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CRÈDITS

ESTIMATS LECTORS...

Agramunt té una 
llarga tradició 
carnavalesca. 
Fins a la Guerra 
Civil, eren cè-
lebres els seus 
carnavals per la 
seva magnitud i 
contundència que 
fi ns i tot podien 
arribar a ser una 
mica bèsties i 
amb mala llet, 
segons les cròni-
ques de l’època.

“Carnaval: període de 
divertiments públics 
i disfresses que pre-

cedeix la Quaresma”. D’aquesta 
manera defi neix el diccionari el 
carnaval. Això va ser així durant 
centúries. Actualment ja no és 
ben bé igual i, fi ns i tot, moltes 
persones ignoren el que repre-
senta la Quaresma.

El carnaval tenia sentit en una 
societat repressora socialment i 
políticament. Quan la disbauxa 
únicament era tolerada durant 
uns pocs dies a l’any i abans 
d’un període encara molt més 
estricte com eren els quaranta 
dies de la Quaresma que era 
seguida, de grat o per força, per 
la majoria de la població.

Els actuals carnavals han perdut 
el seu sentit social. Han passat a 
ser una festa més del calendari 
anual, fi ns i tot se celebren fora 
dels dies que els pertoca, que 
queda pràcticament restringida 
al voltant de les disfresses.

L’antiga permissivitat no queda-

va circumscrita únicament a les 
disfresses sinó que s’estenia a 
la vida social i, especialment, a 
la política. Els dies del carnaval 
eren aprofi tats per burlar-se i 
criticar el mort i qui el vetlla, i si 
eren polítics, encara més.

Agramunt té una llarga tradició 
carnavalesca. Fins a la Guerra 
Civil, eren cèlebres els seus 
carnavals per la seva magnitud 
i contundència que fi ns i tot 
podien arribar a ser una mica 
bèsties i amb mala llet, segons 
les cròniques de l’època. Repas-
seu l’hemeroteca de SIÓ, –ara 
fàcilment amb l’edició digital– i 
en trobareu notícia.

Durant la dictadura franquista 
Kipps va tornar a revifar el car-
naval agramuntí amb els seus 
multitudinaris, cèlebres i molt 
ben premiats, concursos de 
disfresses. Durant els primers 
anys de la democràcia les festes 
del carnestoltes es limitaren a 
l’àmbit escolar.

Quant l’any 1987 es va tornar 

a organitzar el carnaval de la 
manera, més o menys, que 
encara ho fem, hi va haver un 
intent de seguir aquesta tradició 
més trencadora dels nostres orí-
gens, però aviat es va abandonar 
per quedar en una celebració 
estrictament festiva sense cap 
connotació d’originalitat.

Per altra banda és evident que 
en la nostra societat cada dia 
és carnaval mirant segons quins 
programes de televisió. Que cri-
ticar els polítics es pot fer sem-
pre que es vulgui i no cal pas 
cap mena de butlla. I que per fer 
bestieses pels carrers amb tota 
impunitat no s’ha esperar que 
s’aixequi la veda. Mireu les nits 
dels divendres d’estiu. 

Amb tot, felicitem-nos per l’èxit 
de la nostra festa, i ara a pensar 
en el 25 aniversari, que l’hem 
de fer encara més grossa.

Afectuosament,

Bernat Jofre

Agramunt, febrer 2010
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▼

Carnaval 2010

ACTUALITAT FETS DEL MES per JOSEP BERTRAN

Va ser, la de Carnaval, la nit més 
freda d’aquesta darrera reves-
sia. Això no va impedir que la 

participació a la rua del dissabte 13 
de febrer, fos més massiva que mai. 
Qui es va quedar a casa va ser una 
part del públic ja que l’assistència 
d’espectadors no va ser tan nombro-
sa com la de l’any passat.

Obria la comitiva de la rua, que 
començà puntualment a les 7 del 
vespre, una gran, immensa carros -
sa de l’organització amb el Rei 
Carnestoltes enfi lat a dalt de tot. 
Adornada amb el motiu d’enguany,
“México lindo”. Al seu darrere sis 

FOTOS: JOSEP BERTRAN
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▼

ACTUALITAT FETS DEL MES
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▼

altres carrosses i un total de 37 
comparses, la majoria de les quals 
portaven vehicle propi.

A diferència dels darrers anys úni-
cament es va fer un tomb pel recor-
regut tradicional, però es va entrar i 
sortir de la Fondandana per l’avingu-
da de Catalunya.

El pavelló acollí com sempre el 
ball de disfresses amb l’actuació de 
la “Salseta del Poble Sec”. Durant 
la vetllada es lliuraren els premis del 
concurs de comparses, carrosses i 
vehicles. En les dues primeres cate-
gories es van donar 180 euros i un 
corder i 300 euros i un corder, res-
pectivament. El premi especial per a 
vehicles va ser de 150 euros. A tota 
la resta de participants els va corres-
pondre un corder a cadascun.

La tradicional i multitudinària sar-

dinada al Mercadal, des de fa anys 
l’únic acte del diumenge, va tancar 
el Carnaval 2010. El dilluns els cen-
tres escolars van fer festa.

El divendres a la nit es va celebrar 
la sisena edició de la Nit Daurada 
amb una ruta per bars i pubs que 
arrenca del Tres Hermanos amb la 
participació del Grup Escènic Agra-
muntí.

Durant tot el matí, la Companyia 
Teatredetics va vendre els seus “ca-
garros” en una parada a la plaça de 
l’Església, una altra a Cal Torres i 
també voltant pels carrers i dins les 
botigues.

Concurs establiments
Un total de 10 establiments van 

participar en el concurs d’enguany. 
La novetat va ser la col·laboració 
–que podria ser un precedent– de 
cinc botigues de la zona del Camí de 
les Planes, que van guarnir l’exterior 
com un carrer de l’Oest: l’Schlecker, 
Cal Sera, Cal Camats, Cal Serra i 
Pels Pèls. Per a ells va anar el pre-
mi d’exteriors. L’interior es concedí 
a MésCafè per les disfresses del po-
pular personatge mexicà, la pintora 
Frida Kahlo.

Carrosses Punts
Vilatans d’Acrimontis 58
A viure del cuento 54
Palau del Bitllet 49
Big Ben Crock 43
A bones hores arribem... 9
La família Jackson 7

Comparses Punts
Penjant d’un fi l 188
Ambmoltaploma.cat 152
El portem obert 134
Els follets de la sort 129
Pim, pam, pum, el Guti està per 
Agramunt, Weah!!!

127

Rusc d’abelles 110
Los decapitats també caminen 106
A la guàrdia 97
Mortadelo i Filemón: sexe, dro-
gues i botellón

93

Ai! Perdó, en primera posició... 
Els cupits més sortits reparteixen 
amor amb fl etxa i dos dits

90

Avatars de Triana 78
Des de Rússia... Matriuskas 62
Ja tornen a ser aquí els pallassos 57
Rock amunt 57
Els peloteros Boom Boom 47
Sempre es pot somiar 41
No som cap farsa les nines 
d’aquesta comparsa

36

La catifa voladora 36
Tornem enrera 35
Missió: desmantellar la corrupció 35
Si t’enganxo et porto al ranxo 34
La família Jackson 34
Jaque mate 30
A empentes i trompellons 27
¿Qué hay de nuevo, viejo? 26
Hotel Hilton i 46 estrelles 24
Els venecians de Tàrrega 23
Carnavalízate!!! 23
Agramunt’s snow 19
Menos lobos caperucita 17
Blancaneus i els nans 17
Guantánamo: liquidació total 14
De camí cap a la Meca 12
A todo gas 11
Gua-gua School 7
La tropa Donald 7
The Vikings 2

Comparsa premiada amb vehicle Punts
Mortadelo i Filemón:
sexe, drogues i botellón

39



8 [FEBRER 2010]sió 552

▼

ACTUALITAT FETS DEL MES

▼



9sió 552[FEBRER 2010]

▼



10 [FEBRER 2010]sió 552

ACTUALITAT FETS DEL MES

▼



11sió 552[FEBRER 2010]

▼



12 [FEBRER 2010]sió 552

ACTES EN COMMEMORACIÓ DEL DIAACTES EN COMMEMORACIÓ DEL DIA
INTERNACIONAL DE LES DONES 2010INTERNACIONAL DE LES DONES 2010

CINEMA AMB LA PEL·LÍCULA:

“Las chicas de la lencería”
Director: Bettina Oberli - Durada: 90’ - Gènere: Comèdia - Estrena: any 2008 - Preu 2 €

DIJOUS 4 DE MARÇ, A TÀRREGA, A LES 21 h. AL TEATRE ATENEU
DILLUNS 8 DE MARÇ, A BELLPUIG, A LES 19 h. AL CINEMA 

DIMARTS 9 DE MARÇ, A AGRAMUNT, A LES 18 h. AL CINEMA
DIVENDRES 12 DE MARÇ, A TORNABOUS, A LES 21 h. AL CINEMA 

SINOPSI:
Marta no ha pogut superar la mort del seu marit i intenta trobar un sentit a la seva vida.

CONFERÈNCIA: COM AFRONTAR ELS CANVIS
I LES NOVES ETAPES EN LA VIDA DE LA DONA

A càrrec de MONTSE BOQUÉ, neuropsicòloga

DIMECRES DIA 10 DE MARÇ
A LES 20 h, AL CONSELL COMARCAL DE L’URGELL

CAMINADA PEL TERME DE PREIXANA
DIUMENGE DIA 14 DE MARÇ

Sortida a les 9.30 de la Pl. Catalunya de Preixana.
Itinerari d’uns 12 km. Esmorzar.    Obert a tothom

ORGANITZAT PER:

ASSOCIACIONS DE DONES i CONSELL COMARCAL DE L’URGELL
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ACTUALITAT FETS DEL MES

1. La Cultura a debat
La sala de sessions de Lo 

Pardal 3 va acollir el debat 
mensual que organitza Ràdio 
Sió en motiu del 25 aniversa-
ri. En aquesta ocasió el tema 
escollit va ser el de la Cultura 
a Agramunt. Els organitzadors 
van convidar una sèrie d’enti-
tats, en representació del con-
junt d’associacions agramun-
tines, que es mouen en aquest 
ampli sector. El debat va estar 

conduït per Alícia Monterroso 
i hi van participar, per ordre 
d’intervenció: Josep Bertran, 
en representació de SIÓ; Jo-
sep Farreny, per l’Espai Gui-
novart; Pilar Marquilles, per 
les Dones Esbarjo; Antonieta 
Gili, en nom de l’Agrupació 
Sardanista Barretina; Jaume 
Figuera, per Teatredetics; Do-
lors Ricart, per la Coral d’Avui; 
Josep Bertran Mitjavila, per 
Lo Pardal, i Ricard Bertran, 

en nom de l’Escola Municipal 
de Música. També hi va par-
ticipar el regidor de Cultura, 
Domènec Llop. El debat, que 
va durar una hora i mitja, va 
ser retransmès en directe per 
l’emissora municipal i encara 
es por escoltar a través de la 
seva pàgina web.

2. La nevada
Aquest és un hivern de ne-

vades, de petites nevades, al-

1

2 2

El debat, que 
va durar una 
hora i mitja, va 
ser retransmès 
en directe per 
l’emissora mu-
nicipal i encara 
es por escoltar a 
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pàgina web.

JO
S

E
P

 R
O

V
IR

A

JO
S

E
P

 B
E

R
TR

A
N

JOSEP BERTRAN



19sió 552[FEBRER 2010]

menys a casa nostra ja que en 
altres indrets, i ben a prop, va 
nevar de valent. El dia 25 de 
gener a la tarda va deixar anar 
una bona enfarinada que es 
mantingué encara l’endemà 
amb un temps boirós i fred.

3. El Bus del Barça
Una munió d’afi cionats cu-

lers va visitar, el dijous 25 de 

gener, el Bus del Barça, que 
es va estacionar durant tota 
la tarda, de 5 a 9, a la plaça 
de la Fondandana. Es tracta 
d’un autocar habilitat per por-
tar una rèplica de les sis co-
pes que el club va conquerir 
la temporada passada. Joves 
i grans van fer una estona de 
cua per poder veure les copes 
i fer-se una fotografi a al seu 

costat. Tot estava molt ben 
organitzat, fi ns i tot hi anava 
una persona que et feia la 
foto, amb la teva màquina, 
és clar. El Bus del Barça es-
tarà uns mesos recorrent tota 
Catalunya. El dia 25 al matí 
va ser a Tàrrega i a la tarda a 
Agramunt.

4. El Refugi
Un total de 7.129 persones 

han visitat el Refugi de l’Es-
glésia durant els darrers 12 
mesos, segons el control que 
s’ha fet des dels serveis de 
Turisme de l’Ajuntament. Re-
cordem que es va inaugurar 
a fi nals de gener del 2009 i 
des d’aleshores l’afl uència ha 
estat constant, convertint-se 
en la principal atracció de la 
nostra vila. Els mesos de ma-
jor afl uència han estat febrer 
amb 1.751 visites; octubre 
amb 1.114; abril amb 704; i 
març i setembre amb més de 
sis-centes, i els més fl uixos 
juliol i agost amb 97 i 196 
respectivament.

Durant l’any s’ha reedi-
tat el tríptic informatiu, ara 
amb idiomes català-castellà i 
anglès-francès i properament 
es col·locarà un senyal infor-
matiu a l’exterior del temple. 
També s’està treballant en la 

2 3

3

El Bus del Barça 
estarà uns mesos 
recorrent tota 
Catalunya. El dia 
25 al matí va ser 
a Tàrrega i a la 
tarda a Agramunt.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

preparació d’un audiovisual 
sobre els bombardejos i la 
Guerra Civil a Agramunt que 
es projectarà a l’interior del 
refugi. D’aquesta instal·lació 
se n’han fet ressò revistes es-

pecialitzades; ha estat visitat 
per col·lectius relacionats en 
la recuperació de la memòria 
històrica i estarà present en 
un centre d’interpretació que 
prepara la Generalitat.

5. Ensenyament
El director dels serveis ter-

ritorials d’Educació, Antonio 
López, va visitar la nostra 
Vila el dimecres 10 de febrer. 
Acompanyat de l’alcalde, 
Amadeu Padullés, va visitar 
durant tot el matí els tres 
centres d’ensenyament Ma-
cià-Companys, Nostra Senyo-
ra del Socors i Ribera de Sió, 
entrevistant-se amb els res-
pectius responsables i amb la 
presència de representants de 
les associacions de pares.

6. Les obres del canal
En el número del mes de 

gener els informàvem de les 
obres de construcció d’unes 
comportes a l’interior del ca-
nal d’Urgell, uns centenars de 
metres després del Pont de 
Ferro. Uns treballs que s’han 
executat molt ràpidament do-
nat que a primers de febrer es 
va acabar la tanca i va tornar 
a baixar aigua. Durant unes 
poques setmanes es va fer el 

4

5

Un total de 7.129 
persones han 
visitat el Refugi de 
l’Església durant 
els darrers 12 
mesos, segons el 
control que s’ha 
fet des dels ser-
veis de Turisme de 
l’Ajuntament.

Els treballs del 
canal  s’han exe-
cutat molt ràpida-
ment donat que a 
primers de febrer 
es va acabar la 
tanca i va tornar a 
baixar aigua.
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moviment de terres i l’obra de 
fàbrica més bàsica, amb la 
pavimentació de la sola. Tam-
bé van aixecar les parets la-
terals i les dues centrals que 
delimiten els tres canals amb 
l’objectiu que l’aigua pogués 
passar lliurement com es pot 
apreciar en les fotos. Durant 
la darrera tanca continuaran 
les obres, i fi ns i tot després si 
fa falta, ja que la instal·lació 
metàl·lica es por fer tot i que 
el canal estigui ple.6

6 6

6 6
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ENTITATS ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Audicions d’alumnes

El 26 de gener i el 17 
de febrer uns quants 
alumnes de la nostra 

Escola ens van oferir petits 
concerts per al públic, que 
va poder gaudir de cançons i 

peces variades, tocades amb 
diferents instruments. Us re-
cordem que tothom pot venir 
a escoltar les audicions de 
l’Escola de Música!

El dia 5 de febrer van ser 
alumnes adults qui van pujar 
a l’escenari per a tocar davant 
del públic.

IX Setmana Musical
Durant la primera setmana 

del febrer vàrem celebrar la IX 
Setmana Musical. Els alum-
nes, en comptes de rebre les 
classes habituals, van tenir 
la possibilitat d’assistir a ta-
llers. Els tallers eren gairebé 
tots creats pels professors de 
l’Escola.

Hi havia tallers per a tots: 
els alumnes més petits van 
poder construir instruments 
amb materials reciclats, van 
poder provar diferents instru-
ments, i van fer teatre musi-
cal amb titelles, entre d’altres 
coses. Per als alumnes més 
grandets hi havia tallers com 
per exemple: Batuka (dan-

sa moderna), la Cobla i els 
seus instruments, Baquetes 
(fent polirítmies amb el cos 
i baquetes de percussió), 
Alla Barroca (introducció a la 
música barroca), i jocs musi-
cals. També es va pensar en 
els alumnes adults. Entre els 
tallers per als adults n’hi ha-
via un de ritme i un altre de 
panderetes. Fins i tot per als 
pares i mares dels alumnes hi 
havia tallers: un debat sobre 
els ensenyaments artístics en 
el marc de l’actual llei, un 
concert didàctic amb música 
dels anys 60 i 70 (per aquest 
taller va venir el grup Buzz), i 
audicions.

