO HONG-KONG “A” 11 4 1 6 46 59 13
A.F.S. GUISSONA, U.E. “A”  11 4 1 6 34 41 13
CERVERA FUTBOL SALA II C.E. “A” 11 4 1 6 47 57 13
CENTRE EXCURSIONISTA NOVA GENT “A” 11 3 1 7 38 67 10
BALAGUER, C.F.S. “B” 11 2 3 6 41 43 9
LA SENTIU, O.C. “A” 11 2 2 7 40 49 8
JUNEDA, F.S. “A” 11 1 0 10 27 56 3

PREFERENT CATALANA GRUP 5

Resultats

ALCARRÀS  6 - 5  AGRAMUNT  
AGRAMUNT  5 - 4  TORRENTE-MASSALCOREIG

Imatge del partit contra 
el Torrente, que es va 
guanyar per la mínima.

LA CARA I LA CREU

L’Agramunt continua es-
calant posicions a la 
taula. Els homes que 

entrena Josep Maria Carrera 
han acabat l’any 2009 en 9a 
posició, a la part mitja de la 
taula. Tot i això, cal desta-
car que enguany la majoria 
d’equips estan molt igualats 
i les diferències (tant en els 

resultats com en la classifi ca-
ció) són mínimes. 

L’equip va disputar dos 
partits abans de l’aturada 
nadalenca. El primer es va 
saldar amb una derrota (6-5) 
a la pista del segon classifi -
cat, l’Alcarràs. Va ser un par-
tit molt disputat i el resultat 
tampoc no va refl ectir els mè-

rits fets per l’equip. La mala 
sort (l’equip es va marcar dos 
gols en pròpia porta) i l’àrbi-
tre van infl uir en el marcador 
fi nal. De fet l’Agramunt va do-
minar l’encontre durant molts 
minuts. En canvi, la victòria 
va arribar la setmana següent, 
a casa, contra el Torrente-
Massalcoreig. També va ser 
un partit molt disputat, tal i 
com ho demostra el marcador 
fi nal (5-4). Els dos equips van 
jugar un partit molt intens, 
però els locals van acabar im-
posant la seva qualitat. 

Calendari farcit
de partits

Ara, l’equip enceta aquest 
any 2010 amb un calendari 
farcit de partits. Arriben els 
darrers encontres de la pri-
mera volta amb equips com 
l’Artesa, el Guissona o l’Al-
macelles. L’objectiu és poder 
continuar sumant punts per 
allunyar-se de la part baixa 
de la taula. Serà una empre-
sa difícil ja que la majoria 
d’equips també lluiten pel 
mateix objectiu.   ■
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ESPORTS ATLETISME

Crosos i curses

CROS INTERNACIONAL DE GRANOLLERS 13-12-2009

La Lara Giménez en la disputa de la cursa benjamí femení del Cros de Rubí.

El passat 13 de desembre 
un grup d’atletes dels Es-

catxics van emprendre camí 
per a participar en un dels 
crosos més importants a nivell 
de Catalunya. Aquest esdeve-
niment, celebrat a Granollers, 
és d’altra banda un dels més 
coneguts ja que no només 
prenen part a la sortida els 
corredors nacionals més des-

tacats, sinó que també hi 
han atletes professionals de 
renom internacional. Això ho 
han aprofi tat alguns atletes 
dels Escatxics per aconseguir 
autògrafs difícils d’obtenir en 
d’altres circumstàncies, al cap 
i a la fi  no se’n veuen cada dia 
de campions del món i atletes 
olímpics.

Aquesta premissa va ser 

per davant de tot, pels atletes 
més veterans dels Escatxics, 
un al·licient afegit, doncs hi 
va haver una dura competèn-
cia a la sortida.

En aquest aspecte podem 
estar força satisfets amb el 
rendiment obtingut i esperar 
el proper gran esdeveniment 
atlètic de manera tranquil·la i 
amb confi ança.

CATEGORIA POSICIÓ

GABRIELA KARSESKA VETERÀ F-35 4

RAMON FITÓ OPEN M 7

MIREIA BÀRRIOS OPEN F 4

ANNA VILADRICH OPEN F 5

POL MORELL CADET M 10

AIDA GIMÉNEZ CADET F 11

CHAIMAA TALBI INFANTIL F 14

LAIA LLORENS INFANTIL F 48

CATEGORIA POSICIÓ

PAU GODOY ALEVÍ M 7

MARINA SÚRIA ALEVÍ F 10

LARA GIMÉNEZ ALEVÍ F 20

MARINA MORELL ALEVÍ F 25

WALID TALBI BENJAMÍ M 43

ROGER SÚRIA BENJAMÍ M 47

ARIANA LLORENS BENJAMÍ F 15

MAR GODOY BENJAMÍ F 25

Al Cros Internacional de Granollers l’Aïda, la Chaimaa i la Laia amb 
José Luis Blanco, campió d’Espanya 3.000 m obstacles i Olímpic 
a Pekín. 

Aquest cros és 
un dels més 
coneguts ja que 
no només prenen 
part a la sortida 
els corredors 
nacionals més 
destacats, sinó 
que també hi han 
atletes professio-
nals de renom 
internacional.
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Per primera vegada es va deci-
dir participar en un cros es-

colar a la província de Barcelona. 
La cursa va tenir lloc el diumenge 
20 de desembre. Senzillament la 
raó principal va ser la de conèixer 
atletes i competidors d’una altra 
província.

A diferència de les curses que 

es fan a la província de Lleida, 
en aquestes curses escolars hi ha 
una alta participació i cadascuna 
pot arribar a comptar amb gairebé 
80 atletes. Tan exitosa va ser la 
participació dels Escatxics, que 
es va tornar cap a Agramunt amb 
dos primers llocs, un segon, així 
com també dos tercers llocs.

CATEGORIA POSICIÓ

POL MORELL CADET M 3

XAVIER FITÓ CADET M 9

AIDA GIMÉNEZ INFANTIL F 4

ORIOL VALLS ALEVÍ M 7

NAIMA BARKANE ALEVÍ F 2

CHAIMAA TALBI ALEVÍ F 3

MARINA MORELL ALEVÍ F 13

PAU GODOY BENJAMÍ M 1

MARINA SÚRIA BENJAMÍ F 1

LARA GIMÉNEZ BENJAMÍ F 13

WALID TALBI PREBENJAMÍ M 15

ROGER SÚRIA PREBENJAMÍ M 21

GERARD FIGOLS PREBENJAMÍ M 90

MAR GODOY PREBENJAMÍ F 5

CATEGORIA POSICIÓ

RAMON FITO OBERTA M 10 km

MIREIA BÀRRIOS OBERTA F 3 km

GABRIELA KARSESKA OBERTA F 3 km 1

ALBERT FITÓ JUVENIL M

AIDA GIMÉNEZ INFANTIL F 1

CHAIMAA TALBI ALEVÍ F 1

PAU GODOY BENJAMÍ M 1

LARA GIMÉNEZ BENJAMÍ F 1

MAR GODOY BENJAMÍ F 5

CATEGORIA POSICIÓ

GABRIELA KARSESKA VETERÀ F 1

MIREIA BÀRRIOS SÈNIOR F 18

AIDA GIMÉNEZ INFANTIL F 1

CHAIMAA TALBI ALEVÍ F 1

PAU GODOY BENJAMÍ M 1

LARA GIMÉNEZ BENJAMÍ F 3

WALID TALBI PREBENJAMÍ M 4

MAR GODOY PREBENJAMÍ F 3

CURSA DE L’INDIOT MOLLERUSSA 26-12-2009

CROS ESCOLAR DE RUBÍ 20-12-2009

Com cada any, un petit grup 
dels Escatxics va triar partici-

par en aquesta tradicional cursa 
del Pla d’Urgell. Fent honor al 
nom de la cursa, el guanyador 
obté com a premi una au i segons 
la categoria s’endugué un gall 
dindi, una perdiu o una guatlla.

