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PORTADA:
El municipi d’Ossó de Sió ja té piscina muni-
cipal. El dia 21 a la nit es va inaugurar, par-
cialment, amb un sopar popular i una funció 
teatral. L’endemà s’hi van poder banyar els 
primers usuaris. La portada ja és una foto 
històrica.
(Josep Bertran)
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Reportatge sobre la recuperació 
de les Trinxeres dels Tossals a 
Montgai, en el marc del programa 
d’Espais de Memòria, i que ara 
s’han obert al públic per poder-les 
visitar.

En aquest número es fa una detallada relació 
dels actes musicals i poètics que han tingut 
lloc al llarg d’aquest estiu a la nostra Vila, 
dels quals en són una bona mostra les sar-
danes al Mercadal.
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CRÈDITS

ESTIMATS LECTORS...

S’ha escrit que 
l’Enric Brufau 
ha estat un dels 
intel·lectuals 
més importants 
que hem tingut a 
Agramunt durant 
el segle XX.

En la darrera reunió del 
consell de redacció un dels 
companys ens va portar la 

seva darrera troballa per Internet. 
A la cara se li notava que havia 
de ser una cosa interessant i im-
portant per a nosaltres, i qui diu 
per a nosaltres diu per Agramunt, 
ja que el que majoritàriament 
busquem, on-line o com sigui, 
són coses relacionades amb la 
nostra Vila.

Va desembolicar amb molta 
cura el paquetet que duia i ens va 
mostrar amb cara de satisfacció 
l’objecte en qüestió. Era un vell 
exemplar del llibre “L’Urgell, 
poesies” que l’agramuntí Enric 
Brufau i Torrents va publicar l’any 
1945 a Montauban, França.

No cal dir amb quina sorpresa 
i alegria vàrem rebre l’esgrogueït 
exemplar. És un llibre mític d’un 
agramuntí ja gairebé llegendari 
del que l’any que ve es complirà 
el 45 aniversari de la seva mort. El 
va escriure a l’exili i el seu contin-
gut traspua sentiment i enyorança 
del seu Agramunt natal.

Durant el període de la Re-
pública i la Guerra Civil va ser 
una de les personalitats més 
carismàtiques, potser la que 
més. En acabar la Guerra s’exilià 
al Sud de França. Treballà de 
paleta i paral·lelament mantenia 
una intensa activitat política en 
l’ambient socialista català, era 
amic personal de Joan Raventós 
i Josep Pallach. Es diu que si no 
hagués mort, en arribar la demo-
cràcia hauria tingut un paper clau 
en la política catalana.

S’ha escrit que l’Enric Brufau 
ha estat un dels intel·lectuals 
més importants que hem tingut a 
Agramunt durant el segle XX i tot-
hom que el va conèixer només en 
diu que excel·lències. En Fernan-
do Ros, amic de la infància, el va 
defi nir com a “molt intel·ligent, 
prudent, de seny equilibrat, amb 
sentit de responsabilitat i de me-
sura i, per sobre totes les coses, 
una bona persona”.

Tornà, de visita, a Agramunt, 
per la Festa Major de 1965. Va 
dir que volia tornar defi nitivament 

quan es jubilés i dedicar-se a es-
criure i conrear l’hort. Ja no hi va 
ser a temps. Morí el 31 d’octubre 
de 1966. Però ha quedat la seva 
obra, el seu record. I els actuals 
agramuntins tenim l’obligació 
de donar-la a conèixer i de fer-lo 
perdurar.

La d’ell i la de tants agramun-
tins que ens han precedit i tenim 
oblidats. A diferència d’altres 
comunitats, la nostra no destaca 
per ser agraïda. Per recordar i fer 
exaltació dels qui ens han prece-
dit i han destacat en qualsevol 
aspecte de la vida o van treballar 
en favor d’Agramunt. I d’aquestes 
persones n’hi ha moltes, més de 
les que ens pensem. Qui honora 
els seus avantpassats, s’honora 
a si mateix.

I hauríem, haurem, de fer-hi 
alguna cosa. I per què no co-
mençar per l’Enric Brufau i la 
seva obra?

Afectuosament,
Bernat Jofre

Agramunt, agost 2010
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▼

Música a l’estiu

ACTUALITAT FETS DEL MES per JOSEP BERTRAN

Ha estat aquest un estiu 
molt musical i poètic 
a través del cicle Ra-

cons, que organitza l’Ajun-
tament, les actuacions que 
s’han celebrat a les Piscines 
i les ballades de sardanes al 
Mercadal de cada festiu or-
ganitzades per l’Agrupació 
Sardanista Barretina. Una de 
les característiques del ci-
cle Racons ha estat que tots 
els grups participants o eren 
d’Agramunt o bé ho era algun 
dels seus integrants. Les acti-
vitats musicals van començar 
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a la portalada nord de San-
ta Maria amb l’actuació del 
Flatencord Sextet amb Jordi 
Guixé. A la plaça del Mercat 
hi actuà la Cobla Jovenívola, 
amb la col·laboració de Jordi  
Burgos amb un concert dirigit 
per Esteve Molero. Durant la 
vetllada s’anuncià el projecte 
internacional de la cobla, que 
col·laborarà amb un cor de 
veus de Bulgària en un con-

cert que oferiran el dia 26 de 
setembre a l’Auditori Enric 
Granados de Lleida. El Grup 
Escènic va oferir a les pisci-
nes una acció poètica amb 
audiovisual sobre el centenari 
de Màrius Torres i els 10 Anys 
Sense Viladot, espectacles que 
ja s’havien vist per Sant Jordi. 
El grup de cambra de l’Escola 
Municipal de Música va actuar 
a La Donzell, tancant els con-

certs del mes de juliol.
A l’agost es començà amb 

un concert del The Flowers 
Experience, amb Jaume San-
chis, als Dipòsits. A les pisci-
nes hi actuà el cantautor de 
la Figuerosa, Xavier Mayora, 
el Comandante Rock, que 
oferí peces que conformen el 
primer disc que gravarà. Tam-
bé a les piscines es va prota-
gonitzar una vetllada poètica 

ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

El Grup Escènic 
va oferir a les 
Piscines una 
acció poètica amb 
audiovisual sobre 
el centenari de 
Màrius Torres i 
els 10 Anys Sense 
Viladot.

1. L’actuació de la Cobla Jovení-
vola va congregar molta gent a 
la plaça del Mercat.

2. La cobla durant la seva actua-
ció, dirigida per Esteve Molero.

3. Membres del Grup Escènic 
durant una acció poètica a les 
piscines.

4. Actuació de Comandante Rock 
al recinte de les piscines.

5. Jaume Jovell presenta Mei 
Vidal i Ferran Aisa que van 
protagonitzar una vetllada 
poètica, també al recinte de 
les piscines.

6. Ballada de sardanes a la plaça 
del Mercadal.

7. El grup Cronistes, amb l’agra-
muntina Roser Loscos, que van 
actuar als Dipòsits.

8. Actuació de The Flowers Expe-
rience, amb Jaume Sanchis.

9. Concurs de pintura ràpida a la 
Donzell d’Urgell.
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amb un recital de poemes 
propis i de Salvat-Papasseit 
a càrrec de Ferran Aisa i Mei 
Vidal. L’agramuntina Roser 
Loscos actuà amb Cronistes 
“la Llegenda” als Dipòsits i 
també estava previst que ho 
fes en Jaume Torné amb el 
grup Inèdit Ensemble i Jordi 
Noró amb Meritxell Gené.

El cap de setmana del 21 i 
22 d’agost el nucli de La Don-
zell ha celebrat la seva Festa 
Major. Un dels actes ja tradi-
cional, i característic, ja que 
és l’únic que es fa a la Ribera, 
és el concurs de pintura ràpi-
da. Diversos artistes van plas-
mar indrets de l’interior del 
poble i també panoràmiques.

Ja són tradicio-
nals les ballades 
de sardanes al 
Mercadal de cada 
festiu organitza-
des per l’Agru-
pació Sardanista 
Barretina.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Cinc dies sense cobertura

Una bona part dels usuaris 
de Movistar van quedar 

sense cobertura des del dia 5 
d’agost a la nit fi ns a última 
hora de la tarda del dia 10. 
Als usuaris del servei 3G no 
els va faltar mai, però als de 
2G, que són la majoria, es 
van quedar sense poder fer o 
rebre trucades. L’Ajuntament 
va avisar la companyia telefò-
nica reiterades vegades, però 
no va ser fi ns que ho va de-
nunciar a la Generalitat quan 

es va resoldre el problema, i 
ràpidament. 

El problema sorgí al voltant 
de les onze de la nit del dijous 
dia 5, quan hi va haver una 
forta pujada de tensió que va 
afectar diversos transforma-
dors, entre els quals el so-
terrat de les Piscines. També 

va trencar un cable de mitja 
tensió, a la zona dels Comtes 
d’Urgell, prop de Ca l’Engrà-
cia. En caure a terra, va fer 
com si es veiessin focs artifi -
cials i va encendre el rostoll 
de sota, ocasionant un petit 
incendi que els bombers van 
sufocar ràpidament. 

Espai Guinovart

L’artista Jaume Pitarch, 
a l’esquerra, comenta 
l’obra amb uns visitants.

Dins del cicle L’or del 
temps, l’Espai Guinovart 

acull fi ns el 26 de setembre 
un muntatge de l’artista Jau-
me Pitarch amb el títol de 
Cinc misteris.

La inauguració ofi cial es va 
fer el dia 8 d’agost amb la 
presència de l’artista, que va 

explicar els motius que l’ha-
vien portat a crear aquella 
peça que s’exposava per pri-
mera vegada, i que després 
de l’Espai ho farà per altres 
galeries.

Cinc misteris és un rosari 
que circula en una màquina-
arquitectura de joguina. L’au-
tor va aconsellar que es vegi 
en un ambient de silenci per 
tal de copsar millor el missat-
ge de l’obra.
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El problema sorgí 
al voltant de les 
onze de la nit 
del dijous dia 5, 
quan hi va haver 
una forta pujada 
de tensió que va 
afectar diversos 
transformadors.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

D’Agramunt enfora 

Agramunt a la ràdio
Agramunt, en general, i 

l’Espai Guinovart en particu-
lar, van ser els protagonistes 
del concurs que emet Catalu-
nya Ràdio cada matí d’estiu. 

Es tracta d’endevinar des de 
quina població connecta el 
periodista Marc Serena. Per 
això dóna diverses pistes a 
través de connexions en di-
recte i els oients han d’ende-

vinar el nom del lloc on és. 
Finalment a mig matí es dóna 
la solució i es fan una sèrie 
d’entrevistes amb persones 
relacionades amb la localitat i 
l’indret de l’emissió. “Els ma-
tins de Catalunya Ràdio” és 
el programa de més audiència 
de Catalunya, el que va signi-
fi car una molt bona projecció 
de la nostra Vila.

Reportatge Refugi
El mes d’abril informàrem 

del reportatge que es va rodar 
al Refugi, per part de la pro-
ductora 4K Video per encàrrec 
del Memorial Democràtic, per 
ser emès per la xarxa d’emis-
sores de la Televisió Catalana 
en el marc d’una sèrie divul-
gativa sobre els Espais de 
la Memòria. La sèrie ja s’ha 
emès en un primer passi amb 
un gran èxit d’audiència, se-
gons els responsables de la 
cadena. Per aquest motiu s’ha 
programat noves emissions 
durant els propers mesos.

A dalt, Marc Serena entrevis-
tant Maria Antònia Camats i 
Rosa Baltral.

A baix, fotograma del repor-
tatge sobre el refugi en què 
el presentador entrevista el 
regidor de Cultura, Domènec 
Llop.

A la pàgina següent, una 
imatge captada en un aparell 
de TV durant la intervenció 
del Cor Parroquial.

El reportatge 
que es va rodar 
al Refugi va ser 
emès per la xarxa 
d’emissores de la 
Televisió Catalana 
en el marc d’una 
sèrie divulgativa 
sobre els Espais 
de la Memòria.
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El Cor Parroquial a TVE
També va fer una bona pro-

jecció de la nostra Vila el Cor 
Parroquial, que el dia 1 d’agost 
es va desplaçar fi ns a l’esglé-
sia de Sant Cugat del Vallès 
per participar en la missa que 
cada diumenge es retransmet a 
través del segon canal de TVE. 
El Cor, dirigit per Roser Feixa i 
acompanyat a l’orgue per Jose-
fi na Arriasol, va comptar amb 
la col·laboració d’alguns agra-
muntins residents a Barcelo-
na. Entre els fi dels a la missa 
hi havia nombrosos acompa-
nyants que es van desplaçar 
amb el mateix autocar. De tor-
nada a Agramunt van celebrar 
un dinar de germanor.

Toros
Ara que tant es parla de 

toros recordarem de quan 
Agramunt va ser per un dia 
una “plaça taurina”. S’esde-

vingué durant la Festa Major 
de 1919 que es va celebrar 
una corrida de toros organitza-
da per una colla de joves amb 
molta empenta. Ens ho recor-
dava el Fernando Ros en una 
de les seves col·laboracions a 
SIÓ.

La corrida es va fer en una 
improvisada plaça situada al 
Velódromo, l’actual carrer del 
Teixidors. L’afl uència de pú-
blic va ser massiva amb gent 
vinguda de tota la comarca. 
Torejaven el “Pedrucha” i el 
“Cuatro Dedos”. A mitja cor-
rida un dels bous va saltar la 
tanca i va fugir corrent cap al 
camí de La Donzell. Mentre 
la gent fugia esparverada la 
Guàrdia Civil va sortir darrere 
l’animal i el va abatre a trets. 
El que no diu el Fernando és 
si l’endemà a les carnisseries 
es va vendre la tan apreciada 
cua de bou
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La tempesta

Cap al tard del dia 2 d’agost el cel 
sobre la Vila es va tornar negre i 

amenaçador presagiant una gran tro-
nada. A quarts de nou oferia aquest 
aspecte. La gran tempesta, però, en 
prou feines va arribar i malgrat el 
presagi dels trons i llamps, a penes 
van caure uns pocs litres d’aigua. 
Allà on va descarregar de valent  va 
ser a la capçalera del canal d’Urgell. 
L’endemà al matí n’era una bona 
mostra la rubinada que va baixar du-
rant moltes hores.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Ossó estrena piscina
Pràcticament a les acaballes 

de la temporada el muni-
cipi d’Ossó de Sió ha pogut 
estrenar, ni que sigui parci-
alment, les seves piscines. El 
dissabte 21 d’agost al vespre 
es va fer un sopar popular amb 
l’assistència d’unes 400 perso-

nes. Acte seguit el grup teatral 
L’escombra de Sant Guim de 
Freixenet va representar l’obra 
teatral, Comèdia negra.