Caramelles
Ja us ho vàrem explicar el 

mes passat: al gener comen-
çàrem a assajar les carame-
lles que cantarem per Pas-
qua. Al principi va costar una 
mica despertar el tema, però 
ara ja som uns quants i tot 
va sobre rodes! Si encara hi 
ha algú que s’hi vulgui afegir, 
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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.

pot venir als assajos que te-
nen lloc a l’Escola de Música, 
cada divendres a partir de les 
nou de la nit.

Activitats previstes
L’últim cap de setmana 

d’aquest mes participarem 
a “de Gresca amb l’Orques-
tra”. Ho farem com una de 
les orquestres convidades al 
concert fi nal del diumenge. 
Es farà a Artesa de Lleida. 

També hi ha alguns alumnes 
que hi aniran individualment 
durant tot el cap de setmana. 
Tindran l’oportunitat de tocar 
amb una orquestra formada 
per alumnes d’altres escoles.

Les properes audicions 
d’alumnes es faran els dies 
1 i 19 de març. Recordem 
que les audicions comencen 
a dos quarts de nou del ves-
pre, llevat dels divendres, que 
comença a les nou.

El dia 13 de març anirem 
a l’Auditori de Barcelona per 
veure i sentir l’Ocell de Foc. 
És un concert del cicle Con-
certs en Família, i està pen-
sat per a infants a partir de 
cinc anys, i els seus acompa-
nyants.

Tres vegades per curs uns 
alumnes de l’Escola fan un 
concertet per als avis del ge-
riàtric. El proper serà el diven-
dres 26 de març.   ■

El dia 13 de març 
anirem a l’Audi-
tori de Barcelona 
per veure i sentir 
l’Ocell de Foc.

EMMA
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M
A

Les imatges que il·lustren aques-
tes dues pàgines corresponen a 
les audicions dels alumnes i als 
tallers de la IX Setmana Musical.
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ENTITATS GRUP CARAMELLAIRE “AIRES DEL SIÓ”

Caramelles per Pasqua

Ara fa 28 anys que l’ac-
tual grup caramellaire 
vam sortir per primera 

vegada pels carrers i places 
de la Vila, el dia de Pasqua.

En aquell moment vam pre-
parar un recorregut –que hem 
mantingut durant tots aquests 
anys– amb la intenció d’arri-
bar a tants indrets de la Vila 
com ens fos possible.

Cal dir que començar a can-
tar a les 9 del matí i no aca-

bar fi ns a 2/4 de 3 de la tarda 
resultava esgotador, i que en 
moltes ocasions ens havíem 
plantejat de reformar aquest 
itinerari sobretot de cara als 
més jovenets, que a partir de 
la cantada de la plaça de l’Es-
glésia ja comptaven les canta-
des que encara ens quedaven 
per acabar.

La Pasqua passada l’Esco-
la Municipal de Música es va 
incorporar a les caramelles, 

per tal de renovar, ampliar i 
donar un nou impuls al grup, 
i en acabar la cantada ja vam 
decidir que de cara a aquest 
any havíem de fer els canvis 
necessaris que s’adaptessin 
a les dues entitats, procurant 
fer de la cantada de carame-
lles una activitat agradable 
per a tothom.

Així, doncs, hem elaborat 
un nou recorregut i un nou 
horari per a aquest any, en 
el qual introduirem diversos 
canvis. Començarem a les 10 
del matí i acabarem als volts 
de la una del migdia.

Ens concentrarem, com 
sempre, al Casal Agramuntí i 
farem el recorregut i les can-
tades en l’ordre que s’indica 
en el plànol adjunt.

Esperem comprensió per 
part de tots els vilatans i 
poder continuar gaudint del 
suport que ens heu mostrat 
durant tots aquests anys. 
Confi em que amb l’esforç i la 
col·laboració per part de tot-
hom farem que les caramelles 
perdurin per molt temps entre 
nosaltres.   ■

Grup Caramellaire “Aires del Sió”
Escola Municipal de Música

RECORREGUT:

  1) Plaça de l’Hospital
  2) Carrer de Sant Joan
  3) Carrer del Canal
  4) Carrer de la Carabassa
  5) Plaça de l’Onze de 

Setembre
  6) Plaça de l’Amball
  7) Carrer del Firal
  8) Carrer de la Muralla
  9) Carrer de Vilavella
10) Avinguda Marià Jolonch

11) Plaça del Pou
12) Carrer d’Àngel Guimerà
13) Carrer dels Horts
14) Avinguda Agustí Ros
15) Avinguda Jaume Mestres
16) Carretera de Cervera
17) Carrer de la Verge dels Socors
18) Carrer de la Costa dels Dipòsits
19) Raval de Puigverd
20) Carrer dels Estudis Nous
21) Plaça del Mercadal
22) Plaça de l’Església
23) Carrer de Sió
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TEL 973 39 06 31  -  FAX 973 39 23 07
ESTUDIS NOUS, 21  -  25310 AGRAMUNT         
ASSESSORIA-AGRAMUNT.COM

JOSEP ORTIZ

D ’ A G R A M U N T

FISCAL
LABORAL

COMPTABLE
JURÍDIC

GESTORIA
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ENTITATS CENTRE EXCURSIONISTA D’AGRAMUNT

Represa de les activitats

Amb l’inici del 2010, 
el Centre Excursionis-
ta Agramunt reprèn 

les activitats després de les 
festes nadalenques amb un 
notable èxit de participació, 
tal com ha anat succeint des 
dels seus inicis, el juny del 
2009.

Durant aquest mes de ge-
ner hem realitzat les següents 
activitats:

El passat dimarts 19 de 
gener es va dur a terme, a la 
sala del Foment Parroquial, 
una xerrada a càrrec del Dr. 
Íñigo Soteras, que ens va ex-
plicar la seva experiència a 
la base Antàrtica Espanyola 
“Juan Carlos I”, on va estar 
com a metge de l’expedició 
científi ca espanyola durant 
tres mesos.

El Dr. Íñigo Soteras és met-
ge de família, especialista 
en medicina d’urgències i de 
muntanya amb anys d’experi-
ència tant professional com a 
nivell esportiu en el món de la 
muntanya, i des de fa uns anys 
ha estat molt vinculat profes-
sionalment a Agramunt.

 L’Íñigo ens va portar les fo-
tografi es més representatives 
de la seva experiència antàr-
tica, al temps que ens expli-
cava des dels aspectes més 
formals de l’expedició fi ns als 
detalls més quotidians i les 
pròpies sensacions personals. 
Les condicions extremes del 

clima i sobretot l’aïllament en 
què es viu en aquella part del 
planeta van convertir l’esta-
da “més enllà del laboral, en 
una experiència vital irrepeti-
ble”.

El dia 24, aprofi tant el 
temps de neu, l’excursió va 
ser a l’estació de Tuixent-La 
Vansa, on es va poder practi-
car l’esquí de fons i la cami-
nada amb raquetes damunt la 
neu. L’experiència va ser molt 
satisfactòria, ja que per molts 
va ser l’oportunitat de practi-
car per primer cop aquestes 
activitats de muntanya. L’en-
torn i el dia van acompanyar.

El dia 31 es va realitzar la 
sortida d’Alòs de Balaguer 
a la presa de Camarasa. El 
recorregut va ser de 13 km 
amb un paisatge espectacu-
lar i típicament hivernal. Pels 
avesats a caminar, aquesta 
és una excursió típica, molt 
accessible en un entorn molt 
proper a la vila.

Dues sortides
Durant aquest mes de fe-

brer hi ha previst que es rea-
litzin dues sortides.

El dia 21 anirem al Castell 
de les Pallargues i el dia 27 
es realitzarà una ruta amb 
raquetes de neu a la zona de 
Puigcerdà.

Per últim, recordar-vos que 
si voleu més informació podeu 
entrar a la nostra pàgina web 
www.ceagramunt.com o en-
viar-nos un correu electrònic 
a ceagramunt@gmail.com. 
També ens podeu localitzar
al telèfon 689535233 (de 20 
a 22h).   ■

Es reprenen les 
activitats des-
prés de les festes 
nadalenques amb 
un notable èxit 
de participació, 
tal com ha anat 
succeint des dels 
seus inicis, el juny 
del 2009.

El dia 21 anirem al 
Castell de les Pa-
llargues i el dia 27 
es realitzarà una 
ruta amb raquetes 
de neu a la zona 
de Puigcerdà.
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ENTITATS ASSOCIACIÓ DE DONES “ESBARJO”

Solidaritat amb Haití Pilar Marquilles i Mora

Benvolguts lectors: una 
vegada més les dones 
de L’Esbarjo tornem a 

dirigir-nos a vosaltres. Com-
mocionades per la gran mag-
nitud de la catàstrofe ocasio-
nada pel terratrèmol a Haití, 
el nostre pensament ja va 
anar dirigit a fer quelcom per 
aquestes persones que han 
quedat destrossades física-
ment i també a nivell familiar 
i econòmic.

Sabem que Agramunt i co-
marca són molt solidaris, i 
amb ganes d’ajudar ens vam 
posar mans a l’obra. Així és 
que la millor idea va ser fer 
una “botifarrada” popular du-
rant el ball del dia 31 de ge-
ner al pavelló, i efectivament 
la qüestió va donar un gran 
resultat. La participació fou 
nombrosa i per a nosaltres un 
gran èxit. El públic va poder 
gaudir d’una sessió de ball i 

recuperar forces amb un en-
trepà de botifarra a la brasa i 
la seva beguda.

Els diners recollits van ser 
2.019 euros, els quals han 
estat aportats a Creu Roja
perquè arribin al lloc neces-
sari.

Volem donar les gràcies a 
l’Ajuntament per la seva col-
laboració i a vosaltres, una 
vegada més, dir-vos que sou 
fantàstics.   ■

Els diners reco-
llits van ser 2.019 
euros, els quals 
han estat aportats 
a Creu Roja
perquè arribin al 
lloc necessari.

Bases XXXIII Certamen Literari de Sant Jordi
1) Les obres presentades al certamen 
hauran de ser en català.

2) Les obres hauran d’ésser inèdites i 
originals. Els/les alumnes de primària les 
escriuran a mà i lletra clara. Els/les alum-
nes de secundària les hauran de presentar 
escrites a ordinador amb el caràcter Times 
New Roman del cos 12 i a doble espai.

3) Modalitats: 
POESIA i PROSA (tema lliure). L’extensió 

màxima de la poesia serà de 25 a 30 ver-
sos i la de la prosa 2 fulls.

POESIA VISUAL (tema Guillem Viladot).
Cada participant podrà prendre part en 

totes tres modalitats, però només amb 
una sola obra.

4) Hi haurà un premi per curs i per moda-
litat, amb accèssits si el jurat ho conside-
ra oportú. També es pot declarar desert un 
premi si cap obra n’és mereixedora.

5) Categories en què es podrà participar:
CICLE INICIAL
POESIA: fer un dibuix i una frase a par-

tir d’un poema de Màrius Torres, en motiu 
del centenari del seu naixement.

PROSA: fer un dibuix i una frase a par-
tir d’un conte.

El poema i el conte es lliuraran conjun-
tament amb aquestes bases. La tècnica 
del dibuix serà llapis de colors o ceres 
dures.

– CICLE MITJÀ / SUPERIOR:  POESIA/PROSA
– ESO/BATXILLERAT:  POESIA/PROSA
– MAJORS DE 18 ANYS:  POESIA/PROSA
– CICLE SUPERIOR / ESO / BATXILLERAT /

MAJORS DE 18 ANYS:  POESIA VISUAL
La tècnica obligatòria de la poesia visual 

serà el collage i suport cartolina DIN-A4.

6) Els treballs no hauran d’anar signats. 
Les dades d’identifi cació (títol, modalitat 
de l’obra, nom, curs/edat, e-mail i telèfon 
de l’autor/a) es posaran dins d’un sobre 
que s’haurà d’adjuntar amb un clip al dar-
rere del text i a fora del sobre hi ha de 
constar per aquest ordre:

a) Títol de l’obra.
b) Premi al qual es concursa

(poesia, prosa o poesia visual).
c) Curs del participant.

7) Els treballs es presentaran a les ofi ci-
nes de l’Ajuntament d’Agramunt i la data 
d’entrega serà el 26 de març de 2010.

8) Els jurats seran formats per:
POESIA: Pere Mora, Joan Pijuan, Núria 

Sorribes, Carme Villegas, Mercè Cases, 

Nunci Gatnau, Joan Pijuan (secretari) 
PROSA: Antoni Ponsa, Josefi na Viles, 

Margaret Palou, Màrius Blàvia, Montse 
Vicens, Anna Ribó, Margaret Palou (se-
cretària)

El jurat de POESIA VISUAL quedarà 
presidit per la Sra. Montserrat Felip i la 
resta de membres del jurat.

9) Els premis de poesia i prosa consisti-
ran en vals de compra per llibres, els de 
poesia visual seran lots de llibres de l’obra 
de Guillem Viladot i un carnet d’amics de 
Guillem Viladot vàlid per un any.

10) Els resultats del certamen es donaran 
a conèixer en un acte públic, divendres 
23 d’abril, a les 20.30h al Casal Agra-
muntí.

11) La revista SIÓ tindrà el dret de publi-
car els primers premis.

12) Els dibuixos del cicle inicial seran 
exposats del dia 23 al 30 d’abril a la Bi-
blioteca Municipal Guillem Viladot. Les 
obres de Poesia Visual seran exposades a 
Lo Pardal III.

13) Els organitzadors es reserven el dret 
d’alterar les bases. Si això es produís, 
s’anunciarà oportunament.
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ENTITATS BANC DE SANG I  TEIXITS

208 participants a la Marató
de Donació de Sang d’Agramunt

Dues-centes vuit per-
sones es van acostar 
a Cal Mas Vell per do-

nar sang durant la Marató de 
Donació de Sang celebrada 
aquest passat dissabte 30 de 
gener a Agramunt. D’aquestes 

208 donacions, 195 es van 
fer efectives i la resta, 13 en 
total, varen ser oferiments de 
persones que en aquell mo-
ment no varen poder donar 
sang.

Volem ressaltar les 30 per-

sones que no havien donat 
mai sang i es van iniciar en la 
donació en aquesta Marató. 

Donacions per edats:

 Matí Tarda Total

18-24 1 8 9
25-34 15 34 49
35-44 14 33 47
45-54 21 38 59
55-64 16 23 39
65-72 3 2 5

Donacions per sexes:

 Matí Tarda Total

Femení 38 66 104
Masculí 32 72 104

S’ha de destacar la gran 
col·laboració d’entitats i em-
preses en les activitats, regals 
i serveis que van tenir lloc a 
la Marató. Totes es van dur 
amb molta acceptació i molt 
d’èxit. Tot l’ambient festiu va 
ajudar molt a mantenir un rit-
me excel·lent durant tota la 
jornada, que ens va fer supe-
rar totes les previsions, doncs 
s’esperaven com a molt unes 
160 persones i es varen tren-
car tots els motlles.

Aquesta campanya ha fet 
augmentar els baixos índex de 
sang existents al BST.

Serveixi aquesta nota de 
premsa com a comunicat del  
Banc de Sang i Teixits, l’Ajun-
tament d’Agramunt i l’Asso-
ciació de Donants de Sang de 
l’Urgell, per agrair i felicitar 
tots els participants i col-
laboradors en la jornada.   ■
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BANC DE SANG I TEIXITS

Les donacions de sang van 
superar totes les previsions.

Nombroses entitats van 
col·laborar en la Marató. A 
baix a l’esquerra, membres del 
Grup Escènic Agramuntí. A la 
dreta, els Bombers Voluntaris 
ocupant-se dels infants.
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ENTITATS PLATAFORMA “AGRAMUNT DECIDEIX”

Primeres votacions, tot esperant el dia 28

AGRAMUNT 
diumenge 14 de febrer, durant la Sardinada Popular,
a la plaça del Mercadal de les 19:00 a les 21:00 del vespre.

dissabte 20 de febrer, a la plaça de l’Església de 17:00 a 20:00.

durant la setmana, de dilluns 22 a divendres 26 de febrer, a la plaça de l’Església de 18:00 a 20:00 
de la tarda.

dimecres 24 de febrer, de 9:00 a 13:00 a la plaça de l’Església

MONTCLAR diumenge 21 de febrer de 10:00 a 14:00 del migdia al Local Social.

MAFET dissabte 20 de febrer de 16:00 a 19:00 de la tarda al Local Social.

LA DONZELL dissabte 20 de febrer de 12:00 a 14:00 del migdia.

LES PUELLES dissabte 27 de febrer de 16:00 a 18:00 de la tarda.

ALMENARA dissabte 27 de febrer de 12:00 a 14:00 del migdia.