Així doncs, al mateix córrer hi 
va haver la possibilitat de guanyar 
un bon àpat, cosa que va ser un 
estímul afegit; a més a més els 
resultats parlen per si mateixos. 
En total els atletes del club es van 
endur un gall dindi i tres perdius 
cap a casa.

CURSA SANT SILVESTRE LLEIDA 31-12-2009

Com ja gairebé una tradició, els 
Escatxics van prendre part en 

aquesta coneguda cursa el darrer 
dia de l’any. De quina manera es 
podria acabar millor l’any que 
corrent! Al cap i a la fi  després 
de les festes s’ha de començar a 
moure el cos una altra vegada, i 

aquest cop realment amb resul-
tats força bons.

Com no podia ser d’una altra 
manera, els Escatxics varen aco-
miadar l’any 2009 al capdamunt 
del podi i amb l’esperança que el 
2010 sigui com a mínim igual de 
profi tós.   ■
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PARTITS POLÍTICS
MUNICIPALS ERC

El nostre alcalde també fa la carta 
als Reis

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

Benvolguts lectors i lec-
tores. Si en el darrer Sió 
exposàvem els motius 

pels quals el nostre grup s’ha-
via oposat a la contractació 
d’un crèdit de 522.514,48€ 
pel fet de considerar-lo des-
mesurat i sense una justifi ca-
ció coherent, sembla ser que 
aquesta decisió no ha estat 
ben rebuda pel Sr. Alcalde, i 
en lloc de recollir les nostres 
argumentacions i convidar-
nos al diàleg i a la negocia-
ció, ha optat per publicar una 
carta al darrer Sió que de ben 
segur tots haureu pogut llegir 
detingudament. Més enllà de 
valorar si aquest gest està o 
no a l’alçada de qui represen-
ta que lidera la nostra vila, en 
aquesta carta hi hem trobat 
dues  possibles intencionali-
tats:

La primera intencionalitat 

es basaria en l’amenaça de 
fer les maletes, amb l’objec-
tiu de provocar una espantada 
general i, alhora, poder con-
tinuar governant amb como-
ditat i amb la llibertat de fer 
el que li convingui durant la 
resta de la legislatura. Si això 
fos així, voldria dir que els dos 
grups de l’oposició no estarien 
fent bé la seva feina. De fet, 
a l’oposició li correspon fi sca-
litzar l’acció de govern, donar 
el suport necessari quan cal-
gui i rebutjar propostes per 
presentar-ne altres, sempre i 
quan es consideri que l’inte-
rès general del municipi així 
ho aconselli.

La segona intencionalitat 
que hi veiem en aquesta carta 
seria la de preparar-se el ter-
reny per realment acabar fent 
les maletes i plegant, si cal 
(no seria la primera vegada 
que l’Amadeu Padullés aban-
dona les seves responsabili-
tats polítiques abans d’acabar 
el mandat). Això sí, una sorti-
da ben honrosa i carregant el 
mort a l’oposició: “Com que 
no em deixen treballar, crec 
que el millor que puc fer per 
Agramunt és plegar i que si-
guin ells qui, d’una manera o 
altra, tirin endavant els afers 
municipals”.

Si el motiu d’aquesta carta 
no és cap d’aquestes dues ra-
ons, aleshores l’únic que ens 
cal pensar és que el nostre 
alcalde desconeix la manera 
de fer política o que la seva 
cultura democràtica no arriba 
més enllà del “mando y orde-

no”. Quan un alcalde disposa 
d’una àmplia majoria, amb un 
grup estable de regidors que 
li donen suport (que no és el 
cas), es pot permetre dirigir 
l’Ajuntament d’una manera 
absolutista, com si es trac-
tés de la seva pròpia empresa 
car no estaria massa bé que 
s’actués així. Ara bé, quan no 
es disposa d’aquest suport 
estable, cal saber fer políti-
ca, cal escoltar i explicar les 
coses a la resta de membres 
del consistori, encara que no 
vingui de gust negociar-les 
i pactar-les; és llavors quan 
un alcalde ha de saber fer-
se seves les idees dels altres 
grups i és quan les propostes 
de l’Equip de Govern mai no 
haurien d’arribar al Ple sense 
haver-ne pactat prèviament la 
seva aprovació ja que, en cas 
contrari i un cop rebutjades, 
sempre és més difícil arribar 
a acords.

Amb aquest article, la nos-
tra intenció no és pas rebatre 
tot el que esmenta l’alcalde 
en la seva carta ni posar-nos 
a fer història, però sí que vol-
dríem remarcar dues coses de 
les quals ell en parla i que se-
ria bo puntualitzar-les:

Ens parla de la bel·ligerància 
amb què l’oposició ha actuat 
ara i abans, quan CiU ha estat 
al govern. Cal recordar que, 
pel que fa a l’actual legislatu-
ra, únicament han estat dues 
les propostes importants de 
l’Equip de Govern que han 
estat rebutjades. Altrament, 
durant l’anterior legislatura, 

NOTA INFORMATIVA

Us informem que el proper 12 de febrer fi -
nalitza el termini per a presentar Projectes 
de nova creació o de millora per a empreses, 
comerços o entitats que vulguin acollir-se als 
ajuts del Programa Leader 2007-2013. Tenint 
en compte que no s’ha fet cap mena de difusió 
d’aquest Programa a la nostra vila per part del 
Consorci Urgell - Pla d’Urgell ni des de la Regi-
doria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament 
d’Agramunt, hem considerat oportú fer-ho sa-
ber mitjançant aquesta nota. Podeu trobar més 
informació a www.esquerra.cat/agramunt.

