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Els nous camins sorgits
de la concentració parcel·lària

Agramunt reclama el retorn
de la Mare de Déu del Castell

Un riberenc, Xavier Novell,
nou bisbe de Solsona
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tament els termes de Puigverd i Preixens. La 
masia del fons és la de Ca l’Isidori.
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CRÈDITS

ESTIMATS LECTORS...

Segons la car-
ta enviada als 
botiguers, l’Ajun-
tament ha deci-
dit traslladar el 
Mercat de Nadal 
de la plaça de 
l’Església a la 
del Mercadal. 

Tancada l’edició d’aquest 
número ens arriba la po-
lèmica sobre el canvi 

d’ubicació del proper Mercat de 
Nadal. Segons la carta enviada 
als botiguers, l’Ajuntament ha 
decidit traslladar-lo de la plaça 
de l’Església a la del Mercadal. 
El motiu són les obres que es 
fan a Ca la Vila i tot l’enrenou 
que hi ha a la plaça. La decisió 
no va agradar a alguns dels 
paradistes habituals, que es 
van anar a queixar a l’oposició 
que posà el crit al cel dema-
nant la dimissió de la regidora 
responsable.

En el moment d’escriure 
a ques ta carta amb el número ja
a tota màquina, no sabem com 
acabarà tot plegat. Hi ha convo-
cades reunions unilaterals i 
conjuntes per fi nalment decidir. 
Amb tot, sembla que potser ha 
faltat un xic de diàleg donat que 
són pocs els paradistes habitu-
als, i abans de presentar fets 
consumats cal parlar-ne. Sem-
pre cal parlar-ne de les coses.

Del que segurament s’haurà 
de parlar bastant és del retorn 
de la imatge de la Mare de 
Déu del Castell que ha estat 
localitzada, més de setanta 
anys després de desaparèixer, 
al Museu Diocesà de Lleida. De 
la trobada en parla en aquest 
número la seva autora, Virgínia 
Costafreda, en un extens repor-
tatge que hem complementat 
amb l’opinió de mossèn Llorenç 
que n’ha col·locat una reproduc-
ció fotogràfi ca al costat de la del 
retaule de Sant Miquel.

Aquesta imatge és d’un con-
siderable valor religiós, artístic, 
sentimental i històric per tots 
els agramuntins. Pels creients, 
no cal ni dir-ho, i pel veïnat en 
general, també, ja que l’escultu-
ra, a part de la seva importància 
artística, és l’únic element 
que ens resta de l’antic castell 
origen de la Vila, i dels pocs 
“supervivents” de l’Agramunt 
medieval.

Les raons per demanar el 
retorn de la imatge creiem que 

són òbvies. Se la van emportar 
d’Agramunt, conjuntament amb 
la de la Mare de Déu del Socors, 
per salvar-la d’una possible 
destrucció. La segona va tornar 
acabada la Guerra, la primera, 
no en sabem el motiu, no. 

Ara és hora que ho faci. A 
Lleida l’han tingut sempre en 
dipòsit sabent que no és seva. 
El lamentable és que sí que 
sabien que era d’Agramunt i 
mai no van dir res. Fins i tot 
ho van amagar, creiem que de 
forma malèvola, ja que en la 
fi txa que es publica en el catàleg 
del Museu hi passen molt per 
sobre sense concretar ni origen 
ni propietat.

Ara toca a les autoritats ecle-
siàstiques i civils fer les gestions 
que calguin per recuperar un al-
tre episodi de la nostra memòria 
històrica. Que també ho és.