A més del vas amb una là-
mina d’aigua de 200 metres 
quadrats de superfície, al re-
cinte hi haurà vestidors, bar i 

caseta de bombes. Així mateix 
està previst fer-hi una espaiosa 
zona verda, arbrat i el mur que 
envolta la piscina serà cobert 
d’herba i també es construirà 
una gran coberta circular per 
donar ombra.

El projecte és obra de l’arqui-

Centenària

La que va ser conserge del 
Casal entre els anys 1946 

i 1952, Maria Brichs i Nogue-
ra, conjuntament amb el seu 
home, Alejandro Ravés, va ce-
lebrar el seu 100 aniversari el 
dia 21 d’agost. Va nàixer per la 
Mare de Déu d’Agost de l’any 
1910 a Mont-roig. Als pocs 
mesos es traslladà a Pradell 
i anys més tard a Agramunt. 
Durant 50 anys la família va 
regentar un forn a Barcelona 
fi ns que fa vuit anys van tornar 

a Agramunt. Amb unes enveja-
bles bones condicions físiques 
per una centenària, viu a la re-
sidència Ribera del Sió. Té una 
fi lla, tres néts i tres besnéts.

La Residència va fer festa 
grossa amb motiu de la cele-
bració del centenari. La prota-
gonista va estar acompanyada 
per la família i els residents 

quan va rebre l’homenatge ins-
titucional a càrrec d’una repre-
sentant de la Generalitat, que 
li lliurà una medalla comme-
morativa; l’Ajuntament, amb 
un ram de fl ors, lliurat per la 
regidora Dolors Vall, i el Con-
sell Comarcal amb una placa 
que li va donar la presidenta 
Rosa Maria Mora.

Amb unes en-
vejables bones 
condicions 
físiques per una 
centenària, viu 
a la residència 
Ribera del Sió. 
Té una fi lla, 
tres néts i tres 
besnéts.

La piscina té la 
forma i el color 
de platja i l’ai-
gua és salada.

JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN
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tecta Núria Cots. La piscina té 
la forma i el color de platja i 
l’aigua és salada. Sembla que 
és la moda actual. Més cara 
en la construcció però més 

barata en el manteniment. En 
tot el recinte, incloent-hi el 
vas de les piscines no hi ha 
cap desnivell, el que permet 
que una cadira de rodes pugui 

accedir des de l’exterior fi ns 
dins l’aigua. Segons l’alcalde 
del municipi, Josep Maria Pe-
dró, el pressupost ha estat de 
300.000 euros.   ■

Foto denúncia

Que lluny queden els temps 
en què l’usuari dels cotxes 

de línia tenia un local i una per-
sona responsable a la seva dis-
posició. Avui el viatger ha de do-
nar gràcies que tingui un banc 
on seure i un petit aixopluc per 
si plou. D’informació cap ni una. 
Mira que costaria poc col·locar 
un plafó i posar-hi els horaris i 
avisos corresponents. Això sí, 
hauria de ser un plafó tancat i 
amb un vidre ben gruixut.

Vista general de la nova 
piscina d’Ossó de Sió.
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ACTUALITAT REPORTATGE

Espais de Memòria 

La vila de Montgai ha 
obert al públic la recu-
peració de les Trinxeres 

dels Tossals en el marc del 
programa d’Espais de Memò-
ria, del que també en forma 
part el Refugi de Santa Maria 
d’Agramunt i les fortifi cacions 
del Canal d’Urgell de Prei-
xens.

El dia 23 de juliol les van 
inaugurar el conseller d’Inte-
rior, Joan Saura, i l’alcalde de 
la localitat, Jaume Gilabert. 
Aquestes instal·lacions defen-
sives formen part de la línia 
del Cap de Pont de Balaguer.

JO
S

E
P

 B
E

R
TR

A
N

JO
S

E
P

 B
E

R
TR

A
N



17sió 558[AGOST 2010]

Les trinxeres estan situades 
a la cota 379, un dels punts 
més elevats de la Serra de Bell-
munt, a uns tres quilòmetres 
de Montgai, i es van utilitzar 
com a observatori d’artilleria 
del XVIII Cos de l’Exèrcit de 
la República. La instal·lació 
defensiva està formada per 
un búnquer subterrani central 
envoltat de nius de metralla-
dores, tot intercomunicat per 
una xarxa de trinxeres.

En el cim del turó s‘hi han 

instal·lat dos plafons amb vis-
tes panoràmiques al nord-oest 
i el sud-oest, la muntanya i la 
plana. Al voltant d’aquesta 
cota hi ha altres fortifi cacions 
més modestes. La recupera-
ció s’ha fet en diverses cam-
panyes de camps de treball i, 
fi nalment, per una empresa 
privada.

Coincidint amb aquesta 
inauguració, la Diputació de 
Lleida i el Memorial Democrà-
tic han editat una publicació 

en la qual s’informa de tots 
els Espais de Memòria que hi 
ha a les comarques lleidata-
nes. En total són 22 Espais, 
inclosos el d’Agramunt, i els 
que s’han recuperat en aquest 
territori. La publicació en fa 
una breu ressenya amb foto-
grafi es i les situa en un mapa 
general que es publica en una 
cara del desplegable. Qui es-
tigui interessat per disposar 
d’un exemplar pot passar per 
l’Ofi cina de Turisme.   ■

Les trinxeres estan 
situades a la cota 
379, un dels punts 
més elevats de 
la Serra de Bell-
munt, a uns tres 
quilòmetres de 
Montgai i es van 
utilitzar com a 
observatori d’arti-
lleria del XVIII Cos 
de l’Exèrcit de la 
República.

A dalt, imatges dels plafons 
indicatius situats al nord-oest 
i sud-oest .

A baix es pot veure una vista 
panoràmica amb la ubicació 
dels nius de metralladores en 
primer terme.

La foto gran de la pàgina 
anterior és la reproducció 
d’una part del fulletó editat 
per informar dels Espais de 
Memòria de les comarques 
lleidatanes. El fons correspon 
al nostre refugi, i de les tres 
fotos superposades una també 
és d’Agramunt.

A la foto inferior podem veure 
el conseller Joan Saura, amb 
altres autoritats, dins el bún-
quer durant la inauguració de 
les Trinxeres dels Tossals.

JO
S

E
P

 B
E

R
TR

A
N

JO
S

E
P

 B
E

R
TR

A
N



18 [AGOST 2010]sió 558



19sió 558[AGOST 2010]

ENTITATS PENYA BARCELONISTA

Nou local social La Junta

La Penya Barcelonista 
d’Agramunt i Comarca 
va inaugurar el nou local 

el divendres dia 6 d’agost al 
vespre. L’acte ofi cial, presidit 
pel regidor d’Esports, Antonio 
Farré, va consistir en la tra-
dicional tallada de la cinta i 
a continuació es va servir un 
petit refrigeri a tots els socis 
assistents que van debatre i 
lloar les noves instal·lacions.

El nou local està situat a la 

carretera de Tàrrega i té una 
superfície d’uns 200 metres 
quadrats, més del doble del 
local anterior. Està equipat 
amb una petita cuina i s’hi 
ha instal·lat una barra més 
gran que l’anterior per po-
der atendre millor els socis 
els dies de partit. Des de la 
junta s’espera que aquestes 
noves instal·lacions serveixin 
per fomentar encara més el 
caliu barcelonista, el qual es 
vegi refl ectit tant amb l’in-
crement de nous socis com 
amb l’assistència els dies de 
partit amb un ambient, si 
s’escau, molt més familiar.
Una de les novetats és que al 
nou local hi ha instal·lats un 
futbolí i un billar, i propera-
ment una taula de ping-pong 
per poder atendre sobretot els 
socis més joves. La intenció 
és obrir el local els divendres, 
dissabtes i diumenges perquè 
aquests socis adolescents tin-
guin un lloc on poder anar du-
rant els mesos d’hivern. Evi-

dentment, també estarà obert 
per als socis adults, però en 
principi, fora dels horaris de 
partit, estarà enfocat per do-
nar un servei per als més jo-
ves perquè no hagin de voltar 
pels carrers durant els caps 
de setmana. Aquest servei 
està previst que entri en fun-
cionament el proper mes de 
setembre.

L’acte d’inauguració també 
va servir per celebrar l’assem-
blea general de socis, durant 
la qual es van debatre tots 
aquests afers relacionats amb 
el nou local. Així mateix es va 
presentar l’estat de comptes i 
el pressupost per a la propera 
temporada els quals van ser 
aprovats per tots els assis-
tents.

Des d’aquí animem tots els 
“culers” agramuntins i co-
marcans a fer pinya amb la 
Penya.   ■
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El regidor d’Esports, Antonio 
Farré, i el president de la Penya, 
Manel Guixé, tallant la cinta en 
l’acte d’inauguració.

Façana del nou local (a dalt a 
la dreta) i vista general del seu 
interior durant el refrigeri que es 
va servir als assistents.
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ENTITATS CENTRE EXCURSIONISTA D’AGRAMUNT

Primer aniversari

SIÓ 2009 en format digitalSIÓ 2009 en format digital

1. Dins la pàgina web de la revista s’ha 
de clicar a l’apartat arxiu.

2. S’obre una fi nestra i s’ha d’anar clicant 
a cada número que, un cop descarregat, 
es pot guardar al propi ordinador.

Qui vulgui disposar dels arxius de SIÓ de l’any 
2009, i continuar la col·lecció digitalitzada de 
la revista, els pot descarregar de la pàgina web

www.revistasio.cat
1

2

Durant 12 mesos hem anat a conèixer país, 
a fer salut, a relacionar-nos amb gent que 
ni tan sols saludàvem pel carrer i ara ha re-

sultat ser gent amb qui podem passar una estona 
agradable.

Ha estat un any ple d’il·lusió i entusiasme. Enca-
ra ens queda molt camí per recórrer, moltes coses 
a aconseguir. Anirem fent, marcant el ritme i sense 
parar. A poc a poc anirem creixent i oferint noves 
excursions i nous projectes als més de 140 socis 
que formen part del centre excursionista i que sen-
se ells això no seria possible.

Des de la junta directiva volem donar les gràcies 
a tots els que ho heu fet possible.

Per últim, recordar-vos que si voleu més informa-
ció podeu entrar a la nostra pàgina web (una mostra 
de la qual reproduïm al costat d’aquestes ratlles)
www.ceagramunt.com o enviar-nos un correu elec-
trònic a ceagramunt@gmail.com. També ens podeu 
localitzar al telèfon 689535233 (de 20 a 22h).  ■

La Junta
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HISTÒRIA AGRAMUNT A LES HEMEROTEQUES R. BERNAUS / J. BERTRAN

La propera Festa Major el 
Camp Municipal d’Es-
ports farà 65 anys. És 

l’edat de la jubilació. Però 

després de la remodelació de 
l’any passat el nostre camp de 
futbol està en plena forma i 
més jove que mai. 

El Camp Municipal d’Es-
ports es va inaugurar ofi cial-
ment el dies 10 i 11 de se-
tembre de l’any 1945 amb 
una gran festa esportiva, les 
imatges de la qual han arribat 
fi ns a nosaltres gràcies al re-
portatge que en va fer el diari 
esportiu Marca.

La festa va ser sonada. El 
primer dia es van fer diverses 
proves atlètiques, el camp 
tenia una pista d’atletisme, 
amb la participació del Cen-
tro Atlético de Lérida, GJu-
niors Atleticos i Club Depor-
tivo Agramunt. Els equips de 
bàsquet femení Reconquista i 
Jefatura Provincial de Educa-
ción y Descanso.

El plat fort, però, van ser 
els partits de futbol amb la 
participació de l’Espanyol i el 

Camp Municipal d’Esports

1. Llançament de disc.
2. Sortida en una de les proves 

d’atletisme.
3. Bàsquet femení.
4. El nombrós públic assistent 

omplia el perímetre del camp.

1 2

3
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Sabadell, el primer dia, i del 
Barcelona contra un combi-
nat del dos anteriors i l’Agra-
munt.

La construcció del Camp 

d’Esports va tenir una ges-
tació llarga, especialment 
l’aconseguir els terrenys. Una 
zona molt ben situada, gran, 
plana i amb terra de bona 
qualitat, no gens pedregosa, 
com la descrivia en Fernando 
Ros en una de les seves col-
laboracions a SIÓ. El terreny 
era propietat dels hereus de 
Cal Siscar representats per 
Josep Maria Canals i de Sis-
car, que vivia a Tarragona.

L’alcalde de l’època, anys 

1943, 44 i 45, era el metge 
Benjamí Ramírez. En Fernan-
do no ens pogué concretar si 
els terrenys van ser comprats 
o donats, després de llargues 
negociacions. La construcció 
de les instal·lacions, amb un 
pressupost de 179.179,23 
pessetes, va anar a càrrec 
de l’Obra Sindical de Edu-
cación y Descanso gràcies 
als bon ofi cis i infl uències de 
les autoritats i gent important 
d’Agramunt.   ■

5. Autoritats ubicades a la llotja.
6. Equip de la U.E. Sabadell.
7. Equip del R.C.D. Espanyol.
8. Arribada en una altra de les 

proves d’atletisme.

4

5

6

7

8
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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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Miscel·lània taurina

OPINIÓ EL CELOBERT per JOAN PUIG i RIBERA

La prohibició de la corrida 
a Catalunya a partir del 
2012 per part del Parla-

ment ha aixecat molta polse-
guera. Hi ha intervingut tota 
mena de personatges opinant 
i contraopinant al respecte. De 
fet, els catalans ja hi estem una 
mica acostumats al batibull; 
amb l’estatut i les nostres sem-
piternes reivindicacions donem 
arguments perquè els caver-
naris intervinguin en tertúlies 
radiofòniques i televisives o es-
criguin columnes d’opinió als 
rotatius tot dient pestes dels 
catalans que, a criteri de molts 
d’ells, som uns torracollons in-
solidaris que sempre anem la-
mentant-nos i pidolant.