Les persones que van vo-
ler votar per la consulta 
popular del dia 28 de 

febrer, ja ho van poder fer 

aquest passat diumenge dia 
14 a la plaça del Mercadal. 
Durant un parell d’hores, de 7 
a 9 del vespre, hi va haver una 
urna per a qui volgués diposi-
tar el seu vot amb antelació. El 
vot anticipat es podrà tornar a 
realitzar tant a Agramunt com 
als pobles agregats els dies i 
les dates que s’anuncien en 
un requadre a part. Aquest 
vot serà considerat com si es 
fes per correu, i no es comp-
tabilitzarà fi ns acabar les vo-
tacions del mateix dia 28. 
Mentrestant l’urna precintada 
està dipositada a la casa de la 
policia municipal.

Activitats realitzades
Pel que fa a les activitats 

realitzades aquestes darre-
res setmanes, cal destacar la 
presentació pública de la Pla-

taforma que es va realitzar al 
Casal, el divendres dia 29 de 
gener. En aquest acte es va 
llegir un manifest reivindica-
tiu sobre la consulta. També 
es van fer públics els diversos 
motius pels quals cal anar a 
votar, així com els dies i llocs 
del vot anticipat. A continua-
ció es van presentar els mem-
bres que conformen la junta. 
I acte seguit es va projectar la 
pel·lícula “Llach: La revolta 
permanent”.

El dissabte següent dia 6 
de febrer, es va celebrar al pa-
velló una xocolatada popular i 
una audició i ballada de sar-
danes a càrrec de les cobles 
agramuntines, en una acte 
molt animat i participatiu.

Properes activitats
Tindran lloc aquest diven-

VOT ANTICIPAT
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1. Primeres votacions
anticipades del dia 14
al Mercadal.

2. Presentació pública
de la Plataforma.

3. Sardanes al pavelló.

28F
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ALFONS LÓPEZ TENA (Sagunt, 1957) és llicenciat en Dret per la Universitat de València (1979), 
vocal del Consell General del Poder Judicial espanyol entre el 2001 i el 2008. Notari des del 1983, 
ha exercit a Tàrrega, Xàtiva i Barcelona. Va ser fundador del Fòrum Notarial i Vicepresident del Fò-
rum Notarial de Catalunya fi ns el 1999. Director del Cercle d’Estudis Sobiranistes, vocal de la Junta 
d’Òmnium Cultural.

Autor de nombroses publicacions i conferències sobre temes jurídics i ha escrit l’assaig Catalunya 
sota Espanya. L’opressió nacional en democràcia, on es replanteja la relació entre Catalunya i Espa-
nya, a partir d’una formació jurídica, política i econòmica i del corpus teòric dels moviments d’allibe-
rament nacional que han reeixit en processos d’independència al llarg dels segles XIX i XX.

Coordinador general d’Osona decideix, on el Referèndum sobre la independència de Catalunya va 
aconseguir un 41,65% de participació.

CONFERÈNCIA: ALFONS LÓPEZ TENA

dres dia 19 de febrer. A la 
sala d’actes de l’Ajuntament, 
a dos quarts de 9 del vespre, 
se celebrarà una conferència 
a càrrec del Cercle Català de 

Negocis, amb diferents inter-
vencions. I a dos quarts de 
dotze, al pub Mai Tant, con-
cert per al jovent a càrrec del 
cantautor Cesk Freixas.

L’últim acte serà una con-
ferència d’Alfons López Tena, 
que se celebrarà el dijous dia 
25, a les 9 del vespre, al Ca-
sal.   ■
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Dijous dia 25, a les 9 del vespre, al Casal Agramuntí

Entitats adherides
i comerços col·laboradors:

- Agrupació Sardanista Barretina
- Agrupament Escolta i Guia d’Agra-

munt
- Associació Amics dels Escoltes
- Associació Cultural Grallers d’Agra-

munt
- Associació Dones l’Esbarjo
- Club de Futbol Agramunt - Escola 

Gerard Gatell
- Cobla Jovenívola d’Agramunt
- Cobla Quatre Vents
- Cobla Riella
- Colla Sardanista Estol-Espígol
- Colla i Ball dels Capgrossos
- Coral d’Avui i Coral Bon Cant
- Ràdio Sió
- Revista Sió
- Secció Local de Convergència i 

Unió
- Secció Local d’Esquerra Republica-

na de Catalunya

- Bar Més Cafè
- Forn Esmatges
- Tendals Sangrà



34 [FEBRER 2010]sió 552

HISTÒRIA AGRAMUNT A LES HEMEROTEQUES

Les fi res d’Agramunt

Desde Agramunt

5 de mayo de 1897.

Señor Director de LA VANGUARDIA.

Muy señor mío: Después de vernos azotados por 
la espantosa sequía que había invadido muchas re-
giones, hemos vuelto á un período normal que ha 
aplacado todos los males que nos amenazaban.

En la mañana de anteayer, día de la feria, el ho-
rizonte presentóse cubierto de espesos nubarrones, 
pero se limitó á lloviznar paulatinamente y á inter-
valos, perjudicando á los pocos feriantes.

Por la tarde descargó un fuerte aguacero por 
espacio de un cuarto de hora, no resultando aún lo 
sufi ciente para satisfacer al país.

No obstante, las lluvias se van generalizando, 
produciendo los resultados que son de esperar.

Los trigos que aparecen en nuestros mercados 
son escasos y continúan en alza exorbitante, siendo 
imposible el comprarlos la pobre clase jornalera.

Las cepas están cargadas de uva, presentando 
buen cariz en toda la comarca.

Se trabaja activamente en esta localidad en los 
asuntos referentes á las próximas elecciones mu-
nicipales.

Ayer, á las siete y media, un repique general de 
campanas anunció al vecindario la llegada del Car-
denal señor Casañas, Obispo de Urgel, acompañado 
de su secretario doctor Lino.

Salieron á ofrecerle sus respetos el clero parro-
quial y personas distinguidas de esta villa.

Su Eminencia se dirige á Madrid.
De usted S. S.

q. b. s. m.,
El corresponsal

R. BERNAUS / J. BERTRAN

6 Mayo 1897

Dice un periódico de Tarragona que 
lo dicen de Agramunt que la feria de 
mayo es triste, aunque concurrida por 
machos feriantes por ser dia festivo. Era 
de esperar, pues la situación anómala 
en que la sequía nos ha colocado, abate 
profundamente los ánimos del país.

Gran parte de los vendedores foraste-
ros tuvieron que abandonar los géneros 
á qualquier precio y muy particularmen-
te los artículos de comercio, causando 
grave perjuicio á los comerciantes de la 
población. El ganado de cerda que algun 
tiempo se cotizaba de 10 á 15 pesetas, 
el domingo se vendió á 16 reales: fenó-
meno por cierto espantoso.

El viento del Norte ha soplado estos 
dias, siendo tan frio, que ha muerto 
muchos viñedos.

D’un diari de Tarragona, sense data
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Tradicionalment a Agra-
munt s’havien celebrat 
tres fi res durant l’any: 

la fi ra del 3 de maig, dia de 
la Invenció de la Santa Creu; 
la fi ra del 10 d’agost, la més 
petita de totes ja que els pa-
gesos en aquesta època es-
taven molt enfeinats, i la fi ra 

del dia 4 de desembre o de 
Santa Bàrbara, la més impor-
tant i la més concorreguda de 
totes. A la plaça del Mercadal 
se situaven els tractants de 
porcs amb els porcells per a 
l’engreix, però també amb 
primals més grossos a punt 
per a sacrifi car-los. A prop es 
col·locaven les “bodegues”, 
que eren parades per menjar 
a l’aire lliure, on a l’entorn 
d’una gran foguera on es coïen
botifarra, llom i magres de 
porc, se servien amb plats de 
fesols i grans llesques de pa. 
Tota classes de parades i pa-
radetes amb gent que compra-
va i venia de tot omplien els 
carrers del poble. Però l’altre 
indret important era al carrer 
del Firal i els seus voltants on 
es feia la fi ra del bestiar gros: 
bous i vaques, mules, cavalls 
i rucs. Es va intentar introduir 
una altra fi ra de bestiar gros 
al mes d’abril, abans de la fi ra 
de Verdú, però no va tenir èxit 
i es va deixar córrer. A la dè-
cada de 1960, amb la desa-
parició dels animals de treball 
i la mecanització del camp, 
aquestes fi res van anar desa-
pareixent. La primera que es 
va deixar de celebrar va ser la 
d’agost. La fi ra d’hivern, de 
Santa Bàrbara, es va convertir 
el 1964 en una fi ra-exposició 
de maquinària, però també va 
desaparèixer després de cele-
brar-ne tres edicions. La fi ra 

de maig, amb el nou format, 
es va convertir en la Fira-
Exposició de Primavera; va 
canviar de dates i de format 
i s’organitzaren actes comple-
mentaris per atreure visitants 
com concurs de tractoristes, 
curses de bicicletes, etc. Però 
les transaccions comercials 
no eren gaire abundants i 
només es va celebrar fi ns el 
1975. 

En les notícies que comen-
tem de fi nals del segle XIX, 
les fi res encara eren uns dels 
pocs indrets en què el pagès 
podia comercialitzar les colli-
tes de l’any i que refl ectien 
l’estat de salut de l’economia 
del poble i del país. Les per-
llongades sequeres deixaven 
la gent sense diners i els vene-
dors, davant la manca de de-
manda baixaven els preus fi ns 
al punt de sortir-hi perdent, 
tant ells com els venedors lo-
cals. Les cotitzacions del preu 
del bestiar també baixaven de 
manera ruïnosa (un porc que 
havia cotitzat a 15 pessetes, 
es va acabar pagant a 16 rals, 
és a dir a 4 pessetes). Per 
contra, el 1897, el preu del 
blat panifi cable per culpa de 
la sequera perllongada, no hi 
havia existències als magat-
zems i era tanta la deman-
da que els preus pujaven de 
forma desorbitada (no diuen 
quant) i no estaven a l’abast 
de la classe treballadora.   ■

Vista general d’Agramunt
a primers del segle XX.

Les fi res de bestiar eren típiques 
en molts indrets del nostre país 
(a l’esquerra).

A baix, una parella de pagesos 
agramuntins amb la somera 
anant al defora.
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Un testament del carnestoltes

HISTÒRIA DELS CARNAVALS D’ANTANY

Si de guapo no en té pas res

procura de bona butxaca

i potser que els hi trenqués

els lloms, amb un cop d’estaca.

Doncs és cosa ben senzilla

que no li veuen pas el pomet,

sinó que l’hi busquen el duret

que sempre porta a l’ermilla.

Una capsa de cotilles

també ja pensat deixar

al Pauet de cal Marquilles

per ser tan bon ciutadà.

Perquè no passi tan fred

deixa una bona fl assada

al Fernando del Maset

que ja té la pell arrugada.

Al Josep de cal Chulí

per ser un xicot tan formal

l’hi ha deixat un violí

una eixada i un ramal.

A la Maria l’Ignés

i a les noies del Biel

perquè fassin un bon pes

els hi deixa un pot de mel.

Dos vells canons d’escopeta

per defensar-se dels homes

deixa també a la Pauleta

per gastar-li tantes bromes.

Una gorra de vellut

que ja li ha caigut la visera

deixa perquè fassi el tururut

a la Maria la Migera.

Una ampolla de ronquina

i un gran joc de casseroles

deixa a la Maria la Joaquina

i a la Bepeta l’Eroles.

A la Maria Remon

i a la Roseta del Queleto

els hi deixa un camión

tot ple d’ossos d’esqueleto.

Uns pocs rosegons de pa

deixa a la Maria Carulla

doncs de tan primeta que està

de lluny em sembla una agulla.

Deixa per dot una samarra

al Pauet de cal Simón

aixís com una guitarra

perquè li passi la son.

El Josep Ros i Escolà (de cal Missoia), ens ha fet arribar aquests rodolins escrits pel Sr. Antonio Puig 
i Mill, que durant els anys 1930/1936 va ser director de la sucursal de la Banca Arnús a la plaça del 
Mercadal, en ocasió dels Carnestoltes d’algun d’aquells anys, i que li van fer llegir a dalt de l’escenari de 
“La Barretina”, segons explica la seva fi lla Maria Carme, de Lleida, nascuda a Agramunt.

Dues colles de 
Carnaval de mitjans 
dels anys trenta del 
segle passat.
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Per ser ell tan llepafi ls

el rei ha pensat deixar

un tall sec de bacallà

al Remigio de cal Mils.

Ha pensat deixar un chupet

al Manel de cal Dulé

perquè el doni al seu vailet

que l’hi estarà força bé.

També ha pensat deixar

al tibat Peret del Quico

cuatre caps de bestiar

unes espardenyes... i un mico.

Per ser un xicot tan trempat

i perquè aprengui a jugar al mus

un joc de cartes ha deixat

al Puig, de la Banca Arnús.

Perquè en formi un gran partit

qui’n nom se’n dirà Lempastre

deixa també al Joan Sastre

forros, per fer un vestit.

Al Josep de cal Sarró

i perquè no sigui tan chulango

l’hi deixa per dot un tango

amb la música d’En Manró.

Al Bepet de cal Missoia

l’hi ha deixat una paleta

perquè amb la seva Pauleta

pugui ballar-hi la toia.

Perquè en fasss bona tripa

ha pensat deixar també

al Peret del Berlabé

bons torrons, fets a cal Pipa.

I potser ja prou de donar voltes,

no molestem més a la gent

i deixem que el rei Carnestoltes

mori tranquil, i fi ns a l’any vinent.

Que no ens vinguin amb raons

tots... als qui no ha deixat dot,

doncs per fer reclamacions

a la farmàcia Viladot.

I sobretot, que no busquin bronquina

ni tirin la cosa endavant,

que vinguin a La Barretina

que molt bé s’ho passaran.
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També els somnis poden fer-se
realitat

OPINIÓ EL CELOBERT per JOAN PUIG i RIBERA

Patrícia Gabancho, au-
tora nostrada d’origen 
argentí, ha escrit re-

centment una novel·la de 
fi cció titulada “Crònica de 
la independència”. L’obra, 
situa da gairebé trenta anys 
després que Catalunya assolís 
la independència, el 2037, 
exposa el procés que va por-
tar la nostra terra a separar-se 
d’Espanya. Una hipòtesi que, 
no perquè sigui invenció, dei-
xa de ser plausible: Catalunya 
es desenganxa de manera 
democràtica i sense que hi 
hagi cap procés traumàtic; 
simplement una gran majoria 
del Parlament català aprova 
sotmetre la qüestió a referèn-
dum i, després de dos anys
de transaccions i traspassos 
amb la resta de l’estat, la
nostra terra esdevé lliure. 
Amb el recolzament, això 
sí, d’alguns països europeus 
que li fan costat i n’avalen el
procés.

Catalunya en la crònica de 
Gabancho es fa independent. 
No és possible això en la rea-
litat? No hem viscut el naixe-
ment d’una colla d’estats a 
Europa després de la guerra 
freda? Totes les nacions sense 
estat ja s’han acabat i només 
queda la nostra? Les fronte-
res i els límits són fruit d’un 
passat que a partir d’ara serà 
inamovible? A què responen 
les fronteres: a unes barreres 
geogràfi ques? a un passat his-
tòric? a una voluntat de voler 
pertànyer a la mateixa comu-
nitat? En la qüestió de les 

fronteres no hi ha molt d’arti-
fi ci, en un món cada cop més 
globalitzat?

La veritat és que molts ca-
talans somniem ser indepen-
dents algun dia. També som 
molts els que ens agradaria 
viure-ho i veure-ho de manera 
pacífi ca i sense estralls. Per 
què no podem independitzar-
nos de la resta d’Espanya sen-
se tirar-nos els plats pel cap? 
És que la nostra unió (que ar-
renca de l’època medieval) ha 
de ser sempiterna? I si la ma-
joria de nosaltres creu ferma-
ment que aniríem millor fent 
camí sols? Deien anys enrere 
que els matrimonis eren in-
dissolubles, que no es podien 
separar. Així es reivindicava i 
així s’actuava. Però avui dia 
pocs creuen en aquell princi-
pi. Tots entenem que si hi ha 
dues persones que no s’esti-
men i no poden conviure, val 
més que ho deixin córrer. Per 
què, doncs, les nacions no 
poden aspirar a separar-se? 
La veritat és que amb Espa-
nya semblem un matrimoni 
mal avingut i massa vegades 
ens toca el rebre, la indefen-
sió i el menyspreu.

Per altra part hem d’adme-
tre, encara que costi, que ni 
l’esquerra espanyola per de-
mocràtica que sigui, difícil-
ment acceptarà que Catalunya 
sigui una nació i que assoleixi 
un alt grau d’autonomia com 
demanem reiteradament. So-
vint ens han promès que res-
pectaran les nostres peticions 
sorgides del parlament, però 

a l’hora de la veritat es fan en-
rere i passen el ribot i es riuen 
de nosaltres i ens anomenen 
insolidaris i no compleixen les 
promeses. Què és el que els 
dóna dret a retallar? Perquè 
són més forts? Perquè són els 
que manen? Perquè ells són 
més haurem d’aguantar eter-
nament?

D’aquí a pocs dies se cele-
bra a la nostra vila una vota-
ció on podrem manifestar el 
desig que la nació catalana 
esdevingui un estat de dret, 
independent i democràtic in-
tegrat a la unió europea. Tots 
sabem, perquè ja se n’han 
cuidat prou bé des de Madrid, 
que aquest acte no té cap va-
lor legal. Diuen que no serveix 
de res. I és possible, fi ns i tot, 
que molts agramuntins no es 
moguin de casa pensant que 
és una pèrdua de temps. Però 
potser sí que serveix. Tal vol-
ta és un primer pas dubtós i 
petit com el d’un infant quan 
aprèn a caminar. Potser des-
prés d’aquest passet en pot 
venir un altre i un altre i un 
més...