Afectuosament,              

Bernat Jofre

Agramunt, setembre 2010

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Ajuntament
d’Agramunt
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ODONTOLOGIA
I N T E G R A D A
CENTRE DE LA RIBERA DEL SIÓ

Serafí Miret Cuenca
Núm. Col. 1256

Esther Marot Solé
Núm. Col. 3408

Lídia Martorell Soldevila
Núm. Col. 4483

Txell Valentines Ganyet
Núm. Col. 4044

Av. d’Agustí Ros, 5, 1r, 2a   -   Tel./Fax 973 39 01 40   -   AGRAMUNT
clinicariberadelsio@infomed.es      www.centresodontologiaintegrada.com

Horari:
de dilluns a dijous, de 9 a 13 i de 16 a 20
divendres, de 9 a 13
dissabtes, a convenir

Oferim els tractaments d’oclusió i articulació, estètica 
i cosmètica dental, cirurgia bucal i implants dentals, 
odontologia conservadora i preventiva, odontopedia-
tria, ortodòncia, pròtesis dental i periodòncia.
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Reportatges de vídeo i fotografia.

Disseny gràfic.

Vinils per aparadors.

Disseny de pàgines web.

Albums digitals.
Copies de cintes a DVD.

Disseny de targetes de boda, comunió etc.

Plaça de l’Església, 5 bxs. 25310 Agramunt.  tel.: 973 392 962.  info@amm.cat - www.amm.cat 
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ACTUALITAT FETS DEL MES per JOSEP BERTRAN

Cada dia és Divendres

Des del dilluns 8 al di-
jous 11 de novembre 
una gran unitat mòbil, 

amb estudi inclòs de 17,5 
metres de llarg, acompanya-
da amb nombrosos vehicles 
de tota mena i un equip de 
30 persones es va instal·lar 
a la plaça del Mercadal, que 
va quedar tallada a la circu-
lació, per fer les connexions 
en directe del programa “Di-
vendres” que emet TV3 des 
de les 16,30 a les 18,30. És 
un programa que alterna les ▼
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

seccions des de l’estudi cen-
tral amb les d’una població 
de Catalunya.

Durant la setmana l’espai 
“Cuines” el va protagonitzar 
el cuiner del Blanc i Negre, 
Gabriel Ortiz Quer i el del 
divendres Roser Miralles. El 
públic d’aquest dia també 
va ser de la nostra Vila. Una 
cinquantena de veïns amb 
una mostra variada de jovent i 
adults s’hi van desplaçar amb 
una torronada fi nal.

La “Cuita de la Fira del Tor-
ró” va obrir les col·laboracions 
de la nostra Vila el dilluns 8, 
que es van fer des del coberts 

de Cal Mas Vell a causa de la 
pluja. Dimecres les conne-
xions es van destinar a deba-
tre el problema de les bosses 
de plàstic, amb un represen-
tant de Gruconsa i a ense-
nyar el Refugi Antiaeri, l’únic 
directe que es va fer fora del 
Mercadal. Dijous es va parlar 
de la Xocolata Jolonch, es va 
fer una petita connexió amb el 
Casal i, per tancar, es van fer 
unes recomanacions per visi-
tar Agramunt i la Donzell. La 
resta d’activitats que es van 
presentar durant la setmana 
corresponien a temes de fora 
Vila, amb persones que es van 

fer venir fi ns al Mercadal.
Val a dir que molts agramun-

tins s’han sentit decebuts, ja 
que esperaven que la nostra 
Vila tingués un major prota-
gonisme en els espais que es 
van emetre des de casa nos-
tra. No va ser així, ja que bona 
part dels mateixos van anar a 
càrrec de persones i entitats 
d’altres poblacions. Amb tot, 
va ser molt important la pre-
sència aquesta setmana de 
TV3 al Mercadal, donat que 
Agramunt va tenir un consi-
derable ressò arreu de Cata-
lunya, que cal esperar tingui 
una repercussió positiva.
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1. Unitat mòbil de TV3 a la plaça 
del Mercadal, que es va haver 
de tancar a la circulació.