I nosaltres anem tomant es-
toicament mentre els polítics 
nostrats, quan no es critiquen 
obertament, practiquen el de-
sencontre i la defensa exclu-
siva de la seva parcel·la. Quin 
país!

Com que els que estan en 
contra de la prohibició dels to-
ros n’han dit de l’alçada d’un 
campanar, crec que val la pena 
que escrivim alguns dels seus 
arguments perquè quedin per a 
la memòria històrica: “a alguns 
que volen prohibir els toros no 
els vull veure més menjant foie 
o pescant a la Costa Brava” (A. 
Ribera, PP); “prohibir és un 
verb que ens ha vingut de fora” 
(D. Pérez, PSC); “tots els que 
han votat a favor s’han passat 
per l’entrecuix les llibertats” 
(L. Corrales, promotor taurí); 
“s’ha posat en marxa un apa-
rell de repressió que em sem-
bla terrible” (M. Gas; director 
teatral); “he votat en contra 
perquè crec en la llibertat” (J. 
Montilla, PSC, president); “és 

una provocació o una venjança 
per l’èxit de les seleccions na-
cionals i el Tribunal Constitu-
cional” (J. Mayor Oreja, PP); 
“les curses de braus són cultura 
en forma d’art de representació 
de la vida, t’enfronta a dilemes 
existencials” (A. Gonzàlez, Mi-
nistra de Cultura); “la decisió 
té molt més a veure amb l’atac 
separatista que amb la defensa 
animal” (portaveu del PP a Cas-
telló); “cada prohibició suposa 
un atemptat contra la llibertat. 
A Catalunya cada cop es veten 
més coses” (R. Barberà, PP, al-
caldessa); “s’empobreix en no 
deixar gaudir la gent d’una de 
les tradicions més llargues de 
la cultura espanyola” (A. Ruiz-
Gallardon, PP, alcalde); “som 
víctimes d’un tripijoc polític. 
Han prohibit els toros perquè 
quedi clar que som una nació” 
(S. Salvador, apoderat de J. To-
màs); “que no em diguin que 
la sardana no és com els toros 
perquè no mata. Sí que mata, 
d’avorriment” (J. Soler, PP).

Un dels arguments que han 
fet servir molts defensors de 
les curses de braus és que la 
prohibició retalla la llibertat; 
fi ns i tot el nostre president 
va sortir amb aquest estirabot. 
Crec que dir això és ignorar el 
dret. Quantes prohibicions te-
nim els ciutadans i ho trobem 
lògic? Prohibit matar, prohibit 
robar, prohibit passar de velo-
citat, prohibit beure alcohol si 
conduïm... Bé la prohibició i 
les limitacions sempre s’ente-
nen que s’apliquen per un bé 
comú. El viure en comunitat 
(i les lleis es fan per garantir i 
millorar la convivència) suposa 
que s’hagin de prohibir moltes 
coses. Llibertat no vol dir po-

der fer tot el que un vol, això ja 
se sap. Qui ha votat a favor de 
la prohibició dels toros, no vol 
dir que estigui en contra de la 
llibertat; només faltaria... Quan 
els nostres parlamentaris van 
posar restriccions de velocitat 
a algunes carreteres (que es fa 
per minvar la sinistralitat) esta-
ven limitant la llibertat?

Barrejar política i toros, tam-
bé és barrejar les coses. Quan 
a les Canàries es van abolir les 
curses a proposta d’un diputat 
del PP, ningú ho va veure com 
una reivindicació nacionalis-
ta. Es pot ser independentista 
i estar a favor de les curses o 
no. L’una cosa no té res a veure 
amb l’altra.

El quid de la qüestió (que 
molts no han volgut veure) rau 
en el fet de muntar un show a 
partir de fer patir un animal: 
no només torejar-lo, sinó tur-
mentar-lo i matar-lo en públic. 
Els defensors de protegir els 
animals demanen que es pari 
la barbàrie. Si s’ha de sacri-
fi car un animal, es pot fer en 
un escorxador sense que el fet 
esdevingui un turment i un es-
pectacle. Hom diu que és una 
tradició, cosa que no suposa 
que sigui correcta al segle XXI. 
També era una tradició dos mil 
anys enrere mirar com els lle-
ons es cruspien els cristians en 
el circ i ningú ara la reivindi-
ca. Els temps i les sensibilitats 
canvien i les tradicions també. 
Potser els nostres ulls no ho 
veuran, però estic segur que 
arribarà un dia en què la fi esta, 
tal i com es fa avui en dia de 
turmentar i sacrifi car el toro da-
vant d’un públic, es prohibirà 
a tot Espanya, i no per això es 
limitarà la llibertat.   ■

El quid de la qües-
tió (que molts no 
han volgut veure) 
rau en el fet de 
muntar un show a 
partir de fer patir 
un animal: no 
només torejar-lo, 
sinó turmentar-
lo i matar-lo en 
públic.



26 [AGOST 2010]sió 558

Voleu gaudir d'un dia d'estiu entre ceps, provant 
uns vins que inspiren enmig d'un paisatge pinto-
resc? Ho teniu molt a prop!!

A partir d'aquest mes de juliol podeu visitar-nos:

Dilluns de 8:30 a 13
Divendres de 14:30 a 17:30
Dissabte de 10:30 a 15

 
Per grups, es poden concertar visites en altres 
horaris a:   T. 973050018  M. 627559832

MAS BLANCH I JOVÉ
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Ocells: pardal

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

El pardal és un dels 
ocells que viu entre la 
gent i de la gent, fi ns al 

punt que fugen de llocs que 
han estat abandonats o des-
habitats i, en canvi, augmenta 
la seva presència en altres in-
drets, especialment on s’han 
construït granges, farineres o 
altres magatzems de cereals, 
posat que la seva alimentació 
es basa sobretot en granes i 
llavors de tota mena, llevat 
l’alimentació de les seves
cries que, de petites, les ati-
pen quasi exclusivament amb 
cuques de diverses classes, 
raó per la qual els pagesos 
creuen que compensen una 
mica els estralls que fan tant 
als sembrats com en els seus 
propis magatzems i galliners.

Per a fer els nius sovint 
aprofi ten els forats naturals 

de les parets i en les teula-
des de les mateixes cases 
on fan vida sense cap mena
d’escrúpols ni por de res. 
Però no sempre és així, ja 
que el fet de ser parents amb 
els ocells teixidors africans, 
de vegades també els fan 
en grans colònies als arbres. 
Llavors els esmentats nius 
prenen forma de boles fetes 
d’herbes seques, palla, llana 
i plomes ben estrebades entre 
les branques per augmentar-
ne la solidesa i la seguretat 
i proveïdes d’un forat lateral 
per accedir al seu interior. I 
encara podem trobar nius de 
pardals en alguns forats dels 
arbres morts, en troncs secs 
i, també, utilitzant els nius 
abandonats d’altres aus, com 
poden ser els de les garses o 
les grives.

Es diu que antigament la 
gent de pagès aprofi tava les 
olles velles per a fer “olles 
niu” per als pardals, però no 
pas com a interès proteccio-
nista envers aquestes aus, 
sinó ben bé al contrari: per 
aconseguir fer-se amb les cri-
es quan ja eren a punt d’es-
querar-se, les quals, després 
de ser fregides curosament, o 
en arròs, eren les delícies de 
molts comensals.

El seu plomatge està format 
pel gris, el marró i el negre, o 
sigui, la gola la tenen negra, 
les galtes d’un gris clar, el 
clatell i les ales de color mar-
ró; a sobre del cap una taca 
grisa i tot el dessota també 
de color gris. Cal destacar, 
però, que a les femelles i els 
novells els manca el color ne-

gre de la gola i, en general, 
són d’un marró cendrós més 
uniforme i no tan viu. Bé, 
aquesta seria la descripció 
d’un ocell que ja fa anys que 
la seva presència va minvant 
en els arbres de passeigs i 
places del nostre poble. Em 
fa l’efecte que la majoria de 
nosaltres tenim molt presents 
aquells capvespres no massa 
llunyans de quan es ponia el 
sol, a la plaça del Pou, els 
arbres restaven literalment 
folrats de pardals tot fent el 
seu concert eixordador corres-
ponent i embrutant bancs i 
camises amb la seva diminu-
ta pluja dels seus viscosos ex-
crements. Avui dia, en canvi, 
dalt d’aquells arbres hi regna 
un silenci absolut tan sols 
trencat en breus moments 
pel parrupeig d’algun tudó o 
tórtora escadussers que cada 
cop s’atreveixen a acostar-se 
més a nosaltres i niar sense 
miraments en qualsevol arbre 
de la via pública.

Ara recordo temps passats 
de quan jo era un nen. La ca-
nalla sempre anàvem darrere 
els nius enfi lant-nos per les 
parets i els arbres i fi cant les 
mans a les escletxes i forats 
dels arbres i parets tot bus-
cant què hi havia als nius, 
sovint pel sol fet de contem-
plar els ous o els novells, no 
pas per fer-los malbé. I si ens 
quedàvem amb les cries era, 
simplement, per fer-les viure, 
dèiem. Innocents de nosal-
tres! L’única cosa que aconse-
guíem era fer-les morir; cosa 
que, quan succeïa, sempre 
ens entristia molt.   ■

La majoria de no-
saltres tenim molt 
presents aquells 
capvespres no 
massa llunyans de 
quan es ponia el sol, 
a la plaça del Pou, 
els arbres restaven 
literalment folrats 
de pardals tot fent 
el seu concert 
eixordador corres-
ponent.
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Quadern de lectura de Dreceres
al Bosc

CULTURA DE LLIBRES

Àngels Escolà Valls

El mes de juny de 2010 
es va fer la presentació 
en societat de la novel-

la Dreceres al bosc, de Mà-
rius Blàvia. Una novel·la que 
podríem anomenar fi losòfi ca 
amb un llenguatge molt ric 
i acurat. També té altres vir-
tuts: com el fet de recrear 
la ciutat de Lleida i la vila 
d’Agramunt; recordar la mú-
sica dels anys setanta; els 
escriptors maleïts de la lite-
ratura, tota aquella rècula de 
personatges que per un motiu 
o altre van ser enfants terri-
bles a França i Anglaterra; ex-
plicar diferents tipus d’amor i 
desamor; parlar de la sexuali-
tat en un to desinhibit; entrar 
en sessions d’espiritisme, de 
bilocació...

Univers literari propi 
Màrius Blàvia amb Drece-

res al bosc ens endinsa en un 
univers literari propi, íntim i 
ple de secrets. El títol fa re-
ferència a la novel·la Dreceres 
al bosc que és l’excusa per la 
recerca que fan els personat-
ges. Pius Morera, un escriptor 
maleït, abandona la literatura 
després de publicar la novel-
la que infl uirà sobretot en dos 
jovenets Enric Peralta i l’Ovidi 
Tantull. 

Aquest, l’Ovidi, és el pro-
tagonista de tota l’obra. Ado-
lescent ple de somnis litera-
ris es resigna a una vida més 
grisa de professor de fi losofi a. 
És de Lleida ciutat i per at-
zar arriba a ser professor a la 
vila d’Agramunt que està ple-
nament present en l’itinerari 
vital del protagonista. Hi ha 
descripcions molt acurades 
dels carrers agramuntins, el 
riu i el Passeig, les places 
porxades... En aquesta vila 
es relaciona amb un professor 
de dibuix anomenat Eduard 
Fontanals que, com Thomas 
de Quincey, comparteix un 
amor impossible amb una 
Anna que podria ser l’Ann, la 
prostituta de setze anys que 
va compartir els últims dies 
de l’autor anglès.

El protagonista va seguint 
les pistes d’altres personat-
ges, com una fulla que s’em-
porta el vent i mostra una 
galeria de personatges com 
l’Helena Castells substituta 
de llatí, pèl-roja, que viu per-
manentment enamorada, la 
Mariona Puig que és una mè-

dium de pa sucat amb oli, la 
Sílvia que estima de debò al 
pobre Ovidi i és qui el porta
a trobar-se amb el seu alter 
ego. Una ombra suïcida que 
no presagia res de bo. Aques-
ta Sílvia s’atreveix a demanar 
un compromís al protagonis -
ta en el qual no hi té cap in-
terès.

Perquè l’Ovidi de la novel·la 
cerca alguna cosa subtil de la 
realitat, una subtilitat propera 
al no-res i s’inicia en laberints 
que no el duen enlloc. En 
aquest deliri personal, aquest 
microcosmos personal i fi losò-
fi c cerca un cert alleujament 
en un professional de la psi-
quiatria Guillem Pigrau que 
és el responsable del veritable 
text que s’anomena El llamp a 
dins l’ampolla. Segons aquest 
professional el verb serveix 
per guarir els mals de l’espe-
rit, i així l’Ovidi quinze anys 
més tard redacta els fets que 
aquí s’expliquen.

No direm com acaben tots 
aquests personatges. El títol 
ja ens indica que cal cercar 
les dreceres en el bosc vital. 
Aquestes dreceres no existei-
xen, però aquest fet no implica 
que les relacions subjectives i 
personals que hi són descrites 
no ens siguin familiars a tots 
els arbres d’aquest bosc que 
som cadascun de nosaltres.