Per això cal anar a votar. 
Tots els que pensem que som 
capaços de governar-nos, de 
fer camí sense que altres de-
cideixin per nosaltres, d’ad-
ministrar-nos i de viure en 
pau amb tothom, hem d’anar 
a votar. Cal exercir el dret a 
vot perquè també els somnis 
poden esdevenir reals. La fi c-
ció de Gabancho pot ser una 
realitat. Només cal creure-hi 
plenament.   ■

JOSEP ROVIRA

Tots els que pen-
sem que som 
capaços de go-
vernar-nos, de fer 
camí sense que 
altres decideixin 
per nosaltres, 
d’administrar-nos 
i de viure en pau 
amb tothom, hem 
d’anar a votar. Cal 
exercir el dret a 
vot perquè també 
els somnis poden 
esdevenir reals.
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Ocells: Abellerol

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

El nom d’abellerol sens 
dubte que al·ludeix al 
règim alimentari seu 

que és a base d’abelles i ves-
pes, i potser és un dels ocells 
més exòtics pels seus brillants 
colors i amb un cos bonic i es-
velt d’uns 27 cm. Té el bec 
llarg i lleugerament corbat i el 
seu plomatge està format per 
una barreja d’acoloriment que 
va des del verd blavós, el groc 
i el negre fi ns al blau, molt 
vistós i atractiu; fi ns i tot el 
dels novells acabats de sortir 
del niu és força semblant a la 
dels adults.

A més, l’abellerol és molt 
visible i gens fàcil de con-
fondre amb algun altre de la 

seva espècie. Acostumem a 
veure’ls posats en una branca 
d’arbre, sovint en una branca 
seca, i, també, en els fi ls del 
telèfon o de l’electricitat tot 
restant a l’aguait de l’insecte 
del seu gust per caçar-lo, ja 
sigui una libèl·lula, una abe-
lla o una vespa, i ho fan res-
tant immòbils fi ns al moment 
que aquests insectes passen 
a l’abast del seu llarg bec. 
Malgrat tot, també són bons 
caçadors quan volen perquè 
atrapen les diminutes preses 
amb una gràcia i facilitat dig-
nes de ser esmentades, i ho 
fan tan bé quan van en vol ba-
tut com quan planegen.

Com que l’abellerol és una 
espècie insectívora, a la nos-
tra latitud ha de ser migratori 
per força. Això fa que arribi al 
país, procedent de l’Àfrica en 
començar la primavera, per 
allà al mes d’abril, i se n’hi 
torni a fi nals de setembre. Al 
juliol i agost ja estan esquerats 
els novells, i llavors és quan 
recorren en grans esbarts tots 
els indrets del nostre país, el 
Pirineu inclòs, volant alt, de 
vegades a una altura que cos-
ta veure’ls i amb una gran cri-
dòria, això sí, que indica, més 
o menys, per on van.

Solen criar en colla, i 
s’instal·len en marges o talus-
sos, sovint prop de rius i ri-
beres. El seu niu és una altra 
singularitat digna de tenir en 
compte, ja que amb el bec i 
les potes excaven uns forats 
o galeries que poden atendre 
entre un i tres metres de lon-
gitud, al fons de les quals hi 
ha la cambra de forma ovala-

da on ponen de cinc a sis ous 
i els incuben durant vint dies 
fi ns que neixen els petits. Els 
nius ocupats aviat s’omplen 
de restes del seu menjar, o si-
gui, restes d’insectes que són 
aprofi tades per una gran mu-
nió de diminutes larves d’es-
carabat que pul·lulen ben bé 
per sota dels polls i, de passa-
da, serveix de neteja constant 
del sòl de l’habitació.

Aquests nius fets en gale-
ries, sovint els tornen a utilit-
zar l’any següent, i quan els 
abandonen hi ha altres ocells 
que els aprofi ten de bon grat 
per niar-hi, per exemple els 
pardals o estornells. També 
són bon regals pels mussols 
i les òlibes, si bé aquests cal 
que els ampliïn convenient-
ment posat que són espècies 
de mida superior.

Recordo que a l’estiu, quan 
després d’haver segat els 
camps, arreplegàvem les es-
pigues amb el meu pare mit-
jançant un diable estirat per 
la mula, els abellerols ens se -
guien de prop per atipar-se 
amb la quantitat d’insectes 
que anàvem llevant mentre ells 
anaven fent la seva xerrameca 
que tant els caracteritza.

Arreu on existeixen els abe-
llerols tothom se’ls estima lle-
vat dels apicultors que no en 
poden ni sentir parlar, ja que 
els acusen de menjar-se grans 
quantitats d’abelles. De fet, 
d’aquí els ve el nom, encara 
que en altres comarques se’ls 
anomena ocells de la pluja i 
també, pigot terrer i, fi ns i tot 
miner, pel fet d’excavar els 
túnels del seu niu.   ■

Arreu on existei-
xen els abellerols 
tothom se’ls 
estima llevat dels 
apicultors que 
no en poden ni 
sentir parlar, ja 
que els acusen de 
menjar-se grans 
quantitats d’abe-
lles.
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Aniversari

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Agnès Escolà

Fa un any que estem junts. 
Sembla que era ahir quan 
va començar la nostra his-

tòria. El temps s’esmuny com 
una llebre escomesa pels caça-
dors: de pressa, de pressa... Si 
t’he de ser sincera, prendre una 
decisió em va costar molt. Ara 
ja t’ho puc dir. Veia difi cultats 
a tot arreu, unes reals, més o 
menys fi gurades altres. Tot ple-
gat era com un forat negre, amb 
petites guspires, això sí. Pensar 
i pensar sens parar, donar tombs 
i tombs a la qüestió i no veure 
clar el camí. Vols dir que ho fas 

bé? Segur que ho endevines? 
Val la pena donar aquest pas? I 
si t’equivoques? I si...? Els dub-
tes es multiplicaven i, com més 
hi pensava pitjor. Estava feta un 
embolic.

Però mira, després de medi-
tar-ho molt, ací em tens, al teu 
costat. T’he de confessar que en 
un principi la convivència va ser 
difícil, gairebé ho hauria deixat 
córrer, em vas donar més d’un 
mal de cap, no m’ho esperava. 
I tornaven els interrogants. Vols 
dir, vols dir...?

El compartir l’espai amb tu ha 
suposat l’abandó d’algunes per-
tinences meves. Quin greu! Però 
la vida més d’un cop és això, re-
núncia. I el compartir també.

Sóc conscient que tot canvi 
comporta un temps d’adaptació 
i, en el meu cas va ser una mica 
llarg. Tenia la mancança del 
carrer estret i entranyable, de la 
remor del vent al celobert, del 
grinyol d’una porta, de la piula-
dissa dels ocells al terrat d’en-
front, del rum-rum d’una moto 
de qui va a treballar, dels mil 
detalls col·locats al lloc adient... 
Són petites coses, records i sen-
sacions que posades en comú 

formen una realitat, un caliu, 
un embolcall.

Ara tinc ben poc de tot això 
i, en deixar-ho, no t’ho deia no, 
però per dins m’entristia. Què 
sentimental! Què bleda! Perquè 
ara et tinc a tu, alt, ros i ben 
plantat, càlid o fred segons els 
dies, però sempre alegre, aco-
llidor, lluminós. Junts mirem 
la munió de cotxes que corren 
amunt i avall. Quin brogit! Els 
infants que van i vénen de l’es-
cola. Els coloms estàtics en una 
teulada i que de sobte, pam!, 
agafen el vol tots a una omplint 
de bells dibuixos el cel. Les pos-
tes de sol rogenques, grogues, 
blanquinoses. Quin espectacle! 
L’anar i venir de la gent, atrafe-
gats, pacients, xerraires, obser-
vadors, inconscients... Cadascú 
va a la seva.

Sí, ja fa un any d’aquell cop de 
cap i em sembla que anem pel 
camí d’una bona entesa. I els in-
terrogants?, em preguntes. Doncs 
mira, deixem-los ben tancadets 
en una capsa mirant no obrir-la 
massa sovint. Potser encara hi 
torna ríem a ser. De moment estic 
bé al teu costat, qui sap, potser 
és perquè ets meu.   ■

JOSEP BERTRAN

El compartir 
l’espai amb 
tu ha suposat 
l’abandó d’al-
gunes perti-
nences meves. 
Quin greu! Però 
la vida més 
d’un cop és 
això, renúncia. 
I el compartir 
també.
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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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L’Obra Social “la Caixa” col·labora
amb l’escola Mare de Déu del Socors

ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

L’Obra Social de “la Cai-
xa” a través de les seves 
dues ofi cines d’Agra-

munt ha fet una aportació de 
2.300 euros a l’escola Nostra 
Senyora dels Socors per llui-
tar contra la pobresa i l’exclu-
sió social.

Aquesta iniciativa impulsa-
da per les ofi cines de “la Cai-
xa” a Agramunt pretén ajudar 

tots aquells nens que es tro-
bin en risc d’exclusió social, 
marginació i pobresa. 

Els projecte se centra en 
potenciar accions adreçades 
a l’acolliment, l’acompanya-
ment i el suport als nens que 
viuen situacions de margina-
litat o que es troben en risc 
d’exclusió social per a millorar 
la seva qualitat de vida.   ■

Un compromís amb les necessitats socials
Un compromís amb la societat

COL. MARE DE DÉU DELS SOCORS
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Dues bones notícies

ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

JPR

Durant el 21, 22 i 23 de 
gener setze professors 
vinguts d’arreu d’Eu-

ropa van visitar l’Institut i la 
nostra vila. Es tractava dels 
participants en el projecte 
Comènius en què col·labora 
el centre. Els ensenyants eren 
de Portugal, França, Itàlia, 
Romania, Lituània i Turquia. 
Al llarg dels tres dies es van 
fer sessions de treball en què 
es parlà del projecte conjunt, 
anomenat Value education and 
ecological responsibility (Va-
lors en educació i responsabi-
litat ecològica), consistent en 

l’elaboració d’un WEB conjunt 
i accessible a tothom, on s’ex-
posaran els treballs i les idees 
educatives que es realitzen en 
cada centre respecte els valors 
d’una major responsabilitat 
ecològica. El projecte, sub-
vencionat per les institucions 
europees, suposa una trobada 
de dos o tres professors res-
ponsables de cada centre par-
ticipant cada trimestre durant 
dos cursos. 

El programa d’activitats, du-
rant els tres dies, fou molt ata-
peït i no només es va treballar 
el tema Comenius, sinó també 
que es donà a conèixer la nos-
tra realitat com a vila, com a 
territori i com a nació. El pri-
mer dia, després de la benvin-
guda al centre i de mostrar-los 
Agramunt (l’Espai Guinovart, 
Lo Pardal, l’Església, el refugi 
antiaeri, etc.) foren rebuts a 
l’ajuntament per les autoritats; 
el segon visitaren la comarca: 
Tàrrega, Vallbona de les Mon-
ges i Verdú; el tercer anaren 
a Barcelona acompanyats per 
un grup nombrós de profes-
sors del centre on visitaren la 
Sagrada Família, la Pedrera, el 
Barri Gòtic, les Rambles, etc.

En l’actualitat, ja s’han por-
tat a terme les trobades de 
Romania, França, Lituània, 
Portugal i la nostra. Resten pel 
mes de març la d’Itàlia i pel 
maig la de Turquia que serà la 
cloenda.

*   *   *

El darrer divendres de ge-
ner en Pere Valls, conegut 
popularment pel Quico, va 
ser l’últim dia que va servir a 
l’Institut. Després de vint-i-set 

cursos d’encarregar-se del ser-
vei del menjador i bar, en Pere 
Valls ho ha deixat perquè s’ha 
jubilat.

Tants anys són molts per 
no recordar-lo. Durant aquest 
temps han passat moltes per-
sones entre alumnes i profes-
sors, i qui més qui menys hi 
ha tingut relació en les hores 
d’esbarjo o en els dinars; fi ns i 
tot en alguns casos es dóna el 
fet que professors actuals co-
neixien el Pere de quan eren 
estudiants. Des de feia dos 
anys, però, el Quico no prepa-
rava directament el dinar, sinó 
que, cansat pels retards en els 
pagaments de les institucions, 
va preferir deixar-ho córrer i 
que fos un càtering el qui es 
fes càrrec de la feina; ell so-
lament tenia cura dels esmor-
zars i ajudava com a monitor 
en el repartiment dels dinars.

El darrer dia de treball els 
alumnes i professors li van fer 
un petit acte d’homenatge en 
reconeixement a la seva llar-
ga tasca de servei. En el mo-
ment de l’esbarjo el director 
del centre, acompanyat del 
professorat i alumnat, va llegir 
una carta d’agraïment al Pere, 
recordant alguns moments 
viscuts; després se li lliurà un 
quadre d’en Guinovart i un 
ram de fl ors. Els representants 
de l’AMPA, per la seva part, 
van regalar-li un rellotge i la 
simpàtica fi gureta d’un cui-
ner. L’acte fou senzill, emotiu 
i aplaudit. 

En aquests moments i pel 
que queda de curs, el Quico 
ha estat substituït per Mont-
serrat Moreno, de Butsènit, 
actual monitora del menjador 
del càtering Alessa.   ■IN
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Els professors del Comènius a 
l’interior de la Sagrada Família.

El Quico acompanyat per l’esposa 
i el director del centre.

El darrer dia de 
treball els alum-
nes i professors 
van fer un petit 
acte d’homenatge 
al Pere Valls en 
reconeixement 
a la seva llarga 
tasca de servei.
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Setmana solidària

ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Escola Macià-Companys
Cicle Inicial

L’escola Macià-Companys 
celebra la setmana so-
lidària durant el 2n tri-

mestre del curs. Les activitats 
giren al voltant d’uns valors 
que aquest any són: la bondat, 
el diàleg i la pau.

A tots els cicles s’ha treba-
llat de diferents maneres (me-
dalles, debats, jocs...).

Una de les activitats realit-
zades a cicle inicial és la con-
fecció de medalles fetes per 
ells/es mateixos/es i per a tot 
l’alumnat valorant les activi-
tats positives de cada un/a.

L’altra activitat és un diàleg 
durant el qual s’ha de respec-
tar el torn de paraula, escoltar 
i observar.

L’alumnat de cicle superior, 
com és de costum, organitza la 
botiga solidària de comerç just, 
oberta a tots/es els/les alumnes, 
el professorat i les famílies.

Com a cloenda d’aquesta 
set mana es fa un esmorzar so-
lidari amb un panet i xocolata 
de comerç just comprada a la 
botiga.   ■

Des de la biblioteca estem mirant d’organitzar algun ti-
pus de trobada de lectors. Volem saber si hi estaríeu inte-
ressats i com us agradaria que ho encaminéssim.

Proposem dos tipus de trobada:

CLUB DE LECTURA. Reunió en què es parla d’un llibre, 
llegit prèviament per tots els assistents.

TERTÚLIA DE LECTORS. Reunió en què els assistents 
poden tractar qualsevol tema referent a la lectura. Últims 

llibres que han llegit, si els han agradat, o no, recoma-
nacions...

Tenim preparades unes en-
questes, perquè les persones 
interessades les passeu a om-
plir, durant els mesos de febrer 
i març.

Esperem que la iniciativa tin-
gui una bona acollida.

BIBLIOTECA
MUNICIPAL Parlem de lecturaParlem de lectura

M
A

C
IÀ

-C
O

M
PA

N
Y

S

M
A

C
IÀ

-C
O

M
PA

N
Y

S

Les activitats 
giren al voltant 
d’uns valors que 
aquest any són: 
la bondat, el 
diàleg i la pau.
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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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Una mica de sang

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE per J. PIJUAN

Quan ha entrat a la sala 
i ha vist la gentada que 
s’esperava, s’ha quedat 

parat perquè no comptava tro-
bar-hi algú a 
aquella hora. 
Havia sortit 
de casa ben 
aviat conven-
çut que seria 
el primer, però 
quan ha posat 
el peu a dins i 
ha vist que tota 
aquella gent 
havia tingut el 
mateix pensa-
ment que ell, 
s’ha sorprès. Per 
uns moments 
ha dubtat de do-
nar mitja volta i 
tornar més tard 
–quan no hi ha-
gués tanta gent–, 
no obstant men-
tre rumiava si 
marxava o no, ha 

recordat que realment li havia 
costat molt de decidir-se a 
venir, i si ara es determinava 
per marxar estava convençut 
que ja no tornaria. Davant 
d’aquest dubte ha decidit 
quedar-se i afrontar l’espera 
que li comportarà tenir tota 
aquella gent al davant. Per 
sort ha vist un seient lliure 
en un racó de la sala i no ha 
dubtat en seure-hi per passar 
més còmodament el temps. 
L’espera es fa llarga. De tant 
en tant mira el rellotge i veu 
que encara no arriba l’hora de 
començar. Els minuts passen 
tan a poc a poc que comença 
a neguitejar-se. “Encara no 

comencen? –rondina interior-
ment. Amb aquest pas em 
trobaran alt de la pressió”. 
Intenta no pensar en res per 
tranquil·litzar-se, però no hi 
ha res a fer, el cor li batega a 
cent. Passada una estona in-
tueix el repic d’unes campa-
nades, de manera instintiva 
es mira el rellotge i comprova 
que és l’hora que haurien de 
començar. I així és perquè en 
aquell moment surt el metge i 
els comença a cridar. “Ja era 
hora!”.