Quan no es dis-
posa d’un suport 
estable, cal saber 
fer política, cal 
escoltar i explicar 
les coses a la resta 
de membres del 
consistori, encara 
que no vingui de 
gust negociar-les i 
pactar-les.
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el grup de CiU sí que en va 
ser i molt de bel·ligerant i 
gairebé sempre sense fona-
ment, tal i com després es 
va demostrar. A la primera 
setmana de govern conjunt 
d’Esquerra i PSC, els regidors 
de CiU ja van sol·licitar amb 
caràcter d’urgència un Ple Ex-
traordinari per tractar el tema 
del polígon industrial; abans 
d’acabar la legislatura aquest 
polígon era una realitat. Tam-
bé podríem parlar dels nom-
brosos contenciosos judicials 
que, per culpa de CiU, es van 
haver d’afrontar, amb la gran 
quantitat de diners que tot 
això va suposar per a l’erari 
municipal. El temps va anar 
resolent-los tots de manera 
favorable per a l’Equip de Go-
vern d’Esquerra i PSC sense 
que l’alcalde fes tants esca-
rafalls ni amenacés de plegar. 
En la carta, l’alcalde actual 
ens retreu haver heretat pro-
blemes de l’anterior legislatu-
ra. Quan Esquerra i PSC van 
entrar a l’Ajuntament l’any 
2003 també en van trobar 
de problemes, i greus, però 
tenien clar que qui governava 
era qui havia de resoldre’ls 
pel bé d’Agramunt en lloc de 
carregar les responsabilitats a 
aquells que els havien deixat.

L’altre tema que s’esmenta 
a la carta són les suposades 
desavinences entre els dos 
grups que formaven l’anterior 
govern d’Esquerra i PSC. Què 
es pensava, doncs? En un 
grup de vuit persones que van 
voler treballar d’una manera 
democràtica és normal que 
sorgissin desavinences. És 
parlant de les coses i actuant 
amb democràcia i sentit de 
la responsabilitat com es tira 
endavant un Ajuntament i no 
actuant d’una manera perso-
nalista. Prova d’això és que ni 
amb els mateixos regidors de 
CiU hem pogut mantenir una 
conversa; el protagonisme 
de l’alcalde i la subordinació 
amb què tracta els seus pro-
pis regidors ens ho impedeix. 
Això sí que és un bon entre-
banc per al normal funciona-
ment del Consistori.

El Grup d’Esquerra, en més 
d’una ocasió, ha manifestat al 
Sr. Alcalde que la nostra prio-
ritat és l’estabilitat municipal 
i el desig que Agramunt vagi 
progressant en positiu. Per 
part nostra, l’Equip de Govern 
de CiU sap que pot esgotar la 
legislatura fi ns al fi nal, sem-
pre i quan no plegui abans i 
per voluntat pròpia. Ara bé, 
el que no se’ns pot demanar, 

per citar algun exemple, és 
que li aprovem els pressupos-
tos sense haver tingut temps 
d’estudiar-los ni presentar-hi 
possibles esmenes que, en tot 
cas, hauria de considerar, ate-
nent que els grups d’Esquerra 
i PSC  representem molts més 
agramuntins que no pas el seu 
grup. I el que tampoc no pot 
fer és presentar-nos els projec-
tes del segon Pla Zapatero al 
darrer moment, com l’any pas-
sat, quan ja s’esgoti el termini 
de presentació de la docu-
mentació i no tinguem temps 
ni de valorar-los. De la matei-
xa manera i per la majoria que 
representem, també tenim el 
dret i l’obligació d’opinar.

A hores d’ara, el nostre al-
calde és una capsa tancada. 
No sabem què farà, si plegarà 
o continuarà. Els agramuntins 
tenen el dret a saber-ho. Ara 
bé, el que sí que sabem és 
que amb la seva actitud no 
s’ajuda gaire ni a ell mateix, 
ni als seus propis regidors, ni 
a la gent que representa, tan-
cant-se les portes a futures 
aliances o acords municipals. 
En defi nitiva, ell tampoc no 
ha estat capaç de posar-se 
cap dels dos grups de l’oposi-
ció al seu costat. Algun motiu 
hi haurà.   ■

A hores d’ara, el 
nostre alcalde és 
una capsa tanca-
da. No sabem què 
farà, si plegarà 
o continuarà. Els 
agramuntins tenen 
el dret a saber-
ho. Ara bé, el que 
sí que sabem és 
que amb la seva 
actitud no s’aju-
da gaire ni a ell 
mateix, ni als seus 
propis regidors, 
ni a la gent que 
representa, tan-
cant-se les portes 
a futures aliances 
o acords munici-
pals. 
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PARTITS POLÍTICS
MUNICIPALS PSC

http://www.socialistes.cat/psc/Territoris/Agramunt
Grup Municipal

Balanç de dos anys i mig de treball 
al consistori

Després dels mesos 
transcorreguts des de 
les darreres eleccions 

municipals volem expressar 
a la ciutadania quines han 
estat les nostres actuacions. 
Entenem que cal fer algunes 
precisions sobre l’actualitat 
política de les últimes setma-
nes. 

Situació actual
En primer lloc hem de re-

cordar que cap dels tres grups 
municipals disposa de majoria 
per governar en solitari i com 
molt bé se sap en aquests 
casos cal cercar aliances o 
enteses per poder conduir els 
afers locals. 

Ens ha sorprès que l’alcal-
de s’adreci a la població amb 

una carta en què es queixa 
de les difi cultats que té per 
al normal funcionament de 
l’ajuntament. Inicialment va 
disposar d’un llarg període de 
prova i veient la voluntat ne-
gativa a buscar col·laboració 
s’ha trobat aïllat. L’aïllament 
li ve donat per la pròpia acció 
d’anul·lar els punts d’encon-
tre amb l’oposició. 

Recordem d’on venim
Una altra qüestió és la de 

valorar el període 2003-2007. 
Nosaltres n’estem satisfets de 
la coalició ERC-PSC i si no es 
va reeditar va ser per una de-
cisió meditada del nostre grup 
després de comparar els resul-
tats de les darreres eleccions. 
Enteníem que, analitzats els 
vots, el grup que més n’havia 
recollit podia intentar estirar 
del carro però estimàvem que 
havien de comptar amb altres 
sensibilitats que també l’em-
penyessin. Finalment això no 
ha estat així i ara ens trobem 
en una semiparàlisi d’inversi-
ons per la deixadesa a l’hora 
d’estendre ponts de diàleg per 
part del nostre primer edil.

Per coherència vam decidir 
d’infl uir des de la responsa-
bilitat i una de les nostres 
prioritats d’inversió va ser 
recollit en els primers pres-
supostos de l’actual mandat, 
tal i com ho havíem dema-
nat: ampliació de la guarde-
ria i les millores en el camp 
de futbol amb instal·lació de 
gespa artifi cial, ampliació del 

bar i sala de tecnifi cació. Els 
primers acords van ser francs, 
oberts i clars. Inclús quan ha 
tocat de destinar els recursos 
del pla d’inversions especials 
s’han seguit els processos en-
cetats per l’equip de govern 
precedent.