Per acabar només animar-
vos a perdre-us en la novel·la 
de Màrius Blàvia, Dreceres 
al bosc, un agramuntí ple de 
cultura.   ■

Àngels Escolà i Màrius Blàvia 
durant l’acte de presentació 
del llibre, a l’Espai.
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Fitxa tècnica:

Títol: Dreceres al 
bosc

Pàgines: 206

Preu: 15 euros

Edita: Pagès editors

És una novel·la 
que podríem 
anomenar fi lo-
sòfi ca amb un 
llenguatge molt 
ric i acurat.
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25 anys a Agramunt (1985-2010)

AGRAMUNT
973 390 309

ARTESA DE SEGRE
973 400 795

GUISSONA
973 551 065

MIRÓ

Bona Festa Major 2010Bona Festa Major 2010

a  u  t  o  e  s  c  o  l  e  s

25 anys a Agramunt (1985-2010)

• TOTS ELS PERMISOS
DE CONDUIR

- Vehicles propis

• CENTRE C.A.P. 
HOMOLOGAT

(Certifi cat Aptitud 
Professional)

- Mercaderies i viatgers

• CURSOS DE CONDUCCIÓ 
EFICIENT (GRATUÏTS)
Subvencionat per l’ICAEN 
(Institut Català de l’Energia)

- Turismes

- Vehicles industrials 
(camió i autobús)

- i aviat més...
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Conclusions de l’onzè curset
La modernitat, un projecte inacabat?

CULTURA ARQUITECTURA POPULAR

Josep Mora i Castellà

Entorn el tema de la mo-
dernitat

1. L’arribada del Moviment 
Modern va suposar un canvi en 
tots els àmbits: social, cientí-
fi c, artístic i econòmic. La idea 
de modernitat va provocar que
s’associés la novetat a progrés 
i els objectes i costums dels 
avantpassats es valoressin com 
a caducs. Aquest model va fer 
que es perdés molta documen-
tació, estris i construccions an-
tigues.

2. Ara bé, la crisi del Moviment 
Modern, hem arribat a la posició 
contrària. Es valora en indrets 
rurals més la imatge antiga, fi ns 
i tot falsejada, que actuacions 
més creatives i noves. Per exem-
ple l’urbanisme de molts pobles 

s’ha convertit en restrictiu, fet 
que pot originar problemes en la 
col·locació de les plaques solars 
o les antenes.

3. És curiós com nosaltres, 
amics de la pedra, critiquem 
l’excessiu ús obligat per norma-
tiva d’aquesta en les façanes, 
quan es converteix en un apla-
cat fora de la lògica constructi-
va. Quan a més, en molts pobles 
la pedra vista era carejada per 
edifi cis nobles, com l’església o 
el castell, i la majoria, feta amb 
pedra ordinària, era per ser arre-
bossada.

4. L’ús en l’arquitectura con-
temporània de materials na-
turals, com les bales de palla, 
la terra, la fusta, el vímet i el 
morter de calç, són indicis de 

com comença haver un can-
vi d’actituds en la construcció 
cap a solucions de baix consum 
energètic.

La ramaderia com actua-
litat

5. Cal reivindicar la fi gura del 
pastor com ofi ci ple de coneixe-
ments i que coneix bé l’entorn, 
ja que la seva activitat té una 
incidència en la gestió del ter-
ritori.

6. L’activitat ramadera amb la 
supervisió de tècnics forestals 
és una bona pràctica preventiva 
i econòmica per evitar la propa-
gació d’incendis forestals.

7. La ramaderia davant el can-
vi climàtic és una activitat que 
pot reduir els efectes negatius.
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La idea de 
modernitat va 
provocar que
s’associés 
la novetat a 
progrés i els 
objectes i 
costums dels 
avantpassats 
es valoressin 
com a caducs.

▼
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TORRONS I XOCOLATES A. LLUCH
Som artesans de debò

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

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

A la nostra botiga trobaràs:

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

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

Granja - Cafeteria

Bona Festa MajorBona Festa Major
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La geometria natural 
8. És un coneixement mil-

lenari utilitzat per diferents ci-
vilitzacions i mestres d’obra. 
S’ha d’intentar recuperar certes 
energies, mesures i ritmes que 
permetin el desenvolupament 
del biòtic.

9. Els traçats reguladors ens 
donen les eines que s’ha d’uti-
litzar durant l’antiguitat pel dis-
seny i construcció d’edifi cis i 
ciutats en harmonia amb el medi 
on s’emplacen. Així s’aconse-
gueixen llocs favorables, adients 
i correctes pel desenvolupament 
de la vida en general i l’evolució 
de les persones en particular. La 
presentació de l’obra de l’esco-
la bressol de Santa Eulàlia de 
Ronçana, al barri del Rieral, és 
un exemple d’arquitectura con-
temporània amb l’aplicació dels 
paràmetres comentats i amb cri-
teris de sostenibilitat.

La prevenció dels objec-
tes i de les construccions 
rurals 

10. Cal disposar de catàlegs 
i instruments legals per protegir 
el patrimoni.

11. És necessari treballar de 
manera transversal entre les 
associacions, particulars, ajun-
taments, implicant el màxim 
nombre d’associacions vincula-
des directament i indirectament 
en la protecció.

12. Cal fer sentir la veu con-
juntament també a les adminis-
tracions i consensuar polítiques 
unitàries i coordinades amb un 
objectiu únic, de país.

13. Després de la visita dels 
espais que formen el pessebre 
de Sant Guim de la Plana de-
dicat als ofi cis perduts, hem 
pogut constatar que hi ha un 
projecte cultural doble: Per una 
banda, forma part d’una llarga 
tradició de 27 anys dins dels 

populars pessebres que es fan 
a Catalunya. Per una altra, ha 
aconseguit recollir amb més 
de trenta escenes quotidianes 
de diferents ofi cis, amb les ei-
nes que utilitzaven, que fa que 
s’hagi convertit en un museu de 
referència.

El manteniment i difusió de 
l’arquitectura popular

14. Cal cercar nous usos per 
aquestes construccions del 
camp i reivindicar la vigència 
dels usos tradicionals. Els mar-
ges o espones són útils, conte-
nen l’erosió dels camps.

15. Cal alabar la feina feta 
de millora i consolidació de di-
ferents obres de caire local que 
hem visitat, com ermites i tam-
bé espais naturals, com la mi-
llor manera de cuidar del nostre 
entorn i donar-li un caràcter que 
es mereix.

16. Les obres del canal Se-
garra-Garrigues haurien de tenir 
un major seguiment de la part 
executiva, ja que en indrets con-
crets, han enderrocat més mar-
ges del previst en el projecte. En 
la tercera fase del Canal –en els 
municipis de Verdú i Sant Martí 
de Maldà– l’Empresa del Canal 
ha fet fer estudis de les cons-
truccions que queden afecta-
des i en un cas s’ha desmuntat 
una cabana amb la previsió per 
poder-se traslladar. Convindria 
que s’estudiés el lloc adequat, 
per poder ser visitada fàcilment 
tant per l’exterior com pel seu 
interior i que es fes aviat per 
evitar convertir-se en un racó. 
Esperem el proper estiu poder-
la veure muntada.

17. S’ha de potenciar l’arqui-
tectura tradicional com a eina 
de coneixement i de promoció 
del territori.

18. Cal utilitzar les entitats 
existents com a eines de suport, 
assessorament i coordinació com 

la Coordinadora d’Entitats per a 
la preservació del patrimoni de la 
Pedra Seca dels Països Catalans, 
la Xarxa de custòdia del territori, 
l’Observatori del paisatge,...

L’opinió dels cursillistes
19. Es valora per part dels 

més joves, que aquest any ha 
augmentat el nombre, el fet 
d’experimentar treballant amb 
les mans i el contacte amb gent 
gran experimentada i artesans, 
on es comparteixen coneixe-
ments.

20. Els joves participants del 
curset són de variats indrets de 
Catalunya. Caldria cercar me-
canismes de difusió perquè hi 
participi més la gent jove de la 
comarca, d’igual manera que 
les persones que treballen a 
l’administració els aniria bé per 
conèixer el territori.

Els Amics de l’Arquitectu-
ra Popular, com organitzadors, 
volem donar les gràcies a la 
molta gent voluntarista que hi 
participa. El fet de ser itine-
rant porta que hagi una colla 
d’ajuntaments, associacions, 
que ens deixen espais per poder 
preparar les conferències. Molts 
conferenciants i professors de 
pràctiques ja s’han convertit en 
aquesta família que ens uneix, 
d’igual manera que hi ha un 
alumnat fi del que fa que cada 
any ens retrobem. A cada poble 
que anem coneixem gent de la 
zona que ens acompanya i ens 
explica les singularitats del lloc 
i ens obren les portes de moltes 
ermites, esglésies, cases, mo-
lins, pletes, espais naturals que 
fa que ens sentim ben acollits. 
Als veïns dels pobles que ens ha 
ajudat a preparar el dinar i als 
restaurants que els hem envaït 
amb més gent de la prevista i 
que ens han acollit. A tots ells 
un fort agraïment.   ■

CULTURA ARQUITECTURA POPULAR

Les obres del 
canal Segar-
ra-Garrigues 
haurien de 
tenir un major 
seguiment 
de la part 
executiva, ja 
que en indrets 
concrets, han 
enderrocat 
més marges 
del previst en 
el projecte.

A cada poble 
que anem 
coneixem 
gent de la 
zona que ens 
acompanya 
i ens explica 
les singulari-
tats del lloc 
i ens obren 
les portes de 
moltes ermi-
tes, esglésies, 
cases, molins, 
pletes, espais 
naturals que 
fa que ens 
sentim ben 
acollits. 

▼
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CULTURA HISTÒRIA

La vegueria d’Agramunt Ramon Bernaus i Santacreu

Els polítics tornen a par-
lar i a debatre a nivell 
del país de la divisió 

territorial de Catalunya en ve-
gueries, les quals prendrien  
protagonisme a les comar-
ques actuals i que es con-
vertirien en una mena d’ens 

supracomarcal amb atribuci-
ons semblants a les actuals 
diputacions provincials, si 
l’estat espanyol i el seu Tribu-
nal Constitucional ho permet. 
És bo fer memòria de quan 
Agramunt, que ara no és cap 
ni d’una simple comarca, du-

rant més de cinc segles va ser 
el cap d’una de les catorze 
vegueries en què es trobava 
dividit el Principat de Cata-
lunya. Ara no podem recla-
mar de nou ser el cap d’una 
d’aquestes vegueries, però sí 
que podem recordar l’època 
en què ho vàrem ser.

Des de l’època medieval 
(segles XII-XIV) fi ns al segle 
XIX, la vila d’Agramunt sem-
pre havia estat un centre im-
portant des del punt de vista 
econòmic, social i polític de 
les terres de ponent. La seva 
capitalitat supracomarcal en 
forma de vegueria va ser in-
discutible fi ns a la Nova Plan-
ta (1716). A partir d’aquest 
moment, amb la centralitza-
ció imposada pels borbons i 
les noves autoritats castella-
nes, va començar a quedar en 
un segon pla, però encara va 
mantenir una certa capitali-
tat supracomarcal com a cap 
de partit, en l’alcaldia major 
dintre del corregiment de Cer-
vera. Amb l’arribada dels libe-
rals al segle XIX es van impo-
sar les províncies i els partits 
judicials. Agramunt va perdre 

El 27 de juliol el Parlament de Catalunya va aprovar, amb els vots del tripartit (PSC-ERC-ICV) la llei de 
vegueries en una votació extremadament ajustada, que requeria la majoria absoluta de la Cambra, per 68 
vots a favor i 64 en contra de (CiU, PP i Ciutadans). Segons la llei, la creació de les primeres vegueries, 
les actuals províncies de Lleida, Tarragona, Girona i Barcelona, quedarà per després de les eleccions 
municipals i de fet únicament canviaran de nom. 
Les que es volen crear de nou (Catalunya Central, Alt Pirineus i Terres de l’Ebre), no es podran tirar 
endavant fi ns que siguin modifi cades les lleis orgàniques necessàries a les Corts espanyoles, ja que la 
divisió territorial en províncies és dins la Constitució. El procés, si és que mai continua, serà molt llarg. 
Ens dóna la sensació que, segons els resultats de les properes eleccions, es quedarà en paper mullat, si 
més no la distribució de Catalunya en set vegueries. Potser sí que les Diputacions es diran Vegueries i el 
president de la Diputació serà el Veguer, però és molt provable que res més.
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▼

De la importà ncia histò rica 
d’Agramunt n’és una mostra 
l’esplendor de Santa Maria.
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CULTURA HISTÒRIA

aquesta capitalitat, que mai 
més no ha tornat a recuperar, 
ni que sigui només en forma 
d’una minsa comarca. 

És a principis del segle 
XIV, en temps del comte-rei 
Jaume II, quan la monarquia 
aferma el seu poder davant de 
l’alta noblesa i dels senyors 
jurisdiccionals. Es crea la ve-
gueria i la fi gura del veguer 
com a ofi cial de districte amb 
plena representació del rei 
en el territori. Les vegueries 
coincidien amb els radis d’in-
fl uència socioeconòmica de la 
població que n’exercia la ca-
pitalitat. Des d’aquestes capi-
tals es van centralitzar també 
els fogatges i altres activitats 
públiques tant de l’adminis-
tració reial, com més tard de 
la Generalitat. L’arrelament al 
país del sistema de vegueries  
i la seva llarga durada, prové 
del fet que el monarca no va 
imposar un model de divisió 
administrativa arbitrari, sinó 
que va assumir unes regions 
que s’havien anat consolidant 
de forma espontània a partir 
de l’activitat socioeconòmica 
de les poblacions capdavan-
teres, però que també respec-
tava els poders dels comtes i 
altres barons locals amb les 
característiques pròpies del 
territori.

Agramunt, vegueria del 
comtat d’Urgell

En les primeres divisions 
de Catalunya en vegueries 
del segle XIV i començaments 
del segle XV (1301, 1357 i 
1401), no apareix la vegue-
ria d’Agramunt. L’explicació 
és senzilla, ja que en aquesta 
època encara existia el comtat 
d’Urgell com a divisió admi-
nistrativa i també feudal, que 
en molts aspectes se solapava 
a la jurisdicció que el  monar-

ca exercia en el territori, tot i 
que el comte d’Urgell ja era un 
membre de la família reial.