2. L’únic directe que es va fer fora 
del Mercadal fou la visita al 
Refugi Antiaeri.

3. La “Cuita de la Fira del Torró” 
es va fer als coberts de Cal Mas 
Vell per culpa de la pluja.

4. L’empresa Gruconsa va debatre 
el problema de les bosses de 
plàstic.

5. Ramon Bernaus durant la seva 
intervenció televisiva.

6. Connexió amb l’interior del Ca-
sal, on es va debatre el proper 
derbi Barça-Madrid.
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1. Viatge Papal
Una cinquantena d’agra-

muntins es van desplaçar a 
Barcelona, el diumenge 7 de 
novembre, per participar en 
els actes de consagració de 

la Sagrada Família per part 
del Sant Pare Benet XVI. El 
viatge va estar organitzat per 
la Parròquia. Van sortir a les 
7 del matí i van tornar dotze 
hores després. Tenien cadira 

reservada a la zona de l’hos-
pital de Sant Pau, des d’on 
van poder seguir per una gran 
pantalla la retransmissió de 
la cerimònia que va fer TV3. 
De tornada cap a casa es van 
desviar fi ns a Montserrat on 
van dinar.

Segons els desplaçats, va 
ser una experiència molt po-
sitiva per l’ambient viscut 
durant tot el matí. Es tractava 
d’una jornada històrica que 
mereixia ser viscuda de forma 
presencial, malgrat algunes 
angúnies que comporten els 
actes tan multitudinaris i els 
desplaçaments col·lectius.

2. Papirofl èxia a l’Espai
Durant tres dies, 9,10 i 11 

de novembre l’Espai Guino-
vart va organitzar uns tallers 
de papirofl èxia, a càrrec de 
l’especialista Pep Gómez. Hi 
van participar els alumnes 
de P5, 3r i 4rt del col·legi 
Macià-Companys i Nostra Se-
nyora del Socors. L’objectiu 
d’aquests tallers va ser el de 
donar a conèixer als joves es-
colars els principis bàsics de 
la tècnica del paper plegat i 
les seves diferents possibili-
tats d’utilització, com són la 
confecció de joguines, objec-
tes útils, maquetes, disfres-
ses, entre altres.

3. Els límits de la lliber-
tat d’expressió

L’Espai Guinovart va cele-
brar, el diumenge 15 de no-
vembre, una nova edició, la 
quarta, de la Trobada d’Es-
criptors per la Pau amb motiu 
de la commemoració del Dia 
Internacional de l’Escriptor 
Empresonat. Enguany el tema 
tractat va ser els límits de la 
llibertat d’expressió. Es va fer 
una taula rodona, moderada ▼

P
IL

A
R

 F
IG

U
E

R
A

JOSEP BERTRAN

1

2



8 [NOVEMBRE 2010]sió 561

ACTUALITAT FETS DEL MES

per Teresa Pons, amb la parti-
cipació d’Arnau Pons i Sihem 
Bensedrine. Al fi nal hi va ha-
ver una vetllada literària amb 
les intervencions de Ferran 
Aisa, Amat Baró, Sihem Ben-
sedrine, Jaume Figuera, Rho-
dah Mashaveve i Arnau Pons.

4. El plaer de llegir
La sala de conferències 

del Casal va acollir, el dia 19 

d’octubre, una xerrada orga-
nitzada pel Consell Comarcal 
de l’Urgell en col·laboració 
amb el nostre Ajuntament, 
que formava part del cicle 
“Dona informa’t”. Va estar 
protagonitzada per l’escriptor 
Jordi Llavina que, d’una forma 
dinàmica i amena, va intentar 
convèncer el públic assistent 
del plaer intel·lectual que pro-
porciona la lectura, la bona 

lectura, amb el lema “Llegir 
per créixer”.

5. Màrius Torres
L’Ajuntament i la Biblioteca 

Municipal van organitzar, el 
dia 29 d’octubre, una confe-
rència sobre “Màrius Torres: 
l’home i el poeta” amb mo-
tiu del centenari d’aquest il-
lustre lleidatà. L’encarregada 
d’impartir la xerrada va ser la 
professora Margarida Prats, 
especialista en l’obra de Tor-
res. La presentació la va fer el 
regidor de Cultura, Domènec 
Llop.