Canvis promoguts per 
l’anterior consistori 

L’actual mètode de treball 
ve donat pels grans canvis 
introduïts en el període ante-
rior: 

• una nova estructura de 
funcions del personal

• actualització del conveni 
laboral

• millores en l’oferta de 
serveis del patronat d’es-
ports

• subvenció aconseguida 
per a les obres de l’esglé-
sia

• un projecte convingut 
amb el departament de 
cultura: nous usos de 
l’antic escorxador

• aprofundiment en la me-
mòria històrica: recupera-
ció del refugi 

• acords amb el departa-
ment de salut per a l’am-
pliació del CAP

• aposta per a més serveis a 
la llar d’infants...

I en aquestes estem, no hi 
ha novetats i el rellançament 
del poble s’ha aturat perquè 
s’ha produït un retraïment 
embolcallat amb idees endo-
gàmiques.

L’obra de l’artista Martí Rom 
seria un exemple de senyalització 
actualitzada de la via pública.
L’escultura està situada en el 
pàrquing de l’antiga casa Viladàs.

PSC

Nosaltres n’estem 
satisfets de la 
coalició ERC-PSC 
i si no es va reedi-
tar va ser per una 
decisió meditada 
del nostre grup 
després de com-
parar els resultats 
de les darreres 
eleccions.
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Interrogants actuals
On és la continuïtat en 

l’aposta que vam fer per 
una àrea verda com a pulmó 
d’Agramunt? Vam endreçar 
els marges del riu des del 
pont de la carretera de Cerve-
ra fi ns al pont de Ferro. D’al-
tra banda, el nostre electorat 
ha de saber que hem vetllat 
per modernitzar el poble i 
actualment el ressò mediàtic
de la localitat s’ha vist reta -
llat en gran manera. Dispo-
sem de poca presència en 
els mitjans de comunicació. I 
quan volem divulgar què fem, 
l’actual govern rebutja el de-
bat i tots enyorem les troba-
des informatives engegades 
des de la ràdio local. Què li 

falta al nostre alcalde: diàleg, 
confi ança, saber entendre 
i escoltar les veus del PSC i 
d’ERC. 

Què ens depararà
el futur? 

El mirem amb optimisme 
perquè els fonaments estan 
posats a partir del treball 
efectuat amb tenacitat durant 
quatre anys de govern en co-
alició. Continuem apostant i 
somniant per atendre en con-
dicions les persones de la ter-
cera edat en espais adaptats 
a les seves necessitats, volem 
millores en l’enllumenat, de-
sitgem una programació es-
table de teatre, apostem per 
una senyalització actualitzada 

de la via pública i ens esfor-
cem en la creació d’un centre 
d’interpretació de la cultura 
popular amb preferència d’un 
museu monotemàtic dedicat 
al torró.

Proposta
de col·laboració

Amb el que hem exposat, la 
nostra línia queda clara: se-
guim implicats en el que es fa 
al municipi, però volem posar 
les coses al seu lloc i manifes-
tar que si hem de col·laborar 
ho farem en peu d’igualtat i 
amb franquesa, donant va-
lor a la posició que cadascú 
manté sense menystenir les 
aportacions que obertament 
presentem.   ■

Tots enyorem les 
trobades informa-
tives engegades 
des de la ràdio 
local. Què li falta 
al nostre alcalde: 
diàleg, confi ança, 
saber entendre i 
escoltar les veus 
del PSC i d’ERC.
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Carmen se llamó mi abuela
y aún se sigue llamando,
pues todos los que te quisimos
aún te seguimos llamando
aunque tú no nos contestes,
pues te fuistes para siempre
y nadie puede saber
que cada día del año
yo lloro por tu querer.

FAMÍLIA GIL - ORTIZ

Carmen García Aguza
  Morí el 30 de gener de 2003
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L'AJUNTAMENT
INFORMA

▼

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 23-11-2009

CERTIFICACIÓ

Es va aprovar la següent certifi cació: 
– Certifi cació núm. 6 de l’obra denominada “Arranjament 

d’un carrer i un mur de contenció de terres al nucli agregat de 
Mafet” lliurada pel director de l’obra, i executada per l’em-
presa MACOTEC 905,S.L. per un import de 13.894,21€.

SUBVENCIÓ PARRÒQUIA NTRA. SRA. DEL REMEI DE
MAFET

Es concedí un ajut econòmic per un import de 62,73€ 
a la Germandat de Ntra. Sra. del Remei de Mafet per a les 
despeses de la liquidació dels drets de la llicència d’obres, 
núm. 2009/281, per les obres de l’església.

ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ GRATUÏTA DE 41,06 M2 PER 
A VIALS PÚBLICS DEL C. BATEDORS i SEGADORS D’AGRA-
MUNT

S’acceptà la cessió gratuïta realitzada pel Sr. Críspulo Arit-
zeta Moreno i el Sr. Joaquim Carbó Solsona, la superfície 
destinada a vials públics serà de 41,06 m2 al C. Segadors i 
al C. Batedors.

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LES OBRES D’INSTAL·LACIÓ 
DE LA CALEFACCIÓ, ARRANJAMENT DEL SOSTRE DE LA 
SALA DE PLENS I DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTA SEGONA 
DE L’AJUNTAMENT D’AGRAMUNT

S’acordà adjudicar defi nitivament a l’empresa GARRO-
FÉ Y ROCA, S.A. les obres “d’instal·lació de la calefacció, 
arranjament del sostre de la sala de Plens i distribució de 
la planta segona de l’Ajuntament”, per un import total de 
290.242,21 euros (IVA inclòs).

SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS ESCOLARS I DELS EQUI-
PAMENTS MUNICIPALS

S’acordà prorrogar el contracte amb l’empresa CLANSER, 
SA, pel servei complementari de neteja, a comptar a partir 
del primer d’octubre de 2009 i que fi nalitzarà el 30 de se-
tembre de 2010 dels edifi cis, instal·lacions i equipaments 
municipals següents:

- Edifi cis del Col·legi Públic CEIP Macià-Companys i la 
Guarderia Municipal “NINS”.

- Edifi cis del Pavelló Municipal d’Esports i del vestidor de 
les piscines.

- Edifi ci de l’Escola Municipal de Música.

- Edifi ci del Casal d’Avis.

- Vidres de la Biblioteca Municipal.

- Espai Guinovart: Neteja de vidres i pols de l’era.

ADJUDICACIÓ ESTUDI ECONÒMIC-FINANCER 2009-2013 
DE L’AJUNTAMENT D’AGRAMUNT

S’acordà aprovar la realització d’un estudi diagnòstic de 
la situació econòmico-fi nancera i un full de ruta de l’Ajun-
tament d’Agramunt pel període 2009-2013, així com una 
revisió dels circuits de control intern proposada i s’adjudi-
cà a l’empresa EFIAL, CONSULTORIA, SL per un import de 
10.080€, més IVA. 

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 9-9-2009

CERTIFICACIÓ

S’aprovà la certifi cació núm. 7 de l’obra denominada “Ar-
ranjament d’un carrer i un mur de contenció de terres al 
nucli agregat de Mafet” lliurada pel director de l’obra, i exe-
cutada per l’empresa MACOTEC 905,S.L. per un import de 
23.374,33€.