Els territoris històrics del 
comtat d’Urgell havien que-
dat molt reduïts ja que de tota 
la part de la muntanya en te-
nien la sobirania el vescomte 
de Castellbó i el bisbe d’Ur-
gell. El comtat d’Urgell estava 
ara més centrat a la plana ja 
que agafava la vall del Segre 
des d’Oliana i tots els territo-
ris del vescomtat d’Àger fi ns 
a l’Aragó. De tota manera el 
mateix rei havia mutilat el 
comtat en la seva part central 
amb la creació de les Terres 
del Marquesat (1330), les 
quals tenien com a cap la vila 
de Camarasa. En la divisió de 
vegueries del 1301 les Terres 
del Marquesat formaven la ve-
gueria de Camarasa amb capi-
tal en aquesta població. En el 
1357 dins de la vegueria reial 
de Camarasa es va formar la 
sotsvegueria de Meià. 

El comtat d’Urgell s’orga-
nitzava internament en dues 
parts: La partida de sa Segre, 
situada a ponent del riu Segre, 
la qual estava formada per la 
procuradoria de la Vall d’Àger, 
la batllia de Castelló de Far-
fanya, la batllia de Balaguer i 
la batllia d’Albesa. La segona 
part del comtat era la Parti-
da de lla Segre, situada a la 
part de llevant, on es trobava 
la vegueria d’Urgell, que tenia 
com a capitalitat Agramunt. 
Dintre de la mateixa hi havia 
la sotsvegueria de Linyola i 
les procuracions de Puigverd, 
d’Oliola, de Ponts i de Mont-
magastre. Per tant, durant el 
segle XIV, Agramunt ja exercia 
com a cap de vegueria comtal 
i com a capital administrativa 
de més de la meitat del com-
tat d’Urgell.

Mapa de les unitats territorials nobiliàries de Catalunya durant el segle XIV en el que 
podem veure el vescomtat de Castellbó, el comtat d’Urgell i les Terres del Marquesat, 
territori reial incrustat al bell mig del comtat. (Flocel Sabaté i Curull. Atlas d’Història 
de Catalunya)

Mapa de l’organització interna del comtat d’Urgell fi ns a la seva desaparició a princi-
pis del segle XIV. Agramunt, com a cap de la vegueria d’Urgell, exercia com a capital 
administrativa de més de la meitat de les terres comtals. (Flocel Sabaté i Curull. Atlas 
d’Història de Catalunya)

▼
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Agramunt, cap de vegue-
ria reial

Després del Compromís de 
Casp i la desaparició del com-
tat d’Urgell (1413), Agramunt, 
tot i estar de la part de l’últim 
comte, Jaume II el Disortat, 
va mantenir la seva capitalitat 
supracomarcal i administrati-
va i es va anar perfi lant com 
a cap d’una nova vegueria, en 
aquest cas ja reial.

Tal i com explica Flocel Sa-
baté, en la remodelació que 
es va fer de les vegueries el 
1431 torna a aparèixer la ve-
gueria d’Urgell o d’Agramunt 
que té com a capital la nostra 
vila. En aquesta època la ve-
gueria d’Agramunt mantenia 
tots els territoris de quan era 
demarcació administrativa del 
comtat d’Urgell i comprenia la 
vall mitjana del Segre (entre 
el grau d’Oliana i l’estret de 
Salgar, vora d’Artesa de Se-
gre), un sector important de 
la Ribera del Sió (entre Hos-
tafrancs i les Ventoses) i les 
terres planes de l’Urgell fi ns a 
trobar de nou el Segre a l’al-
tura de Balaguer. Dins de la 
vegueria es trobaven les ma-
teixes divisions administrati-
ves ja exposades quan hem 
parlat del comtat d’Urgell. 

Quan la Corona d’Aragó (i 
amb ella el Principat de Ca-
talunya) es va integrar als 
dominis dels reis Àustries 
castellans al segle XVI, les au-
toritats catalanes van mante-
nir, amb penes i treballs, els 
antics furs i privilegis davant 
el creixent autoritarisme rei al 
representat pel lloctinent ge-
neral, conegut com virrei. No 
tant en l’època de l’emperador 
Carles V, però molt més durant 
la segona meitat del segle du-
rant el regnat de Felip I (II). 
El man teniment de la política 

Mapa de les vegueries de 
Catalunya de l’any 1341. 
La vegueria d’Urgell o 
d’Agramunt abastava tota la 
part oriental de les terres de 
l’antic comtat, mentre que la 
part occidental pertanyia a 
la de Balaguer. (Flocel Saba-
té i Curull. Atlas d’Història de 
Catalunya)

▼

CULTURA HISTÒRIA
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impe rial de domini europeu 
menada pels reis Àustries 
comportava unes enormes des-
peses per a la hisenda estatal, 
que Castella, completament 
exhaurida, no podia mantenir 
ni amb l’arribada de les im-
menses riqueses d’Amèrica. 
Per això les demandes reials 
de donatius i de soldats per 
embrancar-se en les diverses 
guerres imperials que es feien 
cada vegada que es convocava 
Corts Catalanes, i la negativa 
dels catalans a concedir-los, 
va fer disminuir la freqüència 
en la convocatòria de Corts. 
Paral·lel a aquest fet es dona-
ven els intents dels reis cas-
tellans per obtenir subsidis no 
pactats ni votats a les Corts, 
així com un desplegament de 
mesures per forçar la partici-
pació del Principat en l’esforç 
bèl·lic imperial atemptant 
contra les Constitucions del 
país. Tot plegat va portar a un 
atzucac polític entre les insti-
tucions reials i les autoritats 
catalanes durant la primera 
meitat del segle XVII que va 
menar a l’esclat de la Guerra 
dels Segadors (1640).

La col·lecta d’Agramunt, 
segons el fogatge de 
1553 

La Generalitat o govern de 
Catalunya, coneguda també 
com a Diputació del Gene-
ral, administrava diversos 
drets, entre els més impor-
tants destacava el dret de 
bolla i el d’entrades i eixides. 
Per fer efectiu el cobrament 
d’aquests impostos el Princi-
pat estava dividit en districtes 
fi scals que s’anomenaven col-
lectes. Els territoris d’aques-
tes col·lectes són molt sem-
blades a les vegueries. 

El cobrament d’aquest im-

Mapa de les demarcacions fi scals de la Generalitat de 
Catalunya (les col·lectes del fogatge de 1553), segons 
les dades de Josep Iglesias. Ens adonem que la col·lecta 
d’Agramunt equival pràcticament a la vegueria de la 
que en tenim notícies des del segle XIV. (Mercè Gras i 
Casanovas. Atlas d’Història de Catalunya)

▼
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post més conegut i estudiat 
és el fogatge de 1553, realit-
zat entre el 23 i 28 de juliol i 
que va ser publicat per Josep 

Iglésies el 1979. Cal aclarir 
que el cobrament es feia per 
focs o cases habitades i per 
tant no es pot destriar exac-

tament el nombre d’habitants 
d’una població o de tota la 
col·lecta, tot i que segons di-
versos autors s’ha de comptar 
entre 4 i 6 persones per foc. 

En aquest fogatge la col·lecta 
d’Agramunt tenia un total de 
1648 focs i les 91 poblacions 
i termes que abastava coinci-
dien amb molt poques variants 
amb les poblacions de la ve-
gueria d’Urgell o d’Agramunt. 
Per tant la nostra vila també 
era cap de districte fi scal de la 
Generalitat a mitjans del segle 
XVI. Concretament Agramunt 
tenia un total de 205 focs 
(184 de laics, 18 de capellans 
i 3 de militars), mentre que 
Mafet tenia 13 focs laics.

Per fer-nos una idea apro-
ximada de les poblacions que 
formaven la vegueria d’Agra-
munt a mitjans del segle XVI, 
posem el llistat de les pobla-
cions que formaven part de la 
seva col·lecta: 

“Col·lecta de Agramunt, fo -
gasada en lo any MDLIII: 
Aguilar, Agramunt, Alzina, Ar-
tesa, los Arcs, Bellmunt, Bol-
dú, Bellcayre, Bellvís, Butsè-
nich, Clua, lo Mas de Coll del 
Rat, Cabanabona, Collfred, 
Concabella, Castell Nou de 
mossèn Meca, Castell Vedre, 
Castell Nou de mossèn Solde, 
Coscó, la Donzell, la Fuliola, 
Florejachs, Gualter, Guardio-
la, Guàrdia d’Urgell, Lavansa; 
Lluçàs, Tòrrec i Buada, Mont-
magastre i son batlliu (Mon-
targull, Anya, Vall Llebrerola 
y les Torres), Monfalcó, La 
Morana, Monsonís i Foradada, 
Montclar, Malfet, Mirambell, 
la Portella y Guardiola, Marco-
vau, la vila de Oliana i altres 
llochs así anomenats (Gavar-
ra, Valldan, lo Salze, la Mora 
Compdal, Bassella i Castell 
Nou de Bassella), Ossó, Osta-
franchs, Oriola i lo terme, vila 
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de Pons, terme de Pons, las 
Pallargues, les Penelles, Pera-
mola, Pradell, Preixens, Ribe-
lles, Ratera, Rubió, Rialb i la 
Vall, Castellserà, Seró, la Sen-
tiu, Tiurana, Tudela, lo Tarròs, 
Tragó y Noucarga, Tornabous, 
lo Tosal de la Força y Torre 
Banca, Vilaplana, Vilves, Vila-
major, Vilalta, Vallebrera, Ver-
net i Les Ventoses.” A aquest 
llistat es van afegir després les 
poblacions de Sant Joan de 
Vinya Fresca, lo Mas de Llu-
çà, Scart, Sant Pere Burgal, 
Vayasca, Belfort i Rocamartí.

Agramunt perd
la vegueria

Agramunt va mantenir la 
capitalitat de la seva vegueria 
fi ns al Decret de Nova Plan-
ta de 1716. La divisió admi-

nistrativa de Catalunya amb 
quinze vegueries i vuit sotsve-
gueries que datava del segle 
XIV, es va mantenir amb molt 
poques variants fi ns aquesta 
data, després de la desfeta de 
la Guerra de Successió i de la 
conquesta i colonització que 
els castellans van fer del Prin-
cipat. Les vegueries i les sots-
vegueries les van reagrupar 
en un total de dotze corregi-
ments i nou alcaldies majors 
dependents dels ante riors.

En aquesta divisió adminis-
trativa d’origen castellà, l’anti-
ga vegueria d’Agramunt la van 
integrar dintre del corregiment 
de Cervera però mantenint-se 
com una alcaldia major, una 
mena de cap de partit, essent 
la màxima autoritat un tinent 
de corregidor o alcalde major. 

La Nova Planta signifi cà la 
consolidació d’un organigra-
ma polític fortament jerarquit-
zat i militaritzat a fi  d’enfortir 
l’autoritat del rei al Principat 
al davant del qual es trobava 
el capità general, el seguia 
el corregidor dins del respec-
tiu corregiment, els alcaldes 
majors (Agramunt) i els res-
pectius alcaldes amb els seus 
regidors de cada població que 
formaven els ajuntaments. 
Aquesta alcaldia major encara 
equivalia a una mena de jutjat 
de primera instància i Agra-
munt va continuar exercint 
una certa capitalitat sobre les 
poblacions de l’antiga vegue-
ria durant més de cent anys, 
fi ns l’any 1834, en què es van 
imposar les províncies i els 
partits judicials.   ■

Agramunt va 
mantenir la 
capitalitat de la 
seva vegueria fi ns 
al Decret de Nova 
Planta de 1716.
Després les 
vegueries i les 
sotsvegueries les 
van reagrupar en 
un total de dotze 
corregiments i 
nou alcaldies ma-
jors dependents 
dels ante riors.
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Temps de calor

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE per J. PIJUAN

El noi va obrir els ulls i 
encara somnolent va 
dirigir la mirada cap 

al despertador. Durant uns 
segons va escrutar fi xament 
amb ulls boirosos el pampa-
llugueig dels dígits intentant 
desxifrar l’hora que marcava. 
Quan per fi  la va reconèixer es 
va sobresaltar del tard que era 
i sense encantar-se s’aixecà 
del llit d’una revolada. Es diri-
gí cap a la fi nestra i va apujar 
la persiana que havia abaixat 
moments abans de fi car-se al 
llit per impedir l’accés a l’in-
terior de la llum del fanal que 
hi havia al costat de la seva 

fi nestra. Sense 
aquell obsta-
cle al davant la 
claror del nou 
dia es propa-
gà de seguida 
per tota l’habi-
tació donant-
li novament 
color. Llavors 
va obrir la fi -
nestra de bat 
a bat que ro-
mania tancada 
per apaivagar 
el continu so-
roll del carrer i 
a l’instant una 

bufada d’aire fresc s’esmunyí 
cap dins i el va embolcallar. La 
sensació que va percebre en 
tot el cos va ser tan agradable 
que es va eixorivir de seguida 
i mentre l’assaboria va decidir 
que havia de sortir al carrer a 
gaudir-ne plenament.

Tan bon punt va posar els 
peus al carrer l’ambient fres-
quívol que s’hi havia establert 

se li llançà a sobre i l’agafà 
fortament del braç, i alesho-
res tots dos junts van empren-
dre la marxa per uns carrers 
sense vida. El brogit de cada 
dia havia desaparegut. La 
gent i el trànsit semblaven 
haver-se esvaït en l’aire trans-
formant el poble en un poble 
fantasma. Caminà per silen-
ciosos carrers envoltat d’una 
gran quietud fi ns arribar als 
límits de la població. Encisat 
per aquella agradable sensa-
ció continuà avançant com si 
res camí enllà allunyant-se a 
poc a poc del poble. Trans-
correguda una bona estona 
de caminar erràtic, aquella 
frescor que l’acompanyava 
desaparegué de cop i volta 
del seu costat sense dir res, 
i tot d’una es trobà sol i ama-
rat de suor avançant per un 
polsegós camí enmig d’una 
planúria inhòspita. Aturà la 
marxa i contemplà per uns 
moments el terreny que tre-
pitjava: enormes camps de 
rostoll que s’expandien a ban-
da i banda fi ns a l’infi nit. El 
sol fustigava sense compassió 
l’entorn deixant-lo ben eixar-
reït. Sentint en la seva prò-
pia pell aquella virulència, el 
pobre noi va optar per donar 
mitja volta i desfer el camí re-
corregut. La xafogor s’aferrava 
al seu cos difi cultant-li la res-
piració. Intentà deslliurar-se 
de les seves urpes apressant 
el pas però la tenia tan ben 
enganxada a sobre que no 
se’n podia desempallegar de 
cap de les maneres i al cap 
de poc notà que li defallien 
les forces i començà a reduir 

el pas, i aleshores li entrà la 
preocupació de no trobar en 
aquell inhòspit paratge la més 
mínima ombra on resguardar-
se. Amb aquella calda a sobre 
la tornada es feia pesada. La 
incidència del sol sobre el ter-
reny era tan contundent que 
sentia la seva cremor sota els 
seus peus provocant-li que 
cada passa que donava fos un 
suplici.