La gent va passant. El pobre 
noi continua assegut al seu 
racó veient com desfi len pel 
seu davant. Està nerviós per 
dins de tanta estona esperant, 
però nota que la sensació va 
minvant a mesura que s’atan-
sa el seu torn, malauradament 
no desapareix del tot en veu-
re que encara ha d’esperar-
se una estona més abans no 
el cridin. Tan bon punt sent 
pronunciar el seu nom li entra
tal satisfacció que tots els 
mals desapareixen a l’acte, i 
sense encantar-se gens res -
pon a la crida. Un dels infer-
mers l’acompanya cortesa-
ment fi ns una de les lliteres 
que ha quedat buida moments 
abans i després el deixa per 
anar a atendre una altra per-
sona. De seguida que el jove 
s’hi ajeu percep momentània-
ment l’escalfor que ha deixat 
el cos que l’ha precedit, i allà 
es queda tot sol ben ajagut 
amb la mirada fi xa al sostre 
esperant que algú l’atengui 
d’un moment a l’altre.

Però el temps va passant 
sense que ningú no li pres-

ti atenció, i de nou els ner-
vis se li manifesten a fl or de 
pell que desitjaria trobar-se 
en un altre lloc. Voldria fugir 
però una força invisible el 
reté allà, i llavors tanca els 
ulls amb l’esperança d’esvair 
aquest neguit que el preocu-
pa. De sobte sent que algú li 
agafa el braç. Està tan absent 
que l’acció li provoca un fort 
ensurt. De seguida que obre 
els ulls es troba amb la fi gura
de l’infermer dret al seu cos-
tat que li està subjectant el 
braç. Sense temps a reaccio-
nar percep en el braç la pun-
xada de l’agulla que penetra 
fi ns dins amb summa faci -
litat. La punció no li ha fet 
cap mal, però nota com una 
in tensa fredor s’estén per tota 
l’extremitat, i de seguida ob-
serva com la sang fl ueix per 
aquella punxada vers la bos-
sa que té penjada a la llite-
ra. El jove donant romangué 
en aquella posició un breu 
temps obrint i tancant la mà. 
De tant en tant l’infermer se 
li ha atansat per comprovar 
que tot anava bé, al cap d’un 
moment, que per a ell li ha 
semblat molt llarg, li ha dit 
que ja havia acabat. El jove 
donant s’aixecà de la llitera 
amb el rostre tranquil i sortí 
de la sala. A fora una munió 
de gent esperava el seu torn 
per entrar.

Després de reposar una 
mica ha marxat del local. 
Quan ha sortit al carrer s’ha 
creuat amb més gent que hi 
anaven. I satisfet se n’ha tor-
nat cap a casa esperant la 
propera campanya.   ■
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La punció no li 
ha fet cap mal, 
però nota com 
una intensa fredor 
s’estén per tota 
l’extremitat, i de 
seguida observa 
com la sang fl ueix 
per aquella pun-
xada vers la bossa 
que té penjada a la 
llitera. El jove do-
nant romangué en 
aquella posició un 
breu temps obrint i 
tancant la mà.
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L’amic

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES MICRORELATS per RICARD BERTRAN

En Jaumet tenia totes les 
virtuts que pot tenir un 
nen de vuit anys. Era 

educat, bon estudiant... però 
era la prova més evident de la 
falsedat d’aquella dita que diu 
que la cara és l’espill de l’àni-
ma. Perquè el pobre Jaumet 
era lleig, més que lleig es pot 

dir que era defor-
me. Tenia els ulls 
massa grossos 
i enfonsats, el 
front prominent 
sobrepassava el 
nas que, al seu 
torn, gairebé 
es tocava amb 
el llavi supe-
rior... Passa-
va pel carrer 
amb el cap 
cot inten-

tant amagar 
la cara. Tot i això, no evitava 
les mirades cruels i els gests 
de fàstic de la gent. 

Des que tenia ús de raó co-
mençà a notar el rebuig que 
provocava, i s’havia anat tan-
cant en ell mateix. No tenia 
amics, bé... un amic sí que 
tenia. Un amic una mica es-
pecial, això sí. Resulta que, 

quan es morí el seu pare, ell 
i la mare van haver de mudar-
se a un minúscul i llardós pi-
set construït a les golfes d’un 
bloc de pisos de la plaça de 
l’Església. Des de la fi nestra de 
la seva habitació gairebé podia 
tocar la gàrgola del campanar, 
que quedava a la mateixa alça-
da. Representava el cap d’un 
personatge indefi nit amb unes 
orelles llarguíssimes; no es po-
dia dir si era d’home, de dona o 
bé d’alguna bèstia ja extingida. 
El cas és que mirava fi xament 
cap a la fi nestra, i en Jaumet 
anà acostumant-se a parlar-hi. 
Li explicava com se sentia, com 
voldria ser, les burles que havia 
d’aguantar dels companys de 
classe...

Un dia, en sortir de casa, va 
veure en Ramon a l’altre costat 
de plaça. En Ramon era el nen 
més fatxenda de la classe, i 
qui més s’acarnissava amb ell. 
En Jaumet acotà el cap i s’en-
ganxà a la paret de l’església 
per passar desapercebut. Però 
en Ramon el va veure i de se-
guit s’hi encarà, l’arraconà a la 
paret i començà a insultar-lo, 
a riure’s de la seva cara, com 
sempre feia. El pobre Jaumet 

aguantava estoicament els in-
sults i les escopinades amb 
resignació, ja s’hi havia acos-
tumat i ni tan sols protestava. 
Restava immòbil esperant que 
en Ramon se’n cansés i el dei-
xés en pau. Només es va moure 
una vegada per aixecar el braç 
i eixugar-se un llàgrima que se 
li havia escapat.

 Tot d’una sentí un soroll sec 
i sord, una pedra rodolà pel 
terra, en Ramon callà de cop i 
trontollà fi ns a caure ben llarg 
als peus d’en Jaumet. Per en-
tre els cabells li rajava la sang 
que anà xopant l’empedrat. Els 
tècnics municipals van con-
cloure que havia estat un acci-
dent, van dir que aquella pedra 
s’havia desprès de la façana de 
l’església amb tanta mala sort 
que anà a petar just a la co-
roneta d’en Ramon, a qui van 
haver de donar set punts i que 
hagué d’anar força dies amb el 
cap embenat.

 Però en Jaumet sabia que 
no havia estat un accident. 

I des d’aquell dia li semblà 
que la gàrgola, a qui li havia 
caigut part de l’orella esquerra, 
canvià la posició dels llavis per 
regalar-li un somriure.   ■

Des de la fi nestra 
de la seva habita-
ció gairebé podia 
tocar la gàrgola 
del campanar, 
que quedava a la 
mateixa alçada.

Li explicava com 
se sentia, com 
voldria ser, les 
burles que havia 
d’aguantar dels 
companys de 
classe...

R
IC

A
R

D
 B

E
R

TR
A

N



56 [FEBRER 2010]sió 552

 
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
Agramunt G. Gatell 4 Vallfogona Balaguer 0
Agramunt G. Gatell 3 Ivars d’Urgell 2
Agramunt G. Gatell 3 Vilanovenca 1
Agramunt G. Gatell 2 Térmens 1

Classifi cació J GF GC Punts

Vilanova de la Barca 19 50 27 41

Agramunt G. Gatell 19 46 21 41

Alcoletge 19 37 19 39

Gerb 18 44 31 35

Ribera d’Ondara 18 28 22 33

Castellciutat 18 37 28 31

Tàrrega 18 36 23 31

Albi 18 48 29 28

Ivars d’Urgell 19 30 40 25

Poal 18 29 32 23

Térmens 18 32 32 22

Vallfogona de Balaguer 19 25 41 22

Vilanovenca 18 31 38 20

Bellpuig 18 27 40 20

Oliana 19 25 38 17

Barbens 19 25 47 16

Tornabous 19 21 42 14

La Fuliola 18 17 38 11

Cadet
Agramunt G. Gatell 0 At. Segre 3
Rialp 3 Agramunt G. Gatell 2

Classifi cació J GF GC Punts

Tremp 15 48 8 38

Mollerussa 15 41 14 37

At. Segre 15 56 17 36

E. F. Urgell 14 43 21 30

E. La Noguera 15 48 31 27

Rialp 15 42 36 22

Tàrrega 15 37 35 19

Bellpuig 15 35 47 16

Cervera 14 29 41 15

Agramunt G. Gatell 15 28 45 12

Pla d’Urgell 15 14 38 6

Fondarella 15 12 100 0

Infantil
Agramunt G. Gatell 1 Balaguer 2

Tàrrega 1 Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 1 Mig-Segrià 2
Cervera 0 Agramunt G. Gatell 2

Classifi cació J GF GC Punts

Baix Segrià 17 107 6 51

Bordeta 16 73 3 45

Andorra 17 72 22 39

At. Segre 17 42 15 34

Balàfi a 17 53 33 30

Orgel·lia 17 53 33 29

Tàrrega 17 44 35 27

AEM 17 40 33 27

Mollerussa 17 27 26 25

Borges-Garrigues 16 34 39 23

Pardinyes 16 36 34 18

Balaguer 17 15 70 16

Guissona 16 28 62 10

Mig Segrià 16 16 81 6

Agramunt G. Gatell 17 16 84 5

Cervera 16 4 84 1

Aleví
Intercomarcal 1 Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 2 Guissona 4
Agramunt G. Gatell 5 Tàrrega 1

Classifi cació J GF GC Punts

AEM 15 52 7 43

Pobla de Segur 15 64 15 39

Guissona 15 55 14 37

Cervera 15 34 15 32

E. La Noguera 15 38 43 25

Pla d’Urgell 15 37 22 24

Agramunt G. Gatell 15 30 34 22

E.F. Urgell 15 36 39 20

Tàrrega 15 31 31 19

Linyola 15 30 52 13

Intercomarcal 15 16 50 10

Rialp 15 22 54 9

Bellpuig 15 31 74 9

At. Segre 15 12 38 6

Benjamí-A
Agramunt G. Gatell 9 Artesa-Ponts 2
Agramunt G. Gatell 4 Cervera 4

Benjamí-B
Agramunt G. Gatell 1 Cervera 9
Agramunt G. Gatell 1 Artesa-Ponts 2

Pre-Benjamí
Agramunt G. Gatell 4 At. Segre 3
Agramunt G. Gatell 3 E. de Ponent 2

(Aquestes categories no disposen de classifi -
cació).

Aleví 09/10. Jugadors: A. Sangrà, M. Bonet, G. Olaya, G. Vicens, M. Cahelles, M. Valero, A. Millat, J. Figuera, J.E. Puig, A. Fi-
guera, P. Farré, M. Orobitg, E. Fernández, F. Mari, D. París, J. Vidal, A. Balasch, S. Redondo, A. Caralps, B. Lucian, M. Ribeiro, 
C. Hernández.

R
. M

E
N

D
O

Z
A



57sió 552[FEBRER 2010]

AGENDA DEL MES DE MARÇ AL CAMP D’ESPORTS 

Segona Regional
 Dia   7, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Alcoletge
 Dia 21, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Tornabous

Cadet Dia 13, a les 18,00 h Agramunt G. Gatell - E.F. Urgell
 Dia 27, a les 18,00 h Agramunt G. Gatell - Tàrrega

Infantil Dia   6, a les 16,30 h Agramunt G. Gatell - Borges-Garrigues
 Dia 20, a les 16,30 h Agramunt G. Gatell - Mollerussa

Aleví Dia 13, a les 15,30 h Agramunt G. Gatell - Rialp
 Dia 27, a les 15,30 h Agramunt G. Gatell - La Noguera

Benjamí-A Dia   6, a les 10,30 h Agramunt G. Gatell - AEM
 Dia 20, a les 10,30 h Agramunt G. Gatell - Bordeta

Benjamí-B Dia   6, a les 11,30 h Agramunt G. Gatell - Mollerussa
 Dia 20, a les 11,30 h Agramunt G. Gatell - Bordeta

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

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

Classifi cació del mes de gener:

Equips: Punts
Tiki Taka Morrom 30
Terribles del Sió 24
Me Río de Janeiro 22
F.C. Casal Agramuntí 18
Preixens 18
Unió Islàmic 16
Benjamins Team 16
Ferreteria Firal 13
Marsella 10
Olímpic 92 6
Gimnàs Donai 6
Sado Evolution 3
Nuike 1
40’s 1
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ESPORTS BÀSQUET AGRAMUNT CLUB

La formació de base Ruben Añé

Un cop s’han iniciat les 
segones fases en les 
competicions de pro-

moció, és un bon moment per 
tal de repassar les notícies més 
destacades de fi nals de gener i 
principis de febrer:

El proppassat 17 de gener, 
Agramunt va acollir una tro-
bada oberta de basquetbol en 
categories d’escola, pre-mini i 
babys. La participació va ser 
tot un èxit, amb l’assistència 
de 150 vailets amb moltes ga-
nes de practicar l’esport i for-
mar-se de manera integral en 
els hàbits saludables. Val a dir 
que el BAC-Macià Companys 
va participar en la trobada 
amb dos equips, un d’escola 
i els babys (5 anyets) que van 
gaudir de valent de la jornada. 
Un cop més des d’aquí agrair 
la confi ança de la Federació 
pel fet de designar-nos com a 
seu i l’ajuda rebuda pels col-
laboradors del Club, sense la 
tasca dels quals no hagués es-
tat possible tirar-ho endavant.

Des del Club es pretén que 
això no sigui fl or d’un dia, ans 
al contrari, la formació de la 
base és clau per assegurar-se la 

supervivència com a Club i fer 
els relleus generacionals en el 
moment que toquen. Per això 
els nois i noies continuaran 
anant a les diferents trobades 
que es convoquin fi ns a fi nals 
de temporada.

Destacar també que les se-
leccions comarcals de la Fede-
ració catalana de basquetbol 
continuen treballant dia a dia 
per tal d’assolir una província 
potent pel que fa al desen-
volupament del basquetbol. 
L’última edició de les trobades 
comarcals es va caracteritzar 
perquè un dels membres del 
Júnior Masculí del BAC va ser 
escollit per integrar la selecció. 
Estem parlant del Genar Este-
ve, al qual des d’aquí volem 
encoratjar que continuï treba-
llant per millorar dia a dia i ar-
ribar el més alt possible.

Curs auxiliar de taula
I ja que hem fet referència a 

la formació, val a dir que des 
del Club també s’ha realitzat 
un curs d’auxiliar de taula, per 
tal d’ensenyar i aprendre de 
primera mà i a base de situa -
cions pràctiques com es realitza 
l’acta d’un partit de bàsquet.

Aquest extrem sembla un 
fet irrellevant però en cap cas 
ho és, donat que la taula dels 
partits és essencial perquè 
aquest s’iniciï. És un aspecte 
a destacar i que més endavant 
es tornarà a fer per tal d’anar 
preparant gent per als partits 
de casa. A més, des del Club 
s’incentiva amb cinc euros tots 
aquells que volen fer d’anota-
dor o cronòmetre dels encon-
tres.

Aquest mes ens fi xem amb 
la trajectòria del Sènior Mas-
culí. L’inici dubitatiu d’any nou 
va fer que la remuntada en la 
classifi cació es frenés en sec. 
Ara bé, les derrotes a casa da-
vant el CB Sort i l’Acle Guis-
sona van quedar sobradament 
compensades amb la campa-
nada a la pista del segon clas-
sifi cat, CB Torres de Segre. Els 
agramuntins van jugar i explo-
tar al màxim les seves armes: 
defensa i contraatac i contra 
pronòstic es van endur la vic-
tòria per 40-41. 

Els dos últims partits dispu-
tats davant el CENG Artesa i el 
CB Pardinyes s’han saldat amb 
derrotes, especialment dura 
la primera d’elles en el derbi 
intercomarcal. Un arbitratge 
molt poc encertat en el tram 
fi nal, combinat amb excés de 
nervis i precipitació, va fer
llençar per la borda un avan-
tatge de 21 a 9 al fi nal del 
primer període. Cal continuar 
treballant amb un grup unit 
per tal d’assolir bon joc i resul-
tats òptims. Els propers partits 
seran determinants per decidir 
el lloc fi nal a la taula classifi -
catòria.

Per últim aprofi tem per de-
sitjar a tots els pares, mares, 
jugadors i jugadores del BAC 
que no baixin el ritme imprès 
fi ns al moment, i que continuïn 
demostrant dia rere dia que són 
la millor afi ció del món. Només 
amb confi ança i bon ambient 
es poden assolir les fi tes mar-
cades a l’inici de la temporada. 
Com és costum, ara i sempre: 
Força BAC i endavant a les pis-
tes de joc!   ■

La formació de 
la base és clau 
per assegurar-
se la supervi-
vència com a 
Club i fer els 
relleus gene-
racionals en el 
moment que 
toquen. Per 
això els nois 
i noies conti-
nuaran anant 
a les diferents 
trobades que 
es convoquin 
fi ns a fi nals de 
temporada.