BAIXA ESTABLIMENT

S’acordà donar de baixa del Registre d’Establiments els 
corresponents establiments: 

De la Sra. Mari Paz Àngels Martín Ranz, titular de l’es-
tabliment dedicat a l’activitat venda al menor de peces de 
vestir i tallatge. 

De la Sra. Carme Salamanca Ruiz, titular de l’establiment 
Fruiteries La Llimona, SL dedicat a l’activitat venda al me-
nor de fruites.

PLE EXTRAORDINARI, 29-12-2009

APROVACIÓ DELS COMPTES 2008 

S’acordà aprovar (per set vots a favor, cinc dels regidors 
del grup municipal de CiU i dos dels regidors del grup mu-
nicipal del PSC, i cinc abstencions dels regidors del grup 
municipal d’ERC), els comptes generals municipals corres-
ponents a l’exercici econòmic de 2008.

LLICÈNCIES D’OBRES

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU per obrir una 
rasa per connectar un cable de baixa tensió a la xarxa elèctri-
ca per donar subministrament a la planta solar fotovoltàica.  
C. Segarra. 

TERESA ALSINA TORRES, per reparació dels danys catas-
tròfi cs de l’incendi del 17/7/2009, consistents en substituir 
les plaques de la coberta del cobert agrícola i reparar una 
paret. Mas d’en Palau. 

CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL per obrir una rasa per 
arranjar una avaria d’aigua. Av. Marià Jolonch. 
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CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL per obrir una rasa per 
arranjar una avaria d’aigua. C. Comtessa Aurembiaix. 

CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL per obrir una rasa per 
arranjar una avaria d’aigua. C. Ntra. Sra. dels Socors. 

MARIA ROSA PLANES GUÀRDIA, per un dret de connexió 
d’aigua defi nitiva a la xarxa general. C. Carabassa. 

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL per obrir una 
rasa per arranjar una avaria d’un cable soterrat de la xarxa de 
baixa tensió. Passeig Josep Brufau. 

XAVIER TORRES FARRENY, per netejar la teulada de l’ha-
bitatge. C. Sió. 

CREU ROJA D’AGRAMUNT per pintar la façana del local. 
Av. Marià Jolonch. 

ADELA ESTEVE FERRER, per substituir la banyera del la-
vabo per un plat de dutxa. C. Horts. 

ARRUFAT, SA per netejar i treure la runa del pati. C. Cor-
riol dels Hortets. 

JOAN SOLÉ PLA, per substituir dues bigues malmeses de 
la porta del garatge. Montclar. 

HUSSEIN FIKRI ZAKI, per un dret de connexió d’aigua 
defi nitiva a la xarxa general. C. Carabassa. 

MARIA MERCÈ NADAL TARGA, per un dret de connexió 
d’aigua defi nitiva a la xarxa general. C. Carabassa. 

ANTONIO MORENO AVILA, per col·locar un tanca metàl-
lica en una part de l’hort. Partida Costa Get. 

MARIA CARRERA BALASCH, per substituir una fi nestra
de la façana de fusta per alumini. C. Raval de Sant Fran-
cesc. 

AGNÈS ESCOLÀ GASOL, per canviar les teules malmeses 
de la teulada, arranjar el ràfec de la part frontal de la façana 
i canviar els baixants pluvials. C. Aspi. 

AGNÈS ESCOLÀ GASOL, per pintar una part de la façana 
de l’habitatge. C. Aspi. 

RUBEN PEDRÓS VALLÉS, per netejar i anivellar el pati. 
C. Xocolaters. 

ÀGUEDA TORRENTE MARTÍNEZ, per substituir la banye-
ra del lavabo per un plat de dutxa. C. Passatge de les Flors. 

FERRETERIA FIRAL, SL per col·locar dos rètols de meta-
crilat a la façana del local. C. Firal. 

FERRETERIA FIRAL, SL per substituir la porta metàl·lica 
del local per una porta d’alumini i vidre. C. Firal. 

VICENT CASTELLÀ AMIGÓ, per la construcció d’un pan-
teó. Cementiri - parcel·la 31. 

ANTONI SOLANES MARTÍ, per pavimentar una part de la 
fi nca de l’explotació ramadera. Donzell. 

EZEQUIEL BERTRAN PUIGPINÓS, per rebaixar la vorera 
de l’entrada al garatge. C. Comtessa Aurembiaix. 

MARIA ÀNGELS RIBAU SOLÉ, per impermeabilitzar i col-
locar aïllant en una part del lateral de la façana de l’habitat-
ge. Av. Marià Jolonch. 

CAROLINA FERREIRA DA SILVA, per un dret de connexió 
d’aigua defi nitiva a la xarxa general. Av. Marià Jolonch. 

HELVA VICENS, SL per obrir una rasa a l’interior de la fà-
brica per canviar un tub malmès del desguàs. Ctra. Tàrrega. 

SALVADOR COMA AMORÓS, per rebaixar la vorera de l’en-
trada del garatge. C. Comtessa Aurembiaix. 

FELIP SOLÀ FARRENY, per substituir la banyera per un 
plat de dutxa. Av. Marià Jolonch. 

CONCEPCIÓ MARTORELL BADIA, per netejar les canale-
res de la façana, la teulada i canviar les teules malmeses. 
Pl. Pare Gras. 

JOAN VILADOMAT FONT - MERITXELL OLIVA BOSCH, 
per construir un habitatge unifamiliar aïllat. C. Domènec 
Cardenal. 

TORRONS VICENS, SL per construir un edifi ci industrial 
aïllat. C. Camí Vell de Tàrrega, 31

ANTONIO ARITZETA MORENO, per construir un habitatge 
unifamiliar en testera. C. Segadors. 

FRANCESC ESTEBAN GARCIA, per la primera utilització 
per ampliar el magatzem. C. Pau Casals. 

JOAN VILADOMAT FONT - MERITXELL OLIVA BOSCH, 
per un dret de connexió a la xarxa general de clavegueram. 
C. Domènec Cardenal. 

ANTONIO ARITZETA MORENO, per un dret de connexió 
d’aigua per obres a la xarxa general. C. Segadors. 

ANTONIO ARITZETA MORENO, per un dret de connexió a 
la xarxa general de clavegueram. C. Segadors. 

AGRÍCOLA FARNERS, SL per un dret de connexió d’aigua 
defi nitiva a la xarxa general. 

MONTSERRAT RIBERA VALLS, per un dret de connexió 
d’aigua defi nitiva a la xarxa general. Pl. Amball. 

COMUNITAT DE PROPIETARIS C. ÀNGEL GUIMERÀ, 17 
per un dret de connexió d’aigua defi nitiva a la xarxa general. 
C. Àngel Guimerà. 