De cop i volta el va veure 
allà plantat sobre una petita 
riba. La seva visió li va provo-
car tal alegria que sense saber 
com va treure forces i va cór-
rer a abraçar-lo. S’aixoplugà 
sota els seus braços i durant 
uns minuts es delectà de 
l’ombra que li proporcionava. 
S’hi trobava tan bé que el seu 
subconscient l’instà a quedar-
se arrecerat més temps, però 
instintivament va mirar el re-
llotge i en veure l’hora que 
marcava es va sobresaltar i va 
sortir corrents d’aquell aixo-
pluc. De seguida la xafogor el 
va tornar a agafar, però aquest 
cop en va fer cas omís i va 
continuar sallant per aquells 
polsegosos camins. Ben aviat 
divisà la fesomia del poble 
en la llunyania i aleshores va 
respirar més tranquil en veure 
que ja s’hi estava atansant.

Quan arribà a les portes de 
casa ja no podia donar ni una 
sola passa més del cansat 
que estava. Tan bon punt en-
trà es va sentir reviscolat per 
la frescor que hi havia a l’en-
trada i mentre gaudia d’aque-
lla sensació va sentir la veu 
de la mare que el cridava a 
dinar.   ■

El sol fustigava 
sense compassió 
l’entorn deixant-
lo ben eixarreït. 
Sentint en la seva 
pròpia pell aque-
lla virulència, el 
pobre noi va optar 
per donar mitja 
volta i desfer el 
camí recorregut.

J. PIJUAN
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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»
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T ESCOLA
G.GATELLwww.cfagramunt.cat

L’entrevista
Aquest estiu l’entrevista és per al capità del l’equip, Roger Cercós, 
jugador i persona molt vinculada al club

R. Mendoza

– Comencem per la fi txa 
tècnica: nom, edat, alçada, 
anys en el club, posició en el 
camp, altres càrrecs.

– Em dic Roger Cercós Ser-
ra, tinc 30 anys, faig 183 cm. 
i porto 23 anys en el club. La 
meva posició al camp és de 
defensa central. 

Des de fa dos anys sóc se-
gon entrenador dels cadets i 
capità del primer equip.

– En ser un dels pocs juga-
dors de l’anterior ascens de 
categoria, com has viscut el 
d’aquesta temporada passa-
da?

– No molt diferent a l’úl-
tim aconseguit la temporada 
2002-03, del qual també en 
tinc un molt bon record. Per 
a un jugador l’ascens és una 
de les coses més boniques 
que li pot passar, és el fruit i 
la recompensa de l’esforç i el 

treball de tot l’any. 
Per a mi és una alegria ha-

ver-ho assolit, no només a títol 
personal sinó a nivell del club 
i del municipi que represen-
tem, perquè crec que aquest 
any serem a la categoria que 
Agramunt es mereix.

– Com veus l’Agramunt a 
primera regional?

– Ha de ser un any d’aco-
plament i consolidació a la 
categoria. Tenim un equip 
molt similar a l’any passat, 
molt jove, amb algun reforç 
que ens ajudarà a millorar. La 
primera regional és força di-
ferent a la de segona, preval 
molt l’aspecte físic i tàctic, 
molts partits es decideixen 
en petits detalls (un còrner, 
una falta,...) i per tant és vital 
mantenir la concentració els 
90 minuts; per aconseguir-
ho és molt important tenir 

aquests aspectes molt treba-
llats. 

Confi o molt en aquest equip 
i amb treball, entrega i serie-
tat crec que podem fer un 
molt bon paper. També he de 
dir que és molt important el 
primer mes de temporada, ja 
que un bon començament et 
permet agafar confi ança i afa-
voreix que l’ambient sempre 
sigui molt millor.

– En aquests anys quina és 
l’anèctoda que més recordes?

– Recordo un any, crec que 
érem alevins, per tant ja ha 
plogut, que havíem d’anar 
a jugar a Almenar (Lleida). 
Quan ja érem quasi tot l’equip 
al lloc, ens va trucar un pare 
que on caram era el camp, 
que allà on ell era no en veia 
cap. Vam riure una bona esto-
na quan ens vam assabentar 

A dalt, el Roger amb el seu germà 
Joan en la seva etapa de juvenil.
A la dreta, l’any 1994 quan era 
cadet. 
A baix, l’any 2002 quan l’equip va 
pujar de categoria. El Roger és el 
quart per l’esquerra.
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Demanar per Josep Mª  600 446 600 - 973 713 050600 446 600 - 973 713 050

SERVEI de TAXI
Dos vehicles de 5 i 7 places climatitzades

Lloguer de remolc de grans dimensions per a turismes

24 hores - Tots els dies24 hores - Tots els dies24 hores - Tots els dies
Curt i llarg
recorregut

Passeig Lluís Companys, 2
(Ctra. C-53 Tàrrega-Balaguer, km. 124)

25331 EL TARRÒS
Tel. 973 713 050  -  Mòbil 647 801 845

* servei de carta

* menú cap de setmana

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

* menú diari

Truqueu per demanar informació!
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que en lloc de ser a Almenar 
era a Almenara.

 
– Quin és el teu futur?
– Continuar fent el que he 

fet fi ns ara, jugar a l’Agramunt 
fi ns que les cames aguantin o 
fi ns que em diguin que s’ha 
acabat una etapa. Fa 23 anys 
que jugo en aquest club, pri-
mer en les categories inferiors 
i des de fa 12 anys al primer 
equip. 

Com tot a la vida hi ha tem-
porades que en tens millor 
record que unes altres, però 
sempre m’he trobat molt a 
gust. Ara l’equip és molt jove 
i jo sóc el “veterà”, però estic 
molt còmode i hi ha un ambi-
ent molt agradable; també te-
nen les seves “coses” eh! però 
són una “canalla” collonuda!

– I per acabar vols afegir 
alguna cosa (consells, agraï-
ment, etc.)

– Crec que l’entitat ha fet i 
està fent un bon treball i està 
dedicant-hi molt d’esforç per-
què Agramunt tingui futbol 
per molts anys i això no és fà-
cil. Hem d’estar molt a graïts 
perquè sempre hi ha hagut 
persones al darrere predispo-
sades perquè això no s’acabi 
i tiri endavant, sense ells no 
seria possible estar on ens 
trobem. 

No voldria tampoc oblidar-
me del suport d’una afi ció 
incondicional que sempre
ha ajudat a empènyer enda-
vant.

AGENDA DE PRIMERA REGIONAL DEL MES DE SETEMBRE

Dia   5, a les 17 h AGRAMUNT G. GATELL  -  ARTESA DE SEGRE (Partit Festa Major)
Dia 19, a les 16 h AGRAMUNT G. GATELL  -  LA SEU D’URGELL (Campionat de lliga)

A les dues fotos superiors, els 
germans Cercós els anys 1989 i 
1992, en l’etapa benjamí i infantil 
respectivament.
Damunt d’aquestes línies, l’equip 
de la temporada passada el dia 
que es van enfrontar al Vilanova 
de la Barca.
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TALLERS
LLAGUNES

- VEHICLES NOUS
  - Km 0
     - GERÈNCIA

- VEHICLES NOUS
  - Km 0
     - GERÈNCIA

MAQUINÀRIA FORESTAL
AGRÍCOLA - JARDINERIA

ARTESA DE SEGRE  -  TEL. 973 40 01 48
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MAQMA UINNÀRIÀRIA FA FORESTASTAL
AGRÍCOÍCOLALA J- JARDARDINERIA

TEL 973 40 01 48

El millorEl millor
preu!!preu!!El millor
preu!!

Formatges Monber
Elaboració Artesanal

C/ Les Eres,18 - Tel. 973 390 316 - Agramunt
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PARTITS POLÍTICS
MUNICIPALS ERC

Un pla d’austeritat que acabaran
pagant les famílies

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

L’estiu és temps de descans i de 
refl exió. Ens dóna la perspectiva 
sufi cient per a poder analitzar el 

que hem anat fent durant l’any i ens 
convida a plantejar-nos nous projectes, 
propòsits i ambicions de cara al futur. 
De la mateixa manera, l’activitat mu-
nicipal s’atura temporalment amb el 
darrer Ple que se celebra a darrers de 
juliol. En aquest Ple, l’Equip de Govern 
sol plantejar la modifi cació de les Or-
denances Fiscals que entraran en vigor 
el proper mes de setembre, és a dir, les 
taxes de la Llar d’Infants Municipal i 
les de l’Escola de Música (EMMA).

Llar d’Infants: No és any per 
augmentar quotes

Pel que fa a les quotes que paguen 
les famílies per dur els seus fi lls o fi lles 
a la Llar d’Infants, l’Equip de Govern 
de CiU proposava un augment del 5% 
i ho acompanyava d’un balanç eco-
nòmic en què es podia veure que les 
despeses havien passat de 137.242€ 
a 212.424€ i que l’alcalde justifi cava 
per un augment puntual de personal. 
Però no se’ns explicaven els motius 
pels quals partides com ara Calefac-
ció, Neteja o Telèfon s’havien duplicat, 
triplicat i quadruplicat respectivament 
en aquest període. Si realment és així, 
potser caldria fer una millor gestió 
dels recursos en lloc de fer-ho pagar 
a les famílies. La proposta d’Esquerra 
era aplicar l’augment corresponent a 
l’IPC, com s’està fent a gairebé totes 
les poblacions. Tenint en compte que 
aquest any serà de traspàs, ja que la 
Llar d’Infants es trasllada temporal-
ment a l’Escola de Música per a poder 
realitzar-ne l’ampliació, considerem 
que no és any per augmentar quotes 
per sobre la mitjana. En tot cas, amb 

els nous serveis que oferirà l’amplia-
ció el curs 2010-2011, com ara el 
menjador o l’aula de nadons, es podria 
justifi car millor l’augment de quotes. 
Finalment, la proposta de CiU va ser 
recolzada pels 3 regidors del PSC, de 
manera que l’increment que enguany 
hauran de costejar les famílies serà del 
3,5%, dos punts per sobre de l’IPC. El 
Grup d’Esquerra continua pensant que 

era millor esperar-se a tenir els nous 
serveis en funcionament.

Escola de Música: A més despe-
sa, augment dels rebuts

Les altres ordenances que es van 
aprovar van ser les de l’Escola de Mú-
sica. La majoria de regidors dels tres 
partits vam coincidir que les despeses 
de l’Escola de Música estan molt per 

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL

Curs 07/08 Curs 08/09 Curs 09/10
INGRESSOS
Generalitat(1) 90.000€ 108.000€ 100.800€

Famílies 36.000€ 45.600€ 44.116€

TOTAL INGRESSOS 126.000€ 153.600€ 144.916€

DESPESES
Professorat 113.803€ 155.094€ 178.930€

Material escolar 3.296€ 3.500€ 3.500€

Manteniment i gestió 20.144€ 29.493€ 29.994€

TOTAL DESPESES 137.243€ 188.087€ 212.424€

DÈFICIT AJUNTAMENT -11.242€ -34.487€ -67.508€

(1) La subvenció de la Generalitat està en funció del nombre d’alumnes matriculats

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Curs 07/08 Curs 08/09 Curs 09/10
INGRESSOS
Generalitat(1) 59.000€ 93.000€ 104.400€

Diputació 1.600€ 2.200€ 2.200€

Famílies 88.730€ 113.295€ 116.600€

Cobles 900€ 900€ 900€

TOTAL INGRESSOS 150.230€ 209.395€ 224.100€

DESPESES
Professorat, material i manteniment 259.768€ 366.410€ 381.773€

TOTAL DESPESES 259.768€ 366.410€ 381.773€

DÈFICIT AJUNTAMENT -109.538€ -157.015€ -157.673€ ▼
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Per a subscripcions
i anuncis de la revista,
us podeu adreçar a

Pilar Figuera
Tel. 973 39 20 42

PINTURA I DECORACIÓ

Avinguda dels Esports, 6, 2n, 2a
Tel. 973 39 08 10 - Mòbil 626 92 97 51
25310 AGRAMUNT (Lleida)

JAUME VILLALTA

>a
m

m
.c

at

Horari de botiga: de 9 a 14 i de 16 a 19h

VENDO PISO
en

FREGENAL DE LA SIERRA
(Badajoz)

Situado en el centro, 90 m2

En perfecto estado, totalment amueblado
Calefacción y aire acondicionado

Interesados llamar al  620 108 762
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sobre de les possibilitats del nostre 
Ajuntament i que amb les ajudes que 
es reben d’Administracions superiors 
era molt complicat arribar a quadrar els 
comptes. En el gràfi c de la pàgina 51 
us presentem les xifres econòmiques 
d’aquests darrers tres anys.

Tal com es pot comprovar en aquesta 
taula, les despeses han augmentat en 
més de 120.000€ en els darrers dos 
anys. L’Equip de Govern de CiU, amb 
el suport dels tres regidors del PSC, 
van acordar un augment de matrícules 
i quotes d’un 7% a un 15%. Tampoc 
no ens van dir que els més petits de 
l’Escola passaven a fer 1h de classe 
setmanal en lloc d’1,5h i encara paga-
rien més que l’any passat.

Cal pensar més bé com estem 
fent les coses

Els Plans d’Austeritat estan pen-

sats per a redefi nir la gestió econò -
mica d’una entitat o Ajuntament i ajus-
tar-ne les despeses al màxim. El que
no podem fer és oblidar-nos de les 
despeses i fer pagar a les famílies
allò que no hem sabut gestionar ade-
quadament. El que estem aconseguint
amb aquesta manera de fer política
del nostre Ajuntament és anar en -
greixant aquest cercle que ens ha
portat a la situació econòmica actual. 
Potser cal aturar-nos una mica i pen-
sar més bé com estem fent les coses
i com les hem de fer a partir d’ara.
Les famílies, de ben segur que ens ho 
agrai ran.