Joves esportistes amb el 
Javi Salat, durant la trobada 
oberta de les categories 
escola, pre-mini i babys.
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Resultats i classifi cacions

Passat el mes de desembre, entre ponts i vacances, pràc-
ticament no es va disputar cap encontre. El mes de ge-

ner s’han reprès amb normalitat les competicions.

SÈNIOR MASCULÍ (3ª CATALANA)
Podríem dir que no han provat les vacances nadalenques. 

En la represa de la competició, un reguitzell de lesions han 
fet caure en picat el rendiment de l’equip i l’han allunyat 
dels primers llocs. 

Resultats:
06-02-2010 Pardinyes C.H. 30 CEPSA C.H. Agramunt 21
30-01-2010 CEPSA C.H. Agramunt:  Jornada de descans 
24-01-2010 Santpedor Club Handbol 34 CEPSA C.H. Agramunt 22
16-01-2010 CEPSA C.H. Agramunt 23 REMOSA Súria “B” 27
19-12-2009 REMOSA SA Súria A 31 CEPSA C.H. Agramunt 21

Classifi cació J G E P Punts

REMOSA SA SURIA A   10 9 0 1 18

H BERGA SISTACH   10 9 0 1 18

HANDBOL CLUB ENGOLASTERS   11 8 0 3 16

BALSARENY, HANDBOL   11 7 0 4 14

SANTPEDOR, CLUB HANDBOL   11 6 0 5 12

PARDINYES, CLUB HANDBOL   11 5 0 6 10

CEPSA CH AGRAMUNT   10 4 0 6 8

HOTEL CIUTAT IGUALADA, CH IGUALADA 10 2 0 8 4

REMOSA SA SÚRIA B   11 2 0 9 4

CONCÒRDIA, CLUB HANDBOL   9 0 0 9 0

SÈNIOR FEMENÍ: (1ª CATALANA)
Temporada molt difícil. Si afegim al salt de categoria de 

Juvenil a Sènior, el comptar amb una plantilla molt justa 
està complicant molt les coses a les noies.

Resultats:
07-02-2010 La Salle Montcada ISTE 28 Torrons Roig C.H.A 9
30-01-2010 Torrons Roig C.H.A 13 Sant Esteve Palautordera 20

Classifi cació J G E P Punts

CANOVELLES, CLUB HANDBOL   11 11 0 0 22

VALLEHERMOSO HANDBOL BANYOLES   10 8 0 2 16

SALLE MONTCADA ISTE   10 7 0 3 14

SANTPEDOR, CLUB HANDBOL   8 5 0 3 10

SANT ESTEVE PALAUTORDERA, CLUB HANDBOL   8 3 0 5 6

CH MONTBUI   10 1 1 8 3

TORRONS ROIG AGRAMUNT CH   8 1 0 7 2

CARDEDEU, HANDBOL   9 0 1 8 1

JUVENIL MASCULÍ: (2ª CATALANA)
Tampoc no han estat massa positius els resultats de 

l’equip Juvenil. S’ha mantingut el bon nivell de joc, però en 

l’enfrontament amb els primers classifi cats, els resultats no 
han acompanyat.

Resultats:
24-01-2010 Santpedor Club Handbol 26 C. Carrion Vendrell CHA 21
17-01-2010 C. Carrion Vendrell CHA 22 Vic Club Handbol 24
20-12-2009 Lycee Français Barcelona 40 C. Carrion Vendrell CHA 12

Classifi cació J G E P Punts

VIC, CLUB HANDBOL   10 10 0 0 20

SANTPEDOR, CLUB HANDBOL   10 7 1 2 15

LYCEE FRANÇAIS, BARCELONA AE   10 7 0 3 14

OPEL RUBIO-SANT OT   11 7 0 4 14

CONSTRUCCIONS C V AGRAMUNT CH, (S/D)   9 6 0 3 12
KOBE MEDIA, CH IGUALADA   11 4 1 6 9

HANDBOL LA GARRIGA, TAMAYO   9 3 0 6 6

BALSARENY, HANDBOL   10 3 0 7 6

CREU ALTA-SABADELL HANDBOL B   10 1 0 9 2

BERGA H   10 1 0 9 2

INFANTIL MASCULÍ: (1ª CATALANA)
A poc a poc l’equip està agafant confi ança, ajustant més 

els marcadors, i fi ns i tot aconseguint els primers resultats 
positius.

Resultats:
07-02-2010 Opel Rubio Sant Ot 10 C.H. Agramunt 26
30-01-2010 C.H. Agramunt 27 Gran Anyada CH Igualada  27
24-01-2010 ACLE Guissona 24 C.H. Agramunt 19
16-01-2010 C.H. Agramunt 22 Pardinyes club Handbol 23
20-12-2009 C.H. Igualada Sporting 31 C.H. Agramunt 25

Classifi cació J G E P Punts

PARDINYES, CLUB HANDBOL   11 10 0 1 20

ACLE GUISSONA, CLUB HANDBOL, (S/D)   12 10 0 2 20

GRAN ANYADA CH IGUALADA ATLHÈTIC   11 8 1 2 17

CH IGUALADA SPÒRTING   11 5 0 6 10

CH AGRAMUNT, (S/D)   10 2 1 7 5
REMOSA SA SÚRIA   10 2 0 8 4

OPEL RUBIO-SANT OT   11 0 0 11 0

INFANTIL FEMENÍ: (COPA  CATALUNYA INFANTIL FEMENÍ)
Acabada la fase regular, l’equip comença la seva par-

ticipació en la Copa. Amb el mateix objectiu, continuar 
aprenent en el seu primer any en competició ofi cial.

Resultats:
06-02-2010 Vilanova del Camí 11 C.H. Agramunt 15
30-01-2010 C.H. Agramunt   6 C.H. Montbui 23

Classifi cació J G E P Punts

ASSOCIACIÓ LLEIDATANA D’HANDBOL   2 2 0 0 4

CH MONTBUI, (S/D)   2 2 0 0 4

CEACA TÀRREGA   2 1 0 1 2

AGRAMUNT CH (S/DE)   2 1 0 1 2
HANDBOL BALSARENY, (S/D)   1 0 0 1 0

CH IGUALADA SPÒRTING    1 0 0 1 0

CH VILANOVA DEL CAMÍ, (S/D)    2 0 0 2 0
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Secció de Futbol Sala
A. Guerrero

FU
TB
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Classifi ació (fi ns a la jornada 15) J G E P GF GC Punts
SEU - SPORT CF. SALA “A” 15 12 0 3 95 58 36
PARADOR “A” 15 9 3 3 90 58 30
CASTELLAR DE LA RIBERA “B” 15 9 3 3 57 44 30
ALCARRÀS, F.S.  “A” 15 9 1 5 72 55 28
AGRAMUNT C.H.,FS  “A” 15 7 4 4 67 63 25

TORRENTE-MASSALCOREIG, F.S. “A” 15 8 1 6 79 80 25

FONT-ALMAGRAFIC F.S., ASS. “A”  15 7 3 5 66 71 24

BORGES, F.S.  “A” 14 7 2 5 63 47 23

LLARDECANS CF.S., “A”  14 7 2 5 63 53 23
F.S. REST. CHINO HONG-KONG “A” 15 6 1 8 64 78 19
CERVERA FUTBOL SALA II C.E. “A” 15 6 1 8 65 76 19
A.F.S. GUISSONA, U.E. “A”  15 5 1 9 46 60 16
BALAGUER, C.F.S. “B” 15 3 4 8 58 62 13
CENTRE EXCURSIONISTA NOVA GENT “A” 15 4 1 10 59 93 13
JUNEDA, F.S. “A” 15 3 0 12 46 77 9
LA SENTIU, O.C. “A” 15 2 3 10 54 69 9

PREFERENT CATALANA GRUP 5

Resultats

BORGES  6 - 7  AGRAMUNT  
AGRAMUNT  5 - 4  CENTRE EXC. ARTESA SEGRE
AGRAMUNT  10 - 4  ALMACELLES
GUISSONA  1 - 3  AGRAMUNT

Victòria contra l’Artesa 
de Segre, en un partit de 
màxima tensió i emoció.

MILLOR IMPOSSIBLE

L’Agramunt no podia co-
mençar el 2010 de millor 
manera. L’equip ha comp-

tat tots els partits del mes per 
victòries. Cal recordar que l’any 
ja es va acabar amb un altre 
triomf. En defi nitiva, en cinc 
encontres, l’equip ha sumat 15 
punts de 15 possibles. D’aques-
ta forma, els nostres han acabat 
la primera volta del campionat 
en una excel·lent cinquena po-
sició, amb 25 punts i ja tenen 
pràcticament la permanència 
garantida.

Dels resultats d’aquest mes de 
gener, cal destacar que l’Agra-

munt ha superat a rivals direc-
tes, un fet que ha permès als 
homes que entrena Josep Maria 
Carrera escalar posicions a la 
taula. L’any es va iniciar amb 
una victòria “in extremis” a les 
Borges Blanques (6-7). L’equip 
va portar la iniciativa durant 
bona part del matx, però els lo-
cals van aconseguir remuntar. 
Quan la derrota ja semblava un 
fet, tres gols dels agramuntins 
van capgirar el marcador. 

L’Artesa de Segre (Centre Ex-

cursionista) va ser el rival de 
la següent jornada. Els de la 
Noguera són els rivals històrics 
dels agramuntins i, per tant, va 
ser un partit de màxima tensió 
i emoció. La victòria també va 
ser per la mínima (5-4). La set-
mana següent, i també a casa, 
l’Agramunt es va enfrontar con-
tra l’Almacelles. Va ser, sens 
dubte, el millor partit de la tem-
porada. La golejada (10-4) de-
mostra la superioritat local. El 
mes es va tancar amb un triomf 
contra el Guissona (1-3). La di-
nàmica positiva de les darreres 
jornades va ser vital per endur-
se el tres punts d’un pavelló on, 
fi ns aquesta temporada, només 
s’havien aconseguit derrotes. 

D’aquesta manera, l’equip ini-
cia la segona part del campionat 
amb la moral molt alta i s’espe-
ra continuar sumant punts per 
acostar-se a fi tes més elevades. 
Ara bé, l’equip s’enfrontarà als 
equips de la part alta. 

D’altra banda, aprofi tem l’avi-
nentesa per felicitar públicament 
el nostre entrenador i la Kira per 
l’arribada del seu primer fi ll, el 
Roger, que sens dubte serà una 
part més de l’equip.   ■

L’equip espera 
continuar su-
mant punts per 
acostar-se a 
fi tes més ele-
vades, tot i que 
s’enfrontarà 
als equips de la 
part alta. 
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ESPORTS ATLETISME

Crosos i curses
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CROS DE RIPOLLET   10-1-2010

CATEGORIA POSICIÓ

GABRIELA KARSESKA VETERÀ F 4

RAMON FITO OPEN M 11

POL MORELL CADET M 2

AIDA GIMÉNEZ CADET F 2

ORIOL VALLS INFANTIL M 15

NAIMA BARKANE INFANTIL F 4

CHAIMAA TALBI INFANTIL F 5

LAIA LLORENS INFANTIL F 14

PAU GODOY ALEVÍ M 1

MARINA SURIA ALEVÍ F 5

LARA GIMÉNEZ ALEVÍ F 10

MARINA MORELL ALEVÍ F 12

MAR GODOY BENJAMÍ F 5

ARIANA LLORENS BENJAMÍ F 6

El primer cros de l’any va 
portar els Escatxics cap 

a Ripollet, cursa programada 
tant com a cros escolar com a 
prova federada i on s’hi espe-
rava una forta competència, al 
cap i a la fi  aquesta ha estat 
la darrera pedra de toc abans 

del campionat de Catalunya de 
cros. Aquest cop els Escatxics 
varen córrer sota el nom de Me-
dilast Lleida U.A. (equip amb 
qui estem afi liats per les com-
peticions federades). Els resul-
tats van ser molt bons, aconse-
guint pujar al podi tres atletes 

dels Escatxics. Amb aquests 
resultats, podem dir que els 
Escatxics han paït bé els entre-
naments que se’ls ha marcat 
durant les festes nadalenques 
i així poden afrontar de manera 
esperançada el campionat de 
Catalunya.

Mar Godoy i Ariana Llorens 
disputant la cursa benjamí 
femení del Cros de Ripollet.

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CROS - MATARÓ   24-1-2010

CATEGORIA POSICIÓ

GABRIELA KARSESKA SÈNIOR F 44

POL MORELL CADET M Anulada

XAVIER FITÓ CADET M Anulada

AIDA GIMÉNEZ CADET F 19

NAIMA BARKANE INFANTIL F 11

CHAIMAA TALBI INFANTIL F 25

LAIA LLORENS INFANTIL F 148

PAU GODOY ALEVÍ M 5

MARINA SURIA ALEVÍ F 64

MARINA MORELL ALEVÍ F 99

LARA GIMÉNEZ ALEVÍ F 116

MAR GODOY BENJAMÍ F 36

ARIANA LLORENS BENJAMÍ F 51

ROGER SÚRIA PRE-BENJAMÍ M 9

WALID TALBI PRE-BENJAMÍ M 17Pau Godoy en el Campionat de Catalunya de Cros (Mataró).
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Finalment va arribar el cam-
pionat de Catalunya indivi-

dual i de clubs de cros, podríem 
dir que la prova més important 
de la temporada per als Escat-
xics. En aquesta cita es van 
aplegar els millors corredors de 
totes les edats, i en cada cate-
goria hi havia sense excepció 
més de 100 corredors, arribant 
en molts casos als 200 parti-
cipants.

En la cursa de cadets, un pro-
blema amb el marcatge del re-
corregut va motivar que alguns 

atletes de manera involuntària 
agafessin una drecera que va 
desvirtuar la cursa, i en conse-
qüència la prova va haver de ser 
anul·lada. Els nostres atletes 
Pol Morell i Xavier Fitó s’hi van 
veure afectats i hauran d’espe-
rar una propera convocatòria 
per disputar novament la cursa.

Si tenim en compte que en-
guany la majoria dels nostres 
atletes eren debutants en les 
seves respectives categories, 
hem de considerar de molt bons 
els resultats obtinguts. A des-

tacar el 5è lloc aconseguit per 
Pau Godoy en categoria aleví, 
destacable també la cursa d’Ai-
da Giménez 19a en categoria 
cadet, i de les infantils Naima 
Barkane i Chaimaa Talbi, 11a 
i 25a respectivament i que a 
més aconseguien el tercer lloc 
per a l’equip infantil femení del 
Medilast Lleida U.A. Cal es-
mentar també la bona actuació 
en el seu debut en competició 
federada dels pre-benjamins 
Roger Súria i Walid Talbi, 9è i 
17è de la general.

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CROS VETERANS - SABADELL   31-1-2010

Enguany el Campionat de 
Catalunya de cros per a 

veterans va tenir lloc a Saba-
dell. Al mateix temps hi va ha-

ver també curses en diferents 
categories. Ja és prou signifi -
catiu que en categoria feme-
nina de veterans, de les 50 
corredores que hi van pren-
dre part, la més jove tingués 
gairebé 36 anys. En canvi en 
categoria masculina van ser 
més de 200 atletes els parti-

cipants i es van poder veure 
ex-campions espanyols d’atle-
tisme, els quals amb més de 
60 anys encara estaven prou 
en forma. Això demostra per 
altra banda, que aquest es-
port el pot practicar fi ns i tot 
gent d’avançada edat.

CATEGORIA POSICIÓ

GABRIELA KARSESKA VETERÀ F 8

PAU GODOY ALEVÍ M 1

MAR GODOY BENJAMÍ F 6

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CLUBS CA-
DET EN PISTA COBERTA - VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS  9-1-2010

Pol Morell 4t (3.000 m. ll.)
Xavier Fitó 7è (600 m. ll.)

CAMPIONAT DE CATALUNYA CADET EN
PISTA COBERTA - VILAFRANCA DEL PENEDÈS   
30-1-2010

Pol Morell 7è (3.000 m. ll.)
Aida Giménez 8a (3.000 m.ll.)

Ambdues curses hi participaven atletes amb unes de les millors marques de l’estat espanyol.

Al Campionat 
de Catalunya 
individual i de 
clubs de cros 
es van aplegar 
els millors cor-
redors de totes 
les edats.
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ESPORTS CLUB DE BITLLES SIÓ D’AGRAMUNT

Resultats i classifi cacions Ramon Joval

2ª DIVISIÓ B

Sió d’Agramunt A 515 punts
Bellpuig B 553 punts

Sió d’Agramunt A 531 punts
Tàrrega 550 punts

Preixana 536 punts
Sió d’Agramunt A 542 punts

Sió d’Agramunt A 556 punts
Ivars C 519 punts

3ª DIVISIÓ B

Sió d’Agramunt B 527 punts
El Poal B 467 punts

CLASSIFICACIÓ PJ PG PE PP PTS

Malgrat Segarra 11 9 0 2 18

Solsona 9 8 0 1 17

Claravalls 10 6 0 4 12

Mas Duran 9 5 1 3 11

Sió d’Agramunt B 10 3 0 7 6

Vergós 9 3 0 6 6

El Poal 10 0 0 10 0

Tudela 2 0 0 2 0

CLASSIFICACIÓ PJ PG PE PP PTS

Tàrrega 13 11 0 2 22

Ivars 13 9 0 4 18

La Fuliola 13 8 0 5 16

La Guàrdia 13 8 0 5 16

Montgai 13 6 1 6 13

Ceps Bitlles 13 6 0 7 12

Preixana 13 6 0 7 12

Tordera 12 6 0 6 12

Bellpuig 13 5 1 7 11

Cabanabona 13 5 0 8 10

L’Eral 14 4 0 9 8

Sió d’Agramunt A 12 2 0 10 4

Sió d’Agramunt A Sió d’Agramunt B

Esperem millorar la classifi cació 
d’aquí a fi nal de temporada.