TERESA MUIXÍ FREIXES, per un dret de connexió d’aigua 
defi nitiva a la xarxa general. C. Comtes d’Urgell. 

FERMAGA 425, CB per un dret de connexió d’aigua defi -
nitiva a la xarxa general. Av. Marià Jolonch. 

MARIA JOSE GINER VARGAS, per un dret de connexió 
d’aigua defi nitiva a la xarxa general. Av. Catalunya. 

MARI CARMEN ALONSO GARCIA, per canviar les teules 
malmeses de la teulada de l’habitatge. C. Barretina. 

FRANCESC MARQUILLES VIDAL, per construir un femer 
com a mesura correctora a l’explotació ramadera. Partida 
Camí de Castellserà. 

AGNÈS ESCOLÀ GASOL, per arranjar i arrebossar una part 
de la façana de l’habitatge. C. Aspi. 

NUGGETGOLD, SL per la instal·lació de plaques solars 
fotovoltàiques sobre la teulada de l’habitatge. C. Ronda Mo-
linal. 

AUTOMOCIÓ JOAN CARLES, SL per folrar la façana poste-
rior i una part del lateral amb xapa metàl·lica. C. Indústria. 

JOSEFA CORTS NAVARRO, per substituir el parquet de la 
cuina i del menjador per rajoles. C. Aspi.
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Campanya de recollida de joguines
de l’Ajuntament d’Agramunt

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL per obrir una 
rasa per instal·lar una nova línia subterrània de baixa tensió 
per un nou subministrament d’energia elèctrica. C. Segarra.

DIANA MARTORELL SOLÉ, per distribuir un local en plan-
ta baixa per a condicionar-lo com a centre de fi sioteràpia. Av. 
Marià Jolonch. 

EXPLOTADORA DE ESTACION DE SERVICIO, SL per obrir 
una rasa interior de 3 metres lineals per substituir un tub 
malmés de l’aparell subministrador de combustible. Ctra. de 
Ponts a Salou.

Algunes famílies es queixen que els seus fi lls tenen 
massa joguines. D’altres, fan malabarismes amb els 

estalvis perquè en puguin tenir alguna. Per aquest motiu 
l’Ajuntament d’Agramunt, coordinat des de la regidoria 
de Serveis Socials, va endegar per segon any una campa-
nya de recollida de joguines, contes infantils, jocs, puz-
les... per tal de donar resposta a les famílies del municipi 
sense recursos sufi cients per poder comprar-ne.

Aquesta campanya es va iniciar el 8 de desembre, dins 
de les activitats del ja tradicional Mercat de Nadal, on els 
pares i infants podien passar per l’Ajuntament a deixar 
les joguines. Durant tot aquest mes de desembre s’han 
recollit a l’Ajuntament més de 200 donacions: 80 jogui-

nes, 50 llibres i contes infantils, 30 jocs i puzles, 40 
peluixos...

Posteriorment, les joguines es classifi quen per edats 
i s’emboliquen. Hem repartit regals des de nadons fi ns 
a joves de 16 anys, tot i que la franja d’edat en la qual 
tenim més infants és de 3 a 10 anys. Per això, l’Ajunta-
ment vol recordar als qui lliuren les joguines la necessitat 
de contemplar bebès i joves.

El passat 30 de desembre es va fer a l’Ajuntament l’en-
trega de les joguines a una vintena de famílies d’Agra-
munt amb un total de 50 infants. D’aquestes famílies 
un 55% són immigrants de diferents països de proce-
dència.

CEMENTIRI MUNICIPAL

VENDA DRETS FUNERARIS

S’acordà adquirir els drets funeraris del nínxol núm. 142 
de la Galeria de Ntra. Sra. del Socors essent el titular Sr. 
Francesc Ros Vila. 

CONCESSIÓ DRETS FUNERARIS

Es concedí els drets funeraris següents:
PAQUITA VILALTA MASANA, nínxol núm. 147 de la galeria               

de Sant Ramon.
VICENT CASTELLÀ AMIGÓ, Panteó núm. 31.
MAGÍ FEIXA PUIG, nínxol núm. 20 de la galeria Santa 

Cecília.
JAUME COMABELLA HUGUET, nínxol núm. 142 de la ga-

leria Ntra. Sra. del Socors.

CANVI DE NOM DE DRETS FUNERÀRIS

S’aprovà el canvi de nom dels drets funeraris dels nínxols 
núm. 161 de la Galeria de Sant Ramon del Sr. Francesc Ros 
Vila, anterior titular, a la Sra. M. Dolors Ros Vila.

Així com el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol 
núm. 193 de la Galeria de Sant Ramon, per successió here-
ditària, de la Sra. Pepita Millà Casimiro, anterior titular, a la 
Sra. Josefi na Gañet Millà.

– Del Sr. Josep M. Jolonch Puig, anterior titular, a la Sra. 
Arantzazu Olaortua Ugalde dels següents nínxols i panteó: 

Del nínxol núm. 108 de la Galeria de Ntra. Sra. dels So-
cors 

Del nínxol núm. 16 de la Galeria de Sant Josep
Del nínxol núm. 166 de la Galeria de Sant Ramon
Del nínxol núm. 167 de la Galeria de Sant Ramon
Del nínxol núm. 14 de la Galeria de Sant Jordi
Del nínxol núm. 15 de la Galeria de Sant Jordi
Del nínxol núm. 21 de la Galeria de Sant Joan
Del nínxol núm. 23 de la Gaelria de Sant Joan
Del nínxol núm. 85 de la Galeria de Sant Pere
Del panteó núm. 25

– De la Sra. Dolors Cases Cucurull i del Sr. Jaume Pam-
palona Gardeñes, anteriors titulars, al Sr. Ramon Cases Cu-
curull del nínxol núm. 92 de la Galeria de Ntra. Sra. del 
Socors.
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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

Dia 23, 24 i 25 de febrer de 1944. La 
nevada grossa. El dia 23 de febrer (Di-
mecres de Cendra), va començar a ne-
var a mitja tarda. El dijous 24, al matí, 
ja hi havia un pam de neu i va continuar 
nevant tot el dia. Al vespre el gruix de 
neu ja superava els dos pams i conti-
nuava nevant. Allò que havia començat 
com una cosa bonica i alegre, va acabar 
com una tragèdia. Al matí del divendres 
25 de febrer la doblada de neu ratlla-
va el metre i va continuar nevant amb 
menys intensitat durant tot el dia. La
nit del dijous al divendres es van en-
sorrar algunes teulades pel pes de la 
neu i el pànic es va estendre pel poble. 
La gent feia caure la neu de les seves 
teulades. Qui no s’ho podia fer lloga-
va treballador per a la neteja. Algunes 
teulades es van ensorrar a causa d’estar 
molt malmeses de quan la Guerra Civil. 
Un dels edifi cis més emblemàtics que 
es van ensorrar va ser la teulada de la 
sala del teatre del Casal. Per sort, ningú 
no va prendre mal. Els carrers es van 
fer intransitables pel gruix de la neu 
acumulada i encara més per la que la 
gent tiraven de les teulades. El dilluns 
l’Ajuntament va mobilitzar els veïns i 
van començar a obrir passos a tots els 
carrers per poder transitar a peu. Des-
prés feien treure la neu a carretades
de la carretera, de la placa Major i dels 
carrers i les portaven al riu Sió, que 
baixava rubinada, i a mesura que les hi 
anaven tirant s’anava fonent. Agramunt 
va quedar completament incomunicat 
durant vuit dies i es va interrompre tam-
bé el subministrament d’energia elèc-
trica. A mitjans de la setmana següent 
alguns van decidir anar fi ns a Tàrrega 
a peu. Poc després un camió, precedit 
per un tractor que li obria pas, va fer 
el viatge d’anada i tornada de Tàrrega. 
Molt a poc a poc es va anar tornant a la 
normalitat. 