Esquerra exigeix una reducció 
del 5% a les retribucions de tots 
els regidors

Finalment, sembla que alguna de les 
propostes que en el darrer Sió plan-

tejàvem a l’Equip de Govern ha estat 
contemplada, ja que tant l’alcalde com 
els 4 regidors de CiU s’han rebaixat un 
5% les retribucions que cobren cada 
mes. De fet, aquesta reducció també 
s’ha aplicat des del mes de juny a tot 
el personal de l’Ajuntament. El que sí 
que també vam sol·licitar des del Grup 
Municipal d’Esquerra és que aquesta 
mesura també se’ns apliqués a la res-
ta de regidors per a les assistències a 
Plens i a Comissions, a fi  i efecte de 
reduir la despesa municipal i alhora 
solidaritzar-nos amb els treballadors de 
l’Ajuntament.

I pel que fa a vosaltres, fi dels lectors, 
desitjar-vos que passeu una bona Festa 
Major i que la propera Diada Nacional 
de Catalunya serveixi per fer sentir ben 
alt el que els catalans i les catalanes 
volem ser. Ens hi veurem.   ■

▼
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L'AJUNTAMENT
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▼

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 6-7-2010

PAGAMENT PARTICIPACIÓ DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE 
CATALUNYA TRAM SUPRAMUNICIPAL, ANY 2008

S’acordà concedir la destinació de l’Ajuntament d’Agra-
munt de la participació dels ingressos de la Generalitat, in-
tegrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, per 
sufragar les despeses derivades de les activitats o les in-
versions supramunicipals, per l’any 2008 per un import de 
10.930,15€ al Consell Comarcal de l’Urgell, per les des-
peses de les activitats en les quals participa el nostre ens 
local.

ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER PAL·LIAR ELS DANYS OCORREGUTS 
EN ELS INCENDIS FORESTALS I ALTRES CATÀSTROFES NATURALS

S’acordà acceptar la subvenció pel projecte de “Substi-
tució del paviment per als vianants del passeig J. Brufau 
d’Agramunt”, dins la línia de subvenció per pal·liar els danys 
produïts pels incendis forestals i altres catàstrofes naturals 
ocorreguts en vàries Comunitats Autònomes-2010, del Minis-
teri de Política Territorial, per un import de 34.152,34€.

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE L’OBRA PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN 
ASCENSOR I SUBSTITUCIÓ DE TANCAMENTS DE LA RESIDÈNCIA 
GERIÀTRICA MAS VELL 

S’acordà elevar a defi nitiva l’adjudicació provisional del 
contracte d’obres per a la instal·lació d’un ascensor i subs-
titució de tancaments de la Residència Geriàtrica Mas Vell 
a l’empresa PROMOCIONS SABALL-SALA, SL, adjudicatari 
del contracte, pel preu de 101.929,99 euros i 16.308,80 
euros corresponents a l’IVA.

DEVOLUCIÓ FIANÇA
S’acordà que es retorni a l’empresa PL Sports Instal-

lacions, la fi ança defi nitiva en concepte de les obres “Pavi-
ment sintètic i marcatge reglamentari al Pavelló municipal 
d’Agramunt”, que ascendeix a la quantitat de 1.345,60€.

OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES i CADIRES
S’autoritzà l’ocupació de la via pública amb taules i cadi-

res als titulars dels establiments que seguidament s’indica, 
així com el lloc d’ubicació:

Titular de l’establiment Emplaçament Taules Cadires

Inglés Solé, Jordi Pl. Pou, núm. 4 3   9

Rodrigues de Souza, 
Maria Francinete

C. Barretina, 1, baixos 3 12

PLE, 29-7-2010

MODIFICACIONS ORDENANCES FISCALS 2010-2011: GUARDERIA 
i EMMA

S’acordà aprovar provisionalment, (per set vots a favor, 
quatre de CiU i tres del PSC, i cinc vots en contra d’ERC), 

la modifi cació de l’Ordenança Fiscal reguladora dels tributs 
següents:

TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GUARDERIA INFANTIL
Conceptes:
1.- Matrícula: ................................................ 31,05€

2.- Mensualitat: ............................................ 69,74€

3.- Material: .................................................. 37,26€

Servei d’hora complementària: 8:00 a 8:45
i de 19:00 a 19:30 
- 1 hora tot el mes ........................................  25,16€

- 1 hora eventual ..........................................  6,21€

- 1/2 hora tot el mes .....................................  12,57€

- 1/2 hora eventual .......................................   3,10€

TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE 
MÚSICA

- CONCEPTES:
1.- Material anual: ............................................. 14,18€

2.- Lloguer d’instrument: ................................... 8,29€

- Escola de Música “ Packs”:
2.1.- Matrícula anual: ........................................ 42,54€

2.2.- Iniciació 1 ................................................ 20,49€

2.3.- Iniciació 2 ................................................ 20,49€

2.4.- Iniciació 3 ................................................ 20,49€

2.5.- Aprenentatge bàsic 1 sense instrument ....... 27,32€

2.6.- Aprenentatge bàsic 1 amb instrument ........ 34,14€

2.7.- Aprenentatge bàsic 2 sense instrument ....... 37,56€

2.8.- Aprenentatge bàsic 2 amb instrument ........ 44,38€

2.9.- Nivell Elemental 1 .................................... 54,57€

2.10.- Nivell Elemental 2 .................................. 54,57€

2.11.- Nivell Elemental 3 .................................. 61,43€

2.12.-Nivell Elemental 4 ................................... 68,22€

2.13.- Nivell Mitjà 1.......................................... 75,02€

2.14.- Nivell Mitjà 2.......................................... 75,02€ 
2.15.- Nivell Mitjà 3.......................................... 75,02€ 
2.16.- Nivell Mitjà 4.......................................... 75,02€

2.17.- Assignatures addicionals 
2.17.1.- 30 minuts ........................................... 20,45€

2.17.2.- 45 minuts ........................................... 27,32€

2.17.3.- 60 minuts ........................................... 34,11€

2.17.4.- Orquestres i grups ................................ 20,46€

TARIFA MÒDULS 
3.1.- Matrícula anual ......................................... 42,54€ 

3.2.- 30 minuts ................................................ 34,11€

3.3.- 45 minuts ................................................ 40,97€

3.4.- 60 minuts ................................................ 47,76€

3.5.- Orquestres i grups ..................................... 20,46€

TARIFA: Adults (a partir de 18 anys)
4.1.- Matrícula anual: ........................................ 50,80€
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4.2.- 30 minuts ................................................ 44,03€

4.3.- 45 minuts ................................................ 66,02€

4.4.- 60 minuts ................................................ 47,76€

3.5.- Orquestres i grups ..................................... 35,48€

4.2.- 1/2 h. instrument mensual ......................... 38,29€

DECLARACIÓ BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL: ANTIGUES ESCOLES 
DE MAFET

S’acordà, per unanimitat, declarar com a bé cultural d’in-
terès local les antigues escoles de Mafet i comunicar-ho al 
Departament de Cultura, perquè en faci la inscripció en el 
catàleg del patrimoni cultural català.

RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA NÚM.151/2010 DE DATA 28 DE 
JUNY DE 2010 EN RELACIÓ AMB L’APLICACIÓ DEL REIAL DECRET 
8/2010 DE 20 DE MAIG DE REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC I APRO-
VAR LA REDUCCIÓ DE LES ASSIGNACIONS PER ASSISTÈNCIES A 
SESSIONS I INDEMNITZACIONS PER DEDICACIÓ DELS MEMBRES 
DE LA CORPORACIÓ

S’acordà, per unanimitat, ratifi car l’acord adoptat per De-
cret d’Alcaldia núm. 151/2010 de data 28 de juny de 2010, 
on s’aprovà: 

- Aplicar a les retribucions del personal funcionari i del 
personal laboral de l’Ajuntament d’Agramunt i dels seus or-
ganismes autònoms (Residència Geriàtrica Mas Vell i Entitat 
Pública Empresarial: “Agramunt Esports”) les reduccions 
resultants del Reial decret 8/2010, de 20 de maig, pel qual 
s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dè-
fi cit públic, amb efectes 1 de juny de 2010 i fi ns el 31 de 
desembre de 2010, a excepció de la paga extraordinària del 
mes de juny i, en conseqüència, aprovar les noves taules 
retributives.

- Aplicar a les retribucions dels càrrecs electes de l’Ajun-
tament d’Agramunt el percentatge de reducció del 5% de 
les indemnitzacions per jornades de treball a partir de l’1
de juny i fi ns el 31 de desembre de 2010 modifi cant les Ba-
ses d’execució del pressupost de 2010, en concret la base 
36a.- assignacions per dedicació exclusiva, dedicacions par-
cials, assistència a sessions i indemnitzacions per dedicació 
dels membres de la corporació.

- Aplicar a l’import unitari de les assistències per assis-
tir als diferents òrgans col·legiats de l’Ajuntament d’Agra-
munt com són l’Ajuntament Ple, la Junta de Govern Local, 
la Comissió Informativa Permanent, la Comissió Especial de 
Comptes i de la Comissió Informativa d’Urbanisme experi-
mentaran una reducció del 5% a partir del dia 1 de juliol de 
2010 i fi ns el dia 31 de desembre de 2010.

LLICÈNCIES D’OBRES
TORRONS VICENS, SL per reformar i adequar un local 

existent en planta baixa sense ús. Ctra. Tàrrega. 
ASETLAB, SL per la pròrroga de la llicència d’obres núm. 

2007/080. C. Sant Joan. Mafet. 

GRUPO CONSIST, SA per obrir una rasa per connectar la 
claveguera i efectuar la connexió a la xarxa general de clave-
gueram. C. Ametller. 

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

ANGEL DOMINGUEZ VALLE, per folrar amb pedra una pa-
ret i obrir una porta a la tanca existent del jardí. Av. Marià 
Jolonch. 

CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL per obrir una rasa per 
substituir un tub malmès de la xarxa d’aigua. C. Camí de les 
Planes. 

NÚRIA CORBELLA SELLART, per pavimentar el traster de 
l’habitatge. C. Portalada. 

MARIA AIGUADÉ CASTRO, per col·locar un rètol de meta-
crilat a la façana del local. C. Clos. 

COPIRAL, SL per fer una base de formigó per la instal-
lació d’un dipòsit de gas, col·locar una tanca al voltant i fer 
dues obertures per a la ventilació. Ctra. Tàrrega. 

ROSA MARIA SERRA MASANA, per canviar les teules 
malmeses de la teulada i arranjar les parets interiors del ma-
gatzem. Per un dret de connexió d’aigua defi nitiva a la xarxa 
general. Pda. Eres. Mafet. 

ALBERT GARCIA OMEDES, per un dret de connexió d’ai-
gua defi nitiva a la xarxa general. Av. Marià Jolonch. 

MONTSERRAT SOLER DOMENECH, per arranjar una part 
d’una paret interior de l’habitatge. C. Verge del Socors. 

JOSEP MARIA RECASENS BONCOMPTE, per arrebossar i 
pintar la façana posterior de l’habitatge. Pl. Pou. 

MARC GUIX ARENY, per canviar les teules malmeses de 
la teulada i arranjar la canalera de la façana. C. Barons de 
Montclar. Montclar. 

MARIA DOLORS VALL DURAN, per arranjar i arrebossar la 
façana posterior de l’habitatge. C. Caminet. Montclar. 

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

JOAN OROMÍ FARRAN, per soterrar el comptador de l’ai-
gua a la vorera. Ctra. Cervera. 

BEGOÑA SESE PINTEÑO, per canviar les rajoles de la cui-
na i del lavabo i el mobiliari. Av. Esports. 

JOSEFINA SANT MARQUILLES, per folrar les escales de 
l’entrada amb granit i col·locar la barana. C. Vilavella. 

PRETENSADOS MARINA, SA per col·locar una tanca 
metàl·lica a l’entrada de les instal·lacions. Ctra. Artesa de 
Segre. 

VICTORINO VIDAL VIDAL, per pintar la façana de l’habi-
tatge. Av. Jaume Mestres. 

ÀNGEL MATEU SERRA, per arranjar i arrebossar la façana 
del cobert, i per substituir les teules malmeses de la teulada 
del cobert. Per ocupar la via pública amb una bastida. C. 
Sant Joan. Mafet.

JORDI CASALS BOIXADÓS, per ocupar la via pública amb 
una bastida i un contenidor. C. Nostra Senyora del Socors. 
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ALMANAC
I SERVEIS

EFEMÈRIDES DEL MES

INSTITUCIONS i SERVEIS

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

Jutjat de Pau Tel. 973 392 465

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

Rectoria Tel. 973 390 239

Correus Tel. 973 390 081

CASSA Tel. 973 391 627 / 973 392 732

FECSA-ENDESA Tel. 973 392 005

SEGURETAT i ASSISTÈNCIA

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

Mossos d’Esquadra  088

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

Creu Roja Tel. 973 390 880

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

Ambulàncies
Emergències mèdiques (SEM)   061

Farmàcia Esteve Tel. 973 390 428

Farmàcia Viladot Tel. 973 390 087

Funerària Tel. 973 390 862

ESPAI DE CULTURA

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

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

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

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

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

Visites concertades per grups

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

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

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

CENTRES D’ENSENYAMENT

Escola Municipal
de Música Tel. 973 390 536

CEIP Macià-Companys Tel. 973 390 668

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

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

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

TRANSPORTS DE VIATGERS

Estació d’autobusos de Tàrrega
Tel. 973 311 172

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

Agramunt-Barcelona
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

7 de setembre de 1666: S’està cons-
truint la Capella de la Mare de Déu del 
Socors de l’església d’Agramunt.

Ara que se celebra a Agramunt la 
Festa Major i també la festa de la Mare 
de Déu del Socors és bo fer una mica 
de memòria d’aquesta imatge i la seva 
capella.