Els components dels dos equips de bitlles amb llur equipació, posen a les pistes de joc davant del local social.

C
LU

B
 B

IT
LL

E
S

C
LU

B
 B

IT
LL

E
S



65sió 552[FEBRER 2010]

 
ESPORTS CLUB TENNIS AGRAMUNT

Lliurament trofeus La Junta

A les pistes del 
club es van lliu-
rar, el dissabte 

dia 23 de gener, els 
trofeus als guanyadors 
dels diferents cam-
pionats que es van 
anar realitzant durant 
la tem porada passada.

Vam comptar amb la 
presència del regidor 
d’Esports de l’Ajunta-
ment, Antonio Farre, 
que va lliurar els tro-
feus als esportistes 
premiats en les catego-
ries que relacionem a 
continuació.

Benjamí masculí
1r Pau Godoy
2n Xavier Serentill

Aleví masculí
1r Pol Pedrós
2n Anton Zurita

Infantil masculí
1r Xavier Massip
2n Pol Pedrós

Infantil femení
1a Olga Aleu
2a Aida Giménez

Cadet masculí
1r Xavier Massip
2n Pol Pedrós

Júnior masculí
1r Xavier Sangrà

2n Pol Pedrós

Picar i marxar aleví
1r Marc Cuñat
2n Gerard Cuberes
3r Xavier Serentill

Picar i marxar infantil
1r Xavier Sangrà
2n Xavier Massip
3r Toni Carmona

Picar i marxar femení
1a Maite Terré
2a Chaima Talbi
3a Magalí Ortiz

Subcampió
a Barcelona

El jove tennista Pau 
Godoy va quedar sub-
campió al Circuit Ju-
venil d’Hivern de l’Ac-
cent Tennis de Cornellà 
de Llobregat. Va passar 
quatre eliminatòries 
fi ns arribar a la gran 
fi nal, que va perdre 
per un inapel·lable 6-1 
i 6-2. Val a dir que el 
Pau va practicar un 
tennis excel·lent durant 
tot el campionat i que 
a la fi nal el van trair els 

nervis, fruit de la inex-
periència en aquests 
tipus de competicions. 
Per al Pau era la seva 
primera fi nal disputa da 
en un torneig d’aques-
tes característiques, 
però esperem que no 
sigui l’última i en pugui 
disputar moltes més.

Escola de tennis
Continuen les classes 

de tennis els dilluns, di-
jous i dissabtes al matí 
amb una nombrosa par-
ticipació, en les quals 
tothom es pot apuntar 
a partir de sis anys. Les 
classes d’adults mas-
culines se celebren els 
dilluns i dimecres de 
nou a dos quarts d’onze 
de la nit, les femenines 
els dissabtes a partir de 
dos quarts d’una del 
migdia.

Si hi ha algú interes-
sat a apuntar-s’hi es 
pot adreçar als moni-
tors a les mateixes pis-
tes del club.   ■

JO
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Els joves 
es poden 
apuntar a les 
classes de 
tennis a partir 
de sis anys. 
També se’n 
celebren per 
als sè niors 
masculins i 
femenins.

Foto de família amb les 
autoritats, monitors, 
esportistes guardonats i 
altres participants a les 
classes de tennis.
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PARTITS POLÍTICS
MUNICIPALS ERC

Quan cal, Agramunt respon
www.esquerra.cat/agramunt

Secció local d’Agramunt

El primer Pla 
Zapatero es 
va caracte-
ritzar perquè 
la majoria 
d’empreses 
d’Agramunt no 
en van veure 
ni un sol euro; 
sembla ser 
que aquest 
segon Pla, tal 
com l’Equip 
de Govern l’ha 
plantejat, vagi 
pel mateix 
camí.

En aquests 
darrers tres 
anys, és evi-
dent que hem 
perdut pes 
específi c a 
nivell comar-
cal i cada cop 
costa més tro-
bar Agramunt 
en el mapa.

Si en el passat Sió exposà-
vem la manca de diàleg del 
nostre alcalde amb els vuit 

regidors de l’oposició a l’hora de 
prendre decisions importants, el 
recent aprovat Fons Estatal per a 
l’Ocupació i Sostenibilitat Local 
(Pla Zapatero 2) ha evidenciat 
encara més aquest fet. Una set-
mana abans del Ple, l’Equip de 
Govern presentava als grups de 
l’oposició les seves propostes de 
projectes i inversions sense gai-
rebé possibilitat material de va-
lorar-les i proposar-ne de millors. 
Agramunt, amb els 602.915€ 
que li corresponen, durà a terme 
tres projectes i petites millores a 
Cal Mas Vell; la resta –paraules 
textuals de l’alcalde– a la caixa 
de l’Ajuntament. Altres poblaci-
ons (p.ex. Solsona, amb 19 pro-
jectes) han optat per diversifi car 
més la inversió de manera que 
fos possible adjudicar els projec-
tes a un gran nombre d’operaris 
de casa. El primer Pla Zapate-
ro es va caracteritzar perquè la 
majoria d’empreses d’Agramunt 
no en van veure ni un sol euro; 
sembla ser que aquest segon Pla, 
tal com l’Equip de Govern l’ha 
plantejat, vagi pel mateix camí. 
En aquest cas, la decisió és seva 
i, com a grup de l’oposició no hi 
tenim ni veu ni vot ja que el nou 
Pla Zapatero ni tan sols l’han fer 
passar per Ple.

Sembla ser que des de fa força 

temps, l’alcalde d’Agramunt ha 
decidit situar el Grup d’Esquerra 
a les seves antípodes. No sabem 
si és una estratègia electoral o 
quelcom més profund. El que sí 
és cert és que el grup d’Esquerra 
s’ha plantejat aquesta legisla-
tura, des de bon principi, com 
la garantia per tal que l’actual 
Equip de Govern no faci i desfaci 
sense tenir en compte la veu del 
poble i aquest serà, sens dubte, 
el nostre full de ruta a seguir. En 
defi nitiva, els regidors són on 
són per estar al servei de la vila 
i l’alcalde, entre altres coses, per 
atendre i escoltar les necessitats 
dels agramuntins, encara que ja 
sabem que no li agrada fer-ho. 
Calen bones actituds, però sobre-
tot, calen aptituds. Si d’una cosa 
es va caracteritzar l’anterior go-
vern d’Esquerra i PSC és que els 
agramuntins eren escoltats i ate-
sos com es mereixen. En aquests 
darrers tres anys, és evident que 
hem perdut pes específi c a nivell 
comarcal i cada cop costa més 
trobar Agramunt en el mapa. No 
hem liderat temes tan importants 
i que tant ens afecten com el nou 
Canal Segarra-Garrigues o la re-
distribució de les zones ZEPA a la 
nostra comarca. Els cinc regidors 
del grup d’Esquerra i tota la gent 
que treballa amb nosaltres tenim 
molt clar cap a on volem portar 
Agramunt i com volem que sigui 
casa nostra en els propers anys. 

El benestar dels agramuntins pas-
sa per saber llegir les necessitats 
que tenim i això s’aconsegueix 
parlant amb la gent i, sobretot, 
escoltant.

La desafecció política present 
en la societat actual queda pale-
sa amb l’alta abstenció observa-
da en les darreres conteses elec-
torals. El distanciament entre la 
classe política i el ciutadà cada 
cop sembla ser més gran i la pos-
sibilitat de consultar a la gent 
les decisions importants que cal 
prendre pot ser un bon punt de 
partida per al retrobament d’amb-
dues parts. És en aquest sentit 
que celebrem la recent creació 
de la Plataforma “Agramunt De-
cideix”, que des de fa dies està 
treballant amb l’objectiu d’orga-
nitzar i fomentar la Consulta so-
bre la Independència que se ce-
lebrarà el proper diumenge 28 de 
febrer. Des d’aquestes línies ani-
mem a tothom votar i, en defi ni-
tiva, a exercir el dret democràtic 
que tenim com a poble. I sobre-
tot, també volem donar el nostre 
suport incondicional i agraïment 
a tot aquest grup de persones 
que, de forma desinteressada, 
s’han coordinat per dur a terme 
aquesta consulta. És una mostra 
prou evident que els agramuntins 
som capaços d’organitzar-nos i 
de treballar voluntàriament quan 
cal. Però això també signifi ca que 
hem d’estar al costat de les enti-

tats quan aquestes 
així ho requereixen 
i no només anar-
les a veure quan 
políticament ens 
convé. El primer 
cop potser et faran 
confi ança; el segon 
potser ja serà mas-
sa tard.   ■

AGRAMUNT
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L'AJUNTAMENT
INFORMA

▼

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 28-12-2009

CERTIFICACIÓ
S’arpovà la següent certifi cació: 
– Certifi cació núm. 8 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’empresa MA-
COTEC 905,S.L. per un import 34.787,75€.

BAIXA ACTIVITAT
S’acordà donar de baixa del Registre d’Activitats la corres-

ponent activitat del Sr. Joan Farré Utges, titular de l’activitat 
d’una granja porcina d’engreix, situada a la Partida Pairó, Polí-
gon 25, Parcel·la 49 de Montclar.

ADHESIÓ A LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ 
PÚBLICA

Atès que la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
permet crear un espai únic d’informació global i integrat per a 
la difusió de la informació de l’activitat contractual de cadas-
cuna de les administracions públiques adherides al servei i de 
difusió dels corresponents perfi ls dels contractants dels seus 
òrgans de contractació, tal com preveu la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Public. 

S’aprovà la incorporació del perfi l del contractant de l’Ajunta-
ment d’Agramunt a aquesta Plataforma de Serveis de Contrac-
tació Pública.

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 12-1-2010

CERTIFICACIÓ
S’aprovà la següent certifi cació: 
– Certifi cació núm. 9 i última de l’obra denominada “Arran-

jament 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 6.650€.

AMPA DE LA LLAR D’INFANTS “NINS”
Es concedí a l’AMPA de la llar d’infants “NINS” una subven-

ció de 330€, per a les activitats extraescolars durant el curs 
2009/2010.

AMPA DEL CEIP MACIÀ-COMPANYS
Es concedí a l’AMPA del CEIP Macià-Companys una subven-

ció de 330€, per a les activitats extraescolars durant el curs 
2009/2010.

SUBVENCIÓ LA CORAL D’AVUI
Es concedí un ajut econòmic per un import de 1.280€ a La 

Coral d’Avui, per fer front a les despeses per l’acte d’homenat-
ge pòstum a Ramon Casals Muntada.

APROVACIÓ INICIAL PROJECTE OBRES EN SÒL NO URBANIT-
ZABLE

S’acordà aprovar inicialment el projecte presentat pel senyor 

JOSEP COMAS BULLO, actuant en nom i representació de 
FRANCE TELECOM ESPAÑA, SA, per dur a terme la instal-
lació d’una estació de telefonia mòbil en sòl no urbanitzable, 
a la fi nca emplaçada al Polígon 21, parcel·la 36, partida “For-
ques” de Montclar, la qual té la condició de sòl no urbanitza-
ble segons les Normes subsidiàries de planejament municipal 
vigent, sense prejudici de les determinacions de la legislació 
sectorial de carreteres.

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ ACTIVITATS 
DE RECERCA, PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒ-
RICA PER A L’ANY 2010

S’acordà concórrer a la convocatòria per a l’any 2010 per 
subvencionar la realització d’activitats de recerca i de difu-
sió de la memòria històrica pel projecte “Recuperació de la 
memòria documental i oral de la Guerra Civil i postguerra” i 
se sol·licità un ajut econòmic de 12.500€, per a l’execució 
d’aquestes activitats.

ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ GRATUÏTA DE 49,04 M2 PER A
VIALS PÚBLICS DEL C. AFORES, PEL SR. DAVID AUBETS 
ORIOLA

S’acceptà la cessió gratuïta realitzada pel Sr. David Aubets i 
Oriola de 49,04 m2 per ser destinats a vial públic situat en el 
C. Afores de Montclar.

ADQUISICIÓ MATERIAL INFORMÀTIC PER A LES OFICINES 
MUNICIPALS

S’acordà adjudicar l’adquisició d’equipament informàtic: un 
servidor, un DVD, un disc dur, una font d’alimentació, un sis-
tema operatiu i dos ordinadors per un import de 5.288,12€, 
inclòs IVA a l’empresa del Sr. Xavier Gómez i Ruiz.

PLE, 28-1-2010

APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DEL MUNICIPI D’AGRAMUNT AL 
CONSORCI LEADER

S’acordà, per unanimitat, autoritzar l’adhesió de l’àmbit ter-
ritorial del municipi d’Agramunt a l’àmbit d’actuació del Con-
sorci Leader Urgell-Pla d’Urgell, per tal que les persones físi-
ques i jurídiques ubicades a l’indicat terme municipal puguin 
ser benefi ciàries de les possibles ajudes convocades en el marc 
de l’eix 4-Leader del Programa de Desenvolupament Rural de 
Catalunya (PDR) per al període 2007-2013.

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 3/2009

S’aprovà, per cinc vots a favor dels regidors del grup mu-
nicipal de CiU i vuit abstencions (tres dels regidors del grup 
municipal del PSC i cinc dels regidors del grup municipal 
d’ERC), provisionalment l’expedient núm. 03/09 de suplement 
de crèdit i/o crèdit extraordinari que cal fi nançar mitjançant 
romanent de tresoreria per despeses generals i/o, majors i/o 
nous ingressos efectivament recaptats i/o, anul·lacions o baixes 
dels crèdits de partides de despeses, del pressupost vigent de 
la corporació.
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L'AJUNTAMENT
INFORMA

▼

Despeses a fi nançar:

1) Suplements de crèdit:

1) Suplements de crèdit:

121 130 Retribucions personal laboral 64.442,14

121 141 Altre personal 1.851,46

313 16000 Seguretat Social 52.727,19

313 16205 Assegurances 1.410,51

121 22000 Material ofi cina 1.824,53

121 22002 Material informàtic 1.587,44

121 22100 Energia elèctrica 11.754,65

121 22104 Vestuari 622,55

121 22105 Aliments 5,97

121 22107 Farmàcia 6,50

121 22108 Productes neteja 1.327,13

121 22201 Postals 2.881,06

121 223 Transports 70,15

222 224 Assegurances 787,09

452 22600 Despeses diverses 11.367,97

451 22607 Festes 43.869,79

451 22608 Cultura 4.345,82

451 22610 Fira Torró 82.381,82

452 22614 Joventut 4.460,79

452 22615 Escola Música 3.018,94

222 22701 Seguretat 4.124,96

222 22704 Retirada vehicles 215,11

121 22706 Estudis i treballs tècnics 767,32

511 22709 Enjardinament 7.697,54

121 23101 Locomoció personal 132,97

011 349 Altres despeses fi nanceres 5.318,74

121 466 Entitats agrupen municipis 296,05

511 468 Nuclis agregats 2.062,43

451 48900 Subvencions 5.590,69

511 60101 Vorera nord A. Guimerà 0,04

511 60108 Nuclis agregats 2.042,22

121 60110 Adquisició vehicle 0,01

452 60111 Substitució coberta pavelló 2.619,48

511 62701 Projectes 53.629,53

011 911 Amortització préstecs s.públic 0,02

011 913 Amortització préstecs fora s.públic 27.449,65

TOTAL SUPLEMENTS 402.690,26

Finançament que es proposa:

1) Transferències:

121 203 Maquinària-arrendaments 1.215,20

121 204 Material transports 1.482,11

121 216 Material informàtic 2.469,65

121 22001 Premsa, llibres 5.250,48

121 22103 Combustibles 10.643,24

121 22200 Telefòniques 1.549,63

121 225 Tributs 2.918,79

121 22601 Protocol 2.500,00

751 22602 Publicitat 8.500,00

121 22603 Jurídics 3.122,85

422 22700 Servei neteja 6.340,10

111 23100 Locomoció càrrecs 4.250,55

011 310 Interessos 81.000,00

442 440 Aportacions societats mercantils (U.Net) 2.700,00

121 623 Maquinària, estris 5.842,02

121 625 Mobiliari 2.757,98

121 626 Xarxa informàtica 4.824,27

TOTAL TRANSFERÈNCIES 147.366,87

2) Romanent de tresoreria:

Romanent líquid de tresoreria disponible 255.323,39

TOTAL FINANÇAMENT 402.690,26

LLICÈNCIES D’OBRES

FRANCESC XAVIER GENÉ BOSCH, per ampliar el terrat de l’ha-
bitatge. C. Pompeu Fabra. 