Aquesta va ser la nevada més grossa 
del segle XX i l’any 1944 és conegut a 
les nostres comarques com l’Any de la 
Nevada.

R. Bernaus i Santacreu
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GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE DESEMBRE
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Dies

Demografi a

(Mes de desembre de 2009)

MATRIMONIS
Claudio Perona i Garcia, i
Guadalupe Atero i Fernández dia 12

DEFUNCIONS
Josep Maria Farran i Puig 54 anys, dia   8
Núria Ribera i Herbera 74 anys, dia 24
Francesc Batalla i Pujol 88 anys, dia 30

Temps

PLUJA CAIGUDA DURANT EL DESEMBRE

Dia   2 ........................................  1,0 l./m2

Dia 12 ........................................  4,5 l./m2

Dia 14 .....................................  (3*) 4,8 l./m2

Dia 20 .....................................  (1*) 1,5 l./m2

Dia 21 .....................................  (2*) 8,0 l./m2

Dia 22 ........................................  19,5 l./m2

Dia 23 ........................................  9,0 l./m2

Dia 24 ........................................  8,5 l./m2

Dia 25 ........................................  1,8 l./m2

Dia 26 ........................................  4,7 l./m2

Dia 27 ........................................  0,8 l./m2

Dia 29 ........................................  3,0 l./m2

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

Dia 31 ........................................  0,6 l./m2

TOTAL ........................................  68,5 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL DESEMBRE

Màxima del mes .......................14°, dies 4 i 30
Mínima del mes ..............................–8°, dia 20
Oscil·lació extrema mensual ........................22°
Mitja de les màximes .............................7,870°
Mitja de les mínimes .............................0,774°
Mitja de les mitjanes .............................4,322°

L’observador: Deudat Pont

FEBRER 2010

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

El dia 1 el sol surt a les 7h 03m, i es pon 
a les 17h 07m. El dia 28 el sol surt a les 
6h 28m, i es pon a les 17h 40m.

El dia 18 el sol entra a la constel·lació 
de PEIXOS.

Les fases de la lluna:

Quart minvant el dia   5, a les 11:48 h

Lluna nova el dia 14, a les 02:51 h

Quart creixent el dia 22, a les 00:42 h

Lluna plena el dia 28, a les 16:38 h

l./m2

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

La Quaresma
La Quaresma en temps dels primers cris-

tians només tenia una durada de quaranta 
hores, en el transcurs de les quals els fi dels 
observaven un dejuni complet, no menja-
ven ni bevien absolutament res. El Concili 
de Nicea de l’any 325 va elevar el període 
quaresmal a quaranta dies, com encara ho 
és avui. Va ser el papa Gregori el Gran qui 
va establir-ho i fou qualifi cat de carnis leva-
men, carns llevades, i de carnes tollendas 
o carns que han de ser tretes, amb al·lusió 
a la privació de l’ús de la carn. En temps 
dels nostres besavis el dejuni havia estat 
molt més rigorós del que feien els nostres 
avis i del que es fa avui. S’havia de menjar 
molt poc i d’escàs aliment. Poca cosa més 
que sopes amb oli, verdura i aigua. Beure 
qualsevol cosa que no fos aigua, era tingut 
per pecat. Els diumenges el dejuni era aixe-
cat i es podia menjar peix i altres aliments 
suculents. Molta gent ho rebutjava i es limi-
tava a menjar una mica més que els altres 
dies, però de menges de qualitat semblant. 
També havia estat costum durant la Quares-

ma de fer la setmana de dejuni, que con-
sistia en passar una setmana sense menjar 
res en absolut. L’Església combatia aquest 
costum, perquè recordava la pràctica jueva 
de dejunar durant una setmana. Antigament 
es feia només un àpat a posta de sol. Els 
que no podien resistir tanta abstinència, al 
matí menjaven un rosegó de pa que havia 
de ser ben sec i com més petit millor. Els 
que no tenien dents, se’l mullaven ben xop 
amb aigua. El requisit de verdura propi de la 
Quaresma havien estat els espinacs i quan 
es volia fer un extraordinari se’ls menjaven 
amanits, en verdura, en truita i en forma de 
panadons amb panses. La gent, dolent-se 
del rigor de la Quaresma en contrast amb la 
disbauxa del Carnaval, deien:

Ara vénen set setmanes
totes de dejunar,
i set que ja n’hem passades 
totes de riure i folgar.

Dia 2: La Presentació del Senyor. La Puri-
fi cació de la Mare de Déu.

Dia 11: Dijous gras

Dia 14: Diumenge de Carnestoltes.

Dia 17: Dimecres de Cendra; comença la 
Quaresma.

Ramon Bernaus i Santacreu
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ADÉU

Te n’has anat
sense adéu ni comiat,
deixant un buit dins meu
arrencant-me un crit ofegat.

Em sento trista
quan et veig amb els ulls de la memòria,
i encara et recordo rialler i feliç
explicant-me alguna vella història.

Voldria encara uns instants
per dir-nos quelcom,
poder agafar-nos les mans
per retornar-me el cor.Primer aniversari de la mort de

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

E.P.D.

La família et recordarem sempre.

Agramunt, gener de 2010

Francesc
Batalla Pujol

morí cristianament el dia 30 de desembre de 2009,
a l’edat de 88 anys, havent rebut els S.S. i la B.A.

A.C.S.

Els qui t’estimen: la teva esposa, Mercè Vicens Borges; fi lls, Mercè i Víctor, i 
Ricard i Teresa; néts, Anna, Gerard, Guillem i Sílvia; germans, cunyats, ne-
bots, cosins i família tota us demanen una oració pel seu descans etern.

La família agraeix les mostres de condol rebudes i molt especialment l’afecte 
de totes les persones de la Residència Ribera del Sió.

Agramunt, desembre de 2009
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RECEPTARI
POPULAR

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

Oració per a curar
de l’airada/IV 1

«Sant Joan i sant Pere van per un camí gran;
—Mal-aire, mal estrany, a on vas?
—A corrompre els ossos de ... (nom) ...
—No n’iràs que te’n guardaré
amb tres branques d’ordi,
tres de rocamorera
i tres de sarment,
i siré atent
i distrauré a la pedra més alta
de la muntanya del Montsec.
Valga’m Déu i la guia
de la Majestat divina.