La Capella del Socors s’estava cons-
truint a mitjans del segle XVII. Diu 
mossèn Pons que al Llibre de Consells 
Comunitaris, amb data 21 de juny de 
1666 s’hi anota l’acord de la Comuni-
tat de preveres i de la Universitat de 
la vila de bastir la capella dedicada a 
la Mare de Déu del Socors. Al Llibre 
dels comptes de l’obra de la capella 
s’hi anota el pagament més antic en 
la data 7 de setembre de 1666 en la 
qual s’assigna vuit lliures amb sis sous 
al mestre Grau de Guissona per la tra-
ça de la capella. L’empresari de l’obra 
fou el mestre Gaspar Roca. A la part 
exte rior de la capella, al costat nord, 
hi havia hagut una pedra on es llegia: 
“1667 - Posada esta pedra”. La ma-
joria de les pedres que es van utilitzar 
per a la seva construcció les portaren 
del castell que ja estava en desús i ha-
via quedat molt malmès després de la 
Guerra dels Segadors. El retaule bar-
roc que actualment torna a ser al seu 
primitiu emplaçament, va ser col·locat 
l’any 1719 i fou construït per l’escultor 
Bernat Vilà. El 1764 es va construir la 
cúpula que, a mode de cimbori octo-
gonal s’eleva al centre de la capella, 
essent el contractista Joan Brunet. Re-
matant la cúpula per la part exterior es 
va col·locar un àngel de ferro, construït 
per Anton Miralles de Santa Coloma.

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

Demografi a
(Mes de juliol de 2010)

NAIXEMENTS
Sergi Farreny i Pericas dia 14-6
Jaume Soto i Ferrándiz dia 27-6
Sergiu-Mihai Catanas dia   5
Salma Bouchatab dia   6
Arcadi Riera i Baltral dia   6
Jake Paradell i Ortiz dia   7
Kholoud Ofkir dia 15
Noa Castellà i Trenado dia 17

MATRIMONIS
Joan-Ramon Estrada i Colilles, i
Eva Morell i Jové dia 19-6
Joan-Carles Solé i Riera, i
Anna-Isabel Areny i Tallaví dia   2
Lluís-David Carrasco i Bernal, i
Gemma Cunillera i Morales dia   3
Joan-Miquel Albesa i Querol, i
Anna Borges i Llordés dia   4
Sergi Martos i Borrell, i
Encarnació Ginés i Antequera dia 10

DEFUNCIONS
Antoni Solans i Gual 62 anys, dia   6
Ramona Arriasol i Santamaria 86 anys, dia   6
Pau Marquilles i Boncompte 90 anys, dia 21
Elena Salud i Palau 80 anys, dia 24
Bartomeu Sánchez i Maldonado 78 anys, dia 29

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT EL JULIOL

Dia   3 ......................................... 3,5 l./m2

Dia   4 ......................................... 1,7 l./m2

Dia 22 ......................................... 0,5 l./m2

TOTAL ......................................... 5,7 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL JULIOL

Màxima del mes ............................... 39°, dia 8
Mínima del mes ............................. 13°, dia 24
Oscil·lació extrema mensual ........................26°
Mitja de les màximes ...........................34,161°
Mitja de les mínimes ...........................19,161°
Mitja de les mitjanes ...........................26,661°

L’observador: Deudat Pont

SETEMBRE 2010

Mes de 30 dies, novè de l’any segons el 
nostre calendari i setè del primitiu calenda-
ri romà anomenat September. En la reforma 
que va fer el Senat de Roma en temps d’Au-
gust, perquè no hi hagués tres mesos seguits 
amb 31 dies, en van treure un al setembre 
i un altre al novembre, els quals foren afe-
gits a l’octubre i al desembre, sense oblidar 
que al febrer també li van treure un dia. Per 
acontentar l’emperador, van desgavellar tot 
el calendari. Tot i això, aquesta reforma del 
calendari, bàsicament, és la que ens ha arri-
bat fi ns a l’actualitat.

El dia 23 a les 15h 9m entrem a la TAR-
DOR.

El dia 1 el sol surt a les 5h 17m, i es pon 
a les 16h 25m. El dia 31 el sol surt a les 5h 
46m, i es pon a les 17h 35m.

El dia 23 el sol entra a la constel·lació de 
BALANÇA.

Les fases de la lluna:

Quart minvant el dia   1, a les 17:22 h

Lluna nova el dia   8, a les 10:30 h

Quart creixent el dia 15, a les 05:50 h

Lluna plena el dia 23, a les   9:17 h

l./m2

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

Menges de tardor: el mostillo i l’allioli de 
codony. El setembre era el mes tradicional de 
la verema i era l’època d’elaborar el mostillo. 
S’agafa una quantitat no massa gran de most, 
es posa en un cassó i es fa bullir, afegint-hi fa-
rina per espessir-lo, a la qual es barreja gallons 
de nou. Es bull a poc a poc fi ns que agafava 
consistència. Es posa en un recipient no gaire 
fondo (un plat, una plata, una llauna...) i es 
deixa refredar. Quan és fred i pres, es talla a 
llenques, s’enfarinen i es posen a assecar so-
bre un canyís al perxe (les golfes) i ja està en 
condicions per menjar-se’l com a postres.

Allioli de codony: S’agafen dos o tres co-

donys madurs i s’hi pot afegir alguna pera per-
què resulti més suau. Es pelen i es posen a bu-
llir. En un morter es piquen uns quants grans 
d’all, segons com es vulgui de coent i s’hi posa 
la sal. Seguidament es xafen els codonys i la 
pera i es posa al morter amb l’all. Després s’hi 
va afegint oli i es va muntant amb la mà de 
morter fi ns que agafa consistència, que es 
nota quan la cullera s’aguanta dreta amb la 
pasta. L’allioli es menja estenent-ne una bona 
capa sobre una llesca de pa.

El setembre és molt ric en refranys:   
Al davant hi va l’estel, (l’estel veremador)
i al darrere, Sant Miquel,
que duu la verema al cel.

Dia 5: Festa Major d’Agramunt.
Dia 8: Naixement de la Mare de Déu. L’Es-

glésia celebra avui el naixement de la Verge, i 
com que moltes imatges marianes són troba-
des i s’ignora el dia que ho van ser, es va esco-
llir el dia d’avui per celebrar la seva festa. És el 
cas de la Mare de Déu del Socors d’Agramunt.

Dia 24: Mare de Déu de la Mercè.
Dia 29: Els Sants Arcàngels Miquel, Gabriel 

i Rafael.
Per Sant Miquel
el berenar se’n puja al cel,
i per Sant Macià, torna a baixar.

Ramon Bernaus i Santacreu

JO
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A
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Neus Brils Claramunt
Vda. de Llorenç Oliva Batalla

Que morí cristianament el dia 2 d’agost de 2010, a l’edat de 87 anys,
havent rebut els Sants Sagraments.

A.C.S.

Els seus apenats: fi lls, fi lls polítics, néts, besnéts, germà, cunyada i altres 
familiars, us agrairan una oració pel descans etern de la seva ànima.

Agramunt, agost de 2010

Preguem a Déu per l’ànima de

Rosa Burgués Berenguer
que morí el dia 29 d’agost de 2009.

Esposa, mare i padrina.
T’estimem i sempre et recordarem.

Agramunt, agost de 2010

Primer aniversari de la mort de

-Quan miris el cel, de nit, com que 
jo viuré en una de les estrelles, com 
que riuré en una de les estrelles, per 
tu serà com si totes riguessin. Tindràs 
estrelles que saben riure!

I va tornar a riure.
-I quan t’hagis consolat (sempre 

ens acabem consolant) estaràs 
content d’haver-me conegut. Sempre 
seràs amic meu. Tindràs ganes de 
riure amb mi.
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RECEPTARI
POPULAR

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

Oració en cas de llamps/II 1

«Bartomeu s’alçà,
peus i mans es rentà;
se’n va anar per un camí
i a Jesucrist va trobar,
—Bartomeu, on vas?
—A la casa aniré,
al cel pujaré
i amb els àngels jugaré.
—Jo et daré un do
que no et darà cap baró;
jo et daré un da
que no et darà cap cristià.
A la casa on es digui tres vegades
aquesta oració no cauran llamps ni trons
ni moriran dones de part,
criatures d’espant
ni homes sens confessió.»

1  Antonieta Pedrós que diu que la recitava quan era petita 
amb les amigues (desembre del 1979).

Oracions remeieresRemeis casolans

Tranquil·litzant

Ingredients:

Fulles tendres de tarongina.

Elaboració:

Poseu al foc un pot amb aigua 
i quan bulli tireu-hi un puny de 
fulles fresques de tarongina. Les fulles han d’estar prèviament 
tallades petites i picades.

És molt útil per a la depressió, l’ansietat, per dormir, per als 
dolors menstruals, etc.

Si es cullen i es piquen sense fer-les bullir també poden utilit-
zar-se per a les picades d’insectes.

La tarongina es pot trobar als jardins. Si en planteu una mata, 
en poc temps ja en tindreu 3 o 4 més.

Cristina Miralles (Tàrrega)
Del llibret “Receptes de cuina tradicional de l’Urgell”

editat pel Consell Comarcal de l’Urgell

Receptes de cuina
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Ingredients:

Faves, botifarra negra, cansalada, ce-
bes tendres, alls tendres, pèsols, her-
bes aromàtiques (farigola, llorer, mar-
duix, sajolida), sal, aigua i oli d’oliva.

Elaboració:

Faves com es feien antigament i 
que encara es continuen fent.

S’aconsella coure les faves en una 
olla de terra i tapar-les amb un plat 
de fang.

Sofregiu la cansalada tallada a tros-
sos dins de l’olla. Després poseu-hi la 

botifarra negra i doneu-li només uns 
tombs, i la traieu perquè no es des-
faci.

Afegiu-hi les faves desgranades, la 
ceba tallada, els alls tendres sencers i 
per últim el farcellet d’herbes. Cobriu-
ho just d’aigua, perquè les faves ja en 
treuen per si soles. Tireu-hi els pèsols 
i coeu-ho a foc lent procurant que no 
es desfacin, ja que això dependrà de 
com siguin de tendres les faves (hi 
ha gent que hi posa unes gotes de vi 
ranci).

Si les faves són una mica fetes i els 
pèsols són tendres haureu de fer bu-
llir els pèsols a part. Llavors guardeu 

el suc dels pèsols per posar-lo a les 
faves en lloc de l’aigua. Després tireu 
els pèsols a l’olla, on les faves ja són 
cuites.

Pilar Cabestany Vilaplana (Nalec)
Del llibret “Remeis casolans amb herbes 

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

Faves
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Preguem a Déu per l’ànima de

Ramona Arriasol i Santamaria
Vda. de Salvador Novell Sendrós

que morí cristianament el dia 6 de juliol de 2010, a l’edat de 86 anys,
havent rebut els Sants Sagraments.

A.C.S.

Els seus apenats: fi lls, Jaume i Pilar; néts, Laia i Pol; i altres familiars i amics, us agrairan 
una oració pel descans etern de la seva ànima.

La família agraeix les mostres de condol rebudes.

Agramunt, juliol de 2010

Tu ja no hi ets i fl oriran les roses,
maduraran els blats i el vent tal volta
desvetllarà secretes melodies;
tu ja no hi ets i el temps ara transcorre
entre el record de tu, que m’acompanyes,
i aquell esforç que prou que coneixes,
de persistir quan res no és propici.

Des d’aquests mots molt tendrament et penso
mentre la tarda suaument declina.
Tots els colors proclamen vida nova
i jo la visc,  i en tu se’m representa
sorprenentment vibrant i harmoniosa.
No tornaràs mai més, però perdures
en les coses i en mi de tal manera
que em costa imaginar-te absent per sempre.

         Miquel Martí i Pol
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❚ Coordina Rosa Maria Sera

per
Ricard Bertran

Les 7
diferències

Diverses parades al llarg 
del carrer de Sió en un 
dia de mercat estiuenc 
força concorregut.

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

A veure si les tro beu!

LLEURE AMENITATS
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Solució a les
7 diferències:

Solució al
VISUAL:

La lletra “R”

VISUAL

Quina lletra 
de l’alfabet 
amaga 
aquest 
puzzle?

SOPA DE LLETRES

En aquest embolic de lletres que hi ha, hi 
trobareu el cognom o nom dels onze ju-
gadors i seleccionador de futbol que van 
guanyar el campionat del món 2010.

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

X. Alonso, Busquets, Capdevila, Casi-
llas, Del Bosque, Iniesta, Piqué, Puyol, 
S. Ramos, F. Torres, Villa, i Xavi.

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



64 [AGOST 2010]sió 558

Vint-i-dosè Aniversari de

Fernando Ros i Pijuan

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

Agramunt, 20 d’agost de 2010

(Fundador de Ros Roca SA)



65sió 558[AGOST 2010]

LA FOTO per JOSEP BERTRAN

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

Ja estem acostumats a 
veure pel carrer, espe-

cialment al costat dels con-
tenidors, objectes de tota 
mena formant imatges gai-
rebé surrealistes. A la foto 
d’aquest mes  hi veiem una 
cartera de mà i la bossa de 
dona, molt ben col·locades 
una al costat de l’altra, 
en una vorera d’un carrer 
d’Agramunt. No sabem qui 
les hi va posar, ni qui les va 
retirar, ni el seu contingut, 
si és que n’hi havia. Ni ens 
va passar pel cap mirar l’in-
terior.
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Cinquè Aniversari

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

Tercer Aniversari

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

A.C.S.

La seva vídua i mare Teresa Muixí, els seus fi lls, néts, germans i familiars,
els tenen en el seu record i mai no els oblidaran.
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D’esquerra a dreta:

1) Josep Huguet
2) Gabriel Ortiz
3) Àngel Pallejà
4) Miquel Pla
5) Jaume Jovell
6) Josep Maria Sans
7) Ramon Mora

La fotografi a que posem aquest mes al nostre àlbum comunitari és d’una colla d’agramuntins que es van desplaçar 
a Saragossa el dia 10 d’octubre de l’any 1957. Hi van anar per assistir al casament d’un altre agramuntí, el Pere 

Morell, que va contraure matrimoni amb la jove Ana María.

L’àlbum ����

1
2

3 4 5 6 7
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