ANTONIO FARRÉ ARENY, per canviar la coberta. Per fer dos en-
vans separatoris, enguixar les parets, fer un fals sostre i un lavabo. 
Per ocupar la via pública amb una bastida i materials per obres. C. 
Verge dels Socors. 

COMUNITAT DE PROPIETARIS COSTA DELS DIPÒSITS, 3 per 
l’annex del projecte per instal·lar un ascensor a l’escala del bloc 
d’habitatges. C. Costa dels Dipòsits. 

JOSEP MARIA FIGUERA GASULL - ELISENDA  CABASÉS SETÓ, 
per construir una edifi cació annexa destinada a garatge i sala poli-
valent. Per un dret de connexió a la xarxa de clavegueram. C. Raval 
de Puigverd. 

ALOU CHAMA, per un dret de connexió d’aigua defi nitiva a la 
xarxa general. C. Ntra. Sra. dels Socors. 

EVA MARIA ROMAN SERRA, per un dret de connexió d’aigua 
defi nitiva a la xarxa general. Av. Marià Jolonch. 

CARME PUBILL MARTÍNEZ, per un dret de connexió d’aigua 
defi nitiva a la xarxa general. Av. Esports. 

JOSEP COMA AMORÓS, per un gual permanent. Av. Catalunya. 
ESTELA SANCHEZ FUNES, per un gual permanent. C. Pompeu 

Fabra. 
JOSEP IBAÑEZ TORRES, per obrir una rasa per connectar la 

claveguera a la xarxa general. C. del Mitjorn. 
IBASAN, SA per fer una arqueta de registre dins la nau per la 

presa de mostres de residus. Av. Generalitat. 
JOAN ROMEU MARQUILLES, per canviar les teules malmeses 

de la teulada i arranjar la canalera i els baixants pluvials de la faça-
na de l’habitatge. C. Estudis Vells. 

JESÚS GUAL PUIGARNAU, per substituir les rajoles caigudes 
d’una paret del lavabo. Pl. Clos.

ANTONI MORENO AVILA, per arrebossar un lateral de la façana 
de l’habitatge. C. Molí Vell. 
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Programa de participació ciutadana entre els escolars

L’Ajuntament d’Agramunt a través 
de la Regidoria d’Educació, jun-

tament amb els centres educatius 
de primària, Mare de Déu del Socors 
i Macià-Companys i de secundària, 
IES Ribera del Sió de la vila, i la col-
laboració de la Direcció General de 
Participació Ciutadana de la Gene-
ralitat de Catalunya, han engegat un 
projecte per a treballar la participació 
ciutadana, l’educació en valors i la 
democràcia, amb l’objectiu d’apropar 
i divulgar el funcionament d’un ajun-
tament als centres escolars entre els 
alumnes de sisè de primària i tercer 
d’ESO.

Aquest projecte es basa amb la crea-
ció d’un consell municipal per part de 
l’alumnat que pretén ser un òrgan de 
representació i participació ciutadana 
amb l’objectiu de proposar, informar, 
criticar, aportar, valorar, millorar, etc. 
idees i noves propostes per a la millora 
de la població, per tal de poder expres-
sar diferents propostes i inquietuds, a 
través d’un model participatiu, aquell 
model de ciutat que volen als repre-
sentants polítics municipals.

Es divideix amb tres blocs: La part 
teòrica, que es durà a terme a la ma-
teixa aula del centre. La part pràctica, 
amb la qual, a través d’activitats pràc-
tiques s’exemplifi caran els conceptes 
i continguts treballats amb anteriori-
tat i el tercer bloc consta de l’elecció 
dels representants del consell munici-
pal per part de l’alumnat.

Els objectius que es pretén aconse-
guir es poden resumir en els següents 
punts:

– Treballar els conceptes bàsics de 
la democràcia, com a forma de govern 
utilitzada en el nostre país, en què es 
basa i quines característiques la de-
fi neixen.

– Mostrar quina és l’organització, el 
funcionament i la dinàmica de l’Ajun-
tament com a gestor dels interessos 
generals dels ciutadans.

– Exemplifi car les tasques i les 
feines dels polítics i els tècnics de 
l’ajuntament.

– Fomentar actituds de respecte i 
de participació en la vida ciutadana.

– Respectar els espais i les infraes-
tructures públiques.

– Crear un òrgan de participació 
ciutadana escolar.

– Aportar idees, propostes, inquie-
tuds, crítiques, etc. a fi  de millorar la 
població.

JOAN GRANADOS RIERA, per adaptar quatre esglaons de la 
planta baixa per la instal·lació d’un elevador neumàtic de tres pa-
rades. Av. Agustí Ros.

COSME MORAGUES CIURANA, per canviar les rajoles i el mobi-
liari de la cuina. Ctra. Puelles. 

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

JUDITH TORRA TRIQUELL, per un dret de connexió d’aigua de-
fi nitiva a la xarxa general. Av. Catalunya. 

MAQUINÀRIA A. TRIGINER, SL per gual permanent. C. Horts.
JOSEP MARSÀ BERNAUS, per substituir les obertures de fusta 

per alumini de cinc fi nestres i una porta. C. Carabassa de Dalt. 
JOAN BURÓ LLAVALL, per fer un lavabo al garatge. C. Pompeu 

Fabra. 
RAMON LLENA ROS, per reformar el forjat i redistribució interior 

d’un habitatge unifamiliar en testera. Mafet. 
SERGI ARMENGOL SANTACREU, per construir 3 naus destina-

des a l’explotació ramadera. Montclar. 
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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
De dilluns a divendres, a les 8:00h
De dilluns a diumenge, a les 10,22h
De dilluns a dissabte, a les 17,13
Diumenges, a les 19,33h i 19,43h

Març de 1937. Les emissions de paper 
moneda de l’Ajuntament d’Agramunt. Durant 
els anys de la Guerra Civil, uns dels proble-
mes més greus que patia la població, va ser la 
manca de diners en circulació ja que la gent 
s’estimava més guardar els bitllets a casa que 
portar-los al banc, i també per la retenció de 
moneda fraccionària, ja que en un principi es 
guardaven els duros de plata, però després 
també es guardaven les peces de coure. Per 
evitar que es produís aquest acaparament de 
diners, les autoritats d’Agramunt advertien 
que ningú no podia tenir al seu poder més de 
500 pessetes i es castigaria a aquells que no 
ho complissin. Com que el problema no s’ar-
reglava, el govern va autoritzar com a solució, 
primer, que les empreses emetessin vals amb 
valor monetari; autorització que després es 
va fer extensiva als municipis, sindicats, coo-
peratives i col·lectivitzacions. Això va fer que 
l’Ajuntament d’Agramunt fes cinc emissions 
de paper moneda:

1. El març de 1937 es féu la primera emis-
sió de bitllets d’1 pesseta i de 50 cèntims, 
per un import total de 27.500 pessetes.

2. A l’abril de 1937 es van imprimir bit-
lles de 50 cèntims per un total de 10.000 
pessetes.

3. Al setembre de 1937 es va fer una 
emissió de bitllets de 20 cèntims per un im-
port de 3.000 pessetes.

4. En una data sense concretar de 1937 
hi va haver una edició de cartrons amb valor 
de 5 i 10 cèntims per un total de 1.800 
pessetes.

5. Encara hi va haver una altra emissió de 
cartrons de 5 i 10 cèntims per un import de 
1.500 pessetes.

En total es va emetre 43.800 pessetes en 
paper moneda que estaven garantides per la 
mateixa quantitat de diners dipositada a la 
Banca Arnús, tal i com consta imprès en els 
bitllets. Les dues primeres emissions anaven 
signades per Pere Vicens com alcalde i Joan 
Carrera Batalla com a encarregat de fi nan-
ces. La tercera emissió només anava signada 
per Pere Vicens. Es dóna el cas que la im-
pressió de bitllets de 20 cèntims s’imprimí 
amb data 31 de setembre, que no existeix 
al calendari. Es van adonar de l’error quan 
portaven impresos 4.000 bitllets, es va rec-
tifi car la data per la de 30 de setembre, i es 
va continuar la impressió.

Bibliografi a: La Guerra Civil a Agramunt. Col-
leccionable de la Revista SIÓ, abril de 1988-setem-
bre de 1989.

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

Temperatura màxima: Temperatura mínima: Precipitacions:
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Dies

Demografi a

(Mes de gener de 2010)

NAIXEMENTS
Geynaba Sarr dia 23-12
Mamassata Diallo dia 25-12
Maria Bullich i Torres dia   8
Salwa Hriz dia   9
Erik Luengo i Palacio dia 12

DEFUNCIONS
Pere Brils i Solé 92 anys, dia   5
Modest Serra i Vilaseca 81 anys, dia   6
Ramona Fa i Monsó 84 anys, dia   8
Àngel Roca i Serra 87 anys, dia   9
Antònia Farré i Ricard 89 anys, dia 10
Felip Solà i Farreny 82 anys, dia 13
Francesc Capacete i Piriz 79 anys, dia 16
Serafí Serra i Solé 73 anys, dia 20
Antònia Puig i Guasch 88 anys, dia 21
Maria Coelho 79 anys, dia 29

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT EL GENER

Dia   4 ........................................  6,2 l./m2

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

Dia   7 ........................................  18,0 l./m2

Dia   8 ........................................  (*) 0,6 l./m2

Dia 11 ........................................  8,0 l./m2

Dia 13 ........................................  9,6 l./m2

Dia 14 ........................................  3,0 l./m2

Dia 16 ........................................  Inapreciable
Dia 18 ........................................  0,3 l./m2

Dia 19 ........................................  Inapreciable
Dia 25 ...................................... (*) 18,0 l./m2

TOTAL ........................................  65,7 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL GENER

Màxima del mes ............................. 13°, dia 20
Mínima del mes ..............................–5°, dia 10
Oscil·lació extrema mensual ........................18°
Mitja de les màximes .............................6,935°
Mitja de les mínimes .............................0,612°
Mitja de les mitjanes .............................3,774°

L’observador: Deudat Pont

MARÇ 2010

Mes de 31 dies, tercer del nostre calen-
dari, tradicionalment el més variable de 
l’any. En l’antic calendari romà, martius, 
era el primer mes de l’any i estava consa-
grat a Mart.

El dia 1 el sol surt a les 6h 26m, i es pon 
a les 17h 42m. El dia 31 el sol surt a les 
5h 36m, i es pon a les 18h 15m.

El dia 20 el sol entra a la constel·lació 
d’ÀRIES. Entrem a la PRIMAVERA a les 
17h 32m.

El planeta MART al mes de gener es veu 
tota la nit. A partir del febrer apareixerà a 
la posta del Sol i desapareixerà per l’horit-
zó cada nit més aviat. Entre agost i setem-
bre la visibilitat, a la posta del Sol, serà 
inferior a dues hores.

Les fases de la lluna:

Quart minvant el dia   7, a les 15:42 h

Lluna nova el dia 15, a les 21:01 h

Quart creixent el dia 23, a les 10:00 h

Lluna plena el dia 30, a les 02:25 h

l./m2

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

Dia 19: Sant Josep, espòs de la Mare de 
Déu. El pare putatiu de Jesús i durant molt 
temps va restar semioblidat per l’Església. 
La cultura popular catalana és molt rica 
aquesta diada. 

De Joseps, Joans i ases,
n’hi ha per totes les cases.

Si per Sant Josep no canta el cucut,
o és mort o s’ha perdut,
o és a la presó del rei de França.

Dia 25: L’Encarnació de la Mare de Déu. 
Conegut popularment com la Mare de Déu 
de Març i considerat com una de les quatre 
festes de la Mare de Déu.

Dia 28: Diumenge de Rams. L’Església ce-
lebra avui l’entrada ofi cial de Jesús a Jerusa-
lem, on fou rebut amb palmes i branques de 
llorer i oliveres. Per això són beneïts avui els 
rams i branques d’aquests arbres. Els rams 
són portats a beneir per la mainada. Antiga-
ment els nois petits portaven palmons, els 
mitjans i els grans, rams de llorer i d’olivera, 
i les nenes, palmes teixides i treballades. 
En alguns indrets els rams de llorer i olivera 
que posaven al damunt de les arnes per tal 
de guardar-les de l’acció del llamp, de les 
pedregades, de l’embruixament i de qualse-
vol altre malefi ci. A moltes cases, es posa-
ven els rams beneïts penjats als balcons per 
protegir-la de qualsevol malefi ci. Els rams 
beneïts, només mantenen la seva virtut fi ns 
al dia dels Rams de l’any vinent. El ram que 
es treu, cal que no rebi cap maltractament, 
ja que pel fet d’estar beneït portaria desven-
tura als seus amos, per això s’ha de cremar 
al foc de la llar. La festa d’avui té força re-
franys de caràcter agrícola.

Palmes i llorers, Rams mullats,
tots hi anirem de fruita carregats.
a fer l’enramada 
a Jerusalem.

Ramon Bernaus i Santacreu
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AL NOSTRE PADRÍ

Va ser ahir quan et vam deixar marxar. I sense 
adonar-nos-en, el temps va passar i et continuàvem 
esperant, esperant que entressis altre cop a la nostra 
vida com sobtadament en vas marxar.
Però aquell dia mai no ha arribat, i el nostre cor s’ha 
pansit. Però mentre encara ens quedi veu, cantem 
aquella cançó amb l’esperança que la sentis i ens re-
cordis. Que agafi s les teves ales blanques i, encara que 
sigui per un segon, tornis al nostre costat altre cop.
T’estimem, padrí.

Pili, Mònica, Aleix i família

Primer aniversari de la mort de

Josep Villuendas Quílez
que morí el dia 8 de febrer de 2009.

Agramunt, febrer de 2010

Jaume
Vicens i Manau

Els seus apenats: esposa, Irene Solà Salvadó; fi ll, Jordi; fi lla política, 
Mercè; nét, Genís; germans, cunyada, nebots i família tota us agrairan 
una oració per a l’etern descans de la seva ànima.

La família agraeix les mostres de condol rebudes.

Agramunt, febrer de 2010

*  3 - 3 - 1931
+  9 - 2 - 2010
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❚ Coordina Rosa Maria Sera

per
Ricard Bertran

Les 7
diferències

Les cobles agramuntines 
van col·laborar en l’au-
dició i ballada de sarda-
nes celebrada al pavelló 
i organitzada per la 
Plataforma “Agramunt 
decideix”.

La foto superior és 
l’ori ginal, mentre que 
a l’inferior s’han fet set 
mo difi  cacions.

A veure si les tro beu!

Solució a les
7 diferències:

Solució al
LABERINT:

LABERINT

LLEURE AMENITATS

Quin camí ha de seguir l’ermità
per arribar a la casa?

75sió 552[FEBRER 2010]

SOPA DE LLETRES

En aquest embolic de lletres que hi ha, 
hi trobareu el nom de dotze pobles 
de les comarques de Ponent, cap dels 
quals no porten les vocals A i E.

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

Bóixols, Boldú, Bossost, Comiols, Coscó, 
Corbins, Mont-roig, Montsonís, Pinós, 
Ponts, Puiggrós i Sort.

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

El número 2.

LA CASA DE L’ERMITÀ
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Trobem a faltar
       el teu somriure...

Joan Ramon Gallart i Huguet
A. C. S.

Tretzè Aniversari
(22 de febrer de 1997)
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LA FOTO per JOSEP BERTRAN

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

La foto d’aquest mes 
l’hem trobada en la 

imatge d’aquest jovenet 
fugint espantat davant 
l’actitud del cavall que se 
li volia menjar el barret. 
La bèstia, avorrida de fer 
de comparsa al muntatge 
de carnaval del carrer de 
Les Planes, va veure en 
la palla del barret de me-
xicà l’oportunitat per fer 
un piscolabis tot esperant 
l’hora de dinar, en lloc de 
les ramotes seques que hi 
havia pel terra.
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Tercer aniversari

Antònia Fornells i Musoles
nascuda a Agramunt i vídua de Narcís Pujadas

que morí cristianament a Barcelona,
el dia 18 de febrer de 2007,

a l’edat de 98 anys.

A. C. S.

Les seves germanes i els seus nebots la recordarem sempre.

No és un adéu per sempre,
és tan sols l’adéu per un instant.
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D’esquerra a dreta
i de dalt a baix:

  1) Ramon Creus
  2) Pere Setó (taxista)
  3) Martí Riera
  4) Sinesio Rojo (brigada de la Guar-

dia Civil)
  5) Ramon Bernaus (acompanyant)
  6) Joan Baltral (guarda)
  7) Fidel Garrabou
  8) Ramon Vilalta (propietari)
  9) Ramon Boncompte
10) Josep Vicens
11) Antoni Vallés

A l’àlbum agramuntí d’aquest més hi posarem aquesta fotografi a feta davant la masia de Cal Mas Nou l’any 1955. És un 
record d’una jornada de cacera protagonitzada pels treballadors del Banc Central, amb motiu de la festa patronal de la 

banca. Els acompanyen altres personatges que detallem en la relació. A l’època el Banc Central era l’única entitat bancària 
que hi havia a Agramunt, com la Caixa ho era d’estalvis. Malgrat el que es podria pensar veient la foto, sembla que els conills 
van estar tranquils aquell dia.

L’àlbum ����

1
2 3 4
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6
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8

9
10

11
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