Tres parenostres a la Santíssima Trinitat
i que el cop d’aire de ... (nom) ...
sigui curat ben prompte i ben aviat.»

1  Antoni Baró i Lleonart, d’Agramunt, i de 80 anys (de-
sembre del 1979).

Oracions remeieresReceptes de cuina

Crema de poma
Ingredients per a 4 persones:

1 kg de poma Golden, 1 o 2 pomes 
Reineta o Royal gala per decorar (sense pelar), crema de llet (opcio-
nal) o formatge tendre de cabra (opcional).

Per fer el brou vegetal:
1 ceba, 1 branqueta d’api, 3-4 pastanagues, 1 nap, 1 xirivia.

Elaboració:

Feu el brou vegetal fent bullir tots els ingredients entre 30 i 40 
minuts. Passat aquest temps coleu el brou. La verdura es llença.

Torneu a posar el brou vegetal al foc amb la poma pelada i tallada 
a trossos (sense cors). Cal que bulli entre 15-20 minuts. Passat 
aquest temps, tritureu-ho i incorporeu-hi la crema de llet, si es vol, i 
es rectifi ca de sal. També s’hi pot afegir formatge tendre de cabra.

Se serveix freda o a temperatura ambient, amb uns trossos de 
poma Reineta o Royal gala a trossets sense pelar.

El contrast de la crema amb la poma a daus i vermella fa molt 
bonic.

Teresa Farran Petit (Vilagrassa)
Del llibret “Receptes de cuina tradicional de l’Urgell”

editat pel Consell Comarcal de l’Urgell

Remeis casolans

sió 551[GENER 2010]

Ingredients: Camamilla, fonoll.

Elaboració:

Podeu utilitzar la camamilla per sua-
vitzar i aclarir la pell i per alleujar les 
cremades del sol. Afegiu la camamilla 
directament a l’aigua del bany o direc-
tament a la pell aplicant compreses 
temperades o fredes a la zona a tractar.

Per preparar una compresa calenta 
submergiu un teixit de cotó fl uix en 
una infusió o una decocció d’herbes 
calentes i apliqueu-ho a la part afec-
tada. Una compresa freda es prepara 

igual però deixant que 
es refredi abans de la seva aplicació.

Antigament es feien inhalacions i 
fi ns i tot cigarretes de camamilla per 
alleugerir l’asma, els dolors menstruals 
i curar l’insomni. Avui en dia s’utilitza, 
majoritàriament, per alleujar proble-
mes gastrointestinals, ja que afavoreix 
les digestions i evita les fl atulències 
(en aquest cas es recomana afegir a la 
infusió llavors de fonoll).

Les inhalacions de camamilla junta-
ment amb les fulles d’eucaliptus alleu-
gen la congestió nasal.

També podeu aplicar compreses tem-
perades als ulls per eliminar la fatiga.

La camamilla escasseja però es pot 
trobar a tota la comarca de l’Urgell, per 
exemple a Claravalls i Altet. La reco-
llida de fl ors de camamilla s’efectua a 
la primavera quan es troben en tota la 
seva plenitud.

El fonoll és més fàcil de trobar i a par-
tir del maig n’hi ha per tota la comarca.

Mastegar una branqueta de fonoll 
combat el mal alè.

Maribel Itarte (Tàrrega)
Del llibret “Remeis casolans amb herbes 

aromàtiques o medicinals de l’Urgell”, editat 
pel Consell Comarcal de l’Urgell

Regenerador i aclaridor de la pell
ueueuu



66 [GENER 2010]sió 551

Primer aniversari

Cecília Solé i Balagueró
que morí cristianament el dia 30 de gener de 2009,

a l’edat de 80 anys, havent rebut els Sants Sagraments.

La seva família: espòs, Antonio Farré Areny; fi lls, Ferran, Jaume i Àfrica; néts, 

Jordi, Judit i Adrià; i germans la recordaran sempre i us demanen una oració 

per l’etern descans de la seva ànima.

Agramunt, gener de 2010
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❚ Coordina Rosa Maria Sera

per
Ricard Bertran

Les 7
diferències

Durant els llargs dies 
d’hivern resulta molt 
acollidor una bona 
llar de foc, tot repas-
sant-hi exemplars de 
la revista Sió. 

La foto de l’esquerra 
és l’ori ginal, mentre 
que a la de la dreta 
s’han fet set mo difi -
cacions.

A veure si les tro beu!

Solució a les
7 diferències:

Solució al
LABERINT:

LABERINT

LLEURE AMENITATS

Quina línia ens portarà
fi ns a la papallona?

67sió 551[GENER 2010]

SALT DE CAVALL

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

Solució al SALT DE CAVALL, per P.R.:

Vestir seda pel gener, fantasia o poc 
diner.

La número 4.

fan a da Ves

se di ner, si

o ta tir pel

ner. ge poc
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Ramon Roca Sala

Quinzè aniversari

El recorda la família
i us demanen un record

en l’oració.

Agramunt, 17 de febrer de 2010
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LA FOTO per JOSEP BERTRAN

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

Fa uns anys es posà de 
moda instal·lar uns car-

tells a les entrades d’Agra-
munt anunciant l’aniversari 
rodó d’alguna entitat local. 
Més tard l’Ajuntament ho va 
aprofi tar per col·locar-hi uns 
rètols per donar la benvingu-
da i fer promoció de la Vila. A 
l’altra cara, però, hi van que-
dar els cartells originals. A 
hores d’ara encara anuncien 
els 20 anys que els Diables 
van celebrar el 2004 quan fa 
dies que ja han commemorat 
el 25 aniversari. S’haurien 
pogut aprofi tar canviant el 0 
pel 5.
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Dotzè Aniversari

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

havent rebut els Sants Sagraments

E. P. D.

La família la recordarà sempre.

Agramunt, febrer de 2010

Novè aniversari de la mort de

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

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

E. P. R.

La família el recordarà sempre.

AGRAMUNT, gener de 2010
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D’esquerra a dreta
i de dalt a baix:

1) Ramona Ros
2) Joan Escolà
3) Mª Mercè Marquilles
4) Josep Mª Inglés
5) Mª Teresa Mir
6) Felip Solà
7) Maria Rosa
8) Josep Mª Almarcha
9) Mª Neus Ros

Durant la Festa Major del 1947 es va celebrar el primer concurs de sardanes de la nostra Vila amb la parti-
cipació de nombroses colles que van actuar a l’envelat, ple de gom a gom, que s’instal·lava a la plaça del 

Mercadal a càrrec de la societat del Casal. Aquests nois i noies formaven part de la colla que representava a Acció 
Catòlica, com es pot apreciar en el banderí.

L’àlbum ����

1
2

3
4 5

6
7

8

9
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