6. Ampliació del CAP
Després d’anys de gestions, 

fi nalment el mes d’octubre 
van començar les obres d’am-
pliació del CAP. El projecte 
preveu ampliar la planta bai-
xa i construir un pis a sobre. 
El pressupost global és d’uns 
1,2 milions d’euros, encara 
que, de moment, s’està fent 
la fase de l’estructura amb 
un cost de 336 mil euros. Cal 
esperar que la segona fase 
es construeixi a continuació 
sense aturar-se. El CAP es va 

▼
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L’escriptor Jordi 
Llavina va intentar 
convèncer, d’una 
forma dinàmica i 
amena, el públic 
assistent del plaer 
intel·lectual que 
proporciona la 
lectura.
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inaugurar l’any 1993. Es va 
construir en el pati resultant 
d’enderrocar l’edifi ci de l’an-
tiga Casa del Metge.

7. Fusió de Caixes
Les ofi cines de Caixa Man-

resa i Caixa Catalunya de la 
nostra Vila operen conjunta-
ment des del dia 25 d’octu-
bre, com a conseqüència de 
la fusió d’ambdues, i Caixa 
Tarragona. El dia 25 a les 12 
del migdia, Caixa Manresa, 
situada a l’avinguda Marià 
Jolonch número 8, va tancar 

les portes i es va traslladar al 
local de Caixa Catalunya. De 
moment allí continuen ope-

rant per separat, a l’espera 
que s’unifi qui el sistema in-
formàtic. Aquesta fusió d’ofi -
cines va ser la primera que es 
va registrar a Catalunya. Caixa 
Manresa va obrir el mes de 
novembre de 1984.

8. Ca la Vila més gran
Fins ben passades les fes-

tes de Nadal no estaran lles-
tes les obres de remodela-
ció i ampliació que es fan a 
l’Ajuntament des de primers 
d’estiu. A més de millorar-ne 
algunes dependències, tam-
bé s’ha ampliat l’edifi ci tot el 
que s’ha pogut per treure’n el 
màxim de profi t. Com es veu 
en la fotografi a, s’han ampliat 
uns pendents de les golfes per 
ubicar-hi el Jutjat de Pau.
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Fins ben passa-
des les festes de 
Nadal no estaran 
llestes les obres 
de remodelació i 
ampliació que es 
fan a l’Ajuntament.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

9. L’Escorxador
El govern de la Generalitat 

ha concedit a l’Ajuntament 
una subvenció d’un milió 
d’euros per la rehabilitació de 
l’edifi ci de l’Escorxador, per 
convertir-lo en un equipament 
cultural. Aquesta ajuda corres-
pon a la distribució de l’u per 
cent cultural de les obres del 
canal Segarra-Garrigues pel 
període del quadrienni 2010-
2014. Ara falta la redacció 
del corresponent conveni de 

col·laboració i la redacció del 
projecte defi nitiu. Sembla, 
pel que s’ha dit des de l’Ajun-
tament, que aquest es podria 
deixar fi ns passades les elec-
cions municipals del maig de 
l’any vinent, perquè el nou 
Consistori po gués encarar 
amb tranquil·litat aquest im-
portant projecte que inclouria 
la ubicació del Museu, Arxiu 
i Biblioteca Municipal i una 
sala multiusos, entre altres 
equipaments.

10. Robatoris
Durant les darreres setma-

nes han tingut lloc diversos 
robatoris a comerços de la 
Vila, fi ns i tot van entrar a 
l’Ajuntament. També hi va 
haver intents frustrats per les 
alarmes. Tot plegat sembla 
que els autors no són profes-
sionals i que correspondria a 
persones de la població a qui 
la policia seguiria el rastre. El 
dia 12 de novembre van entrar 
a dos establiments, en un no 
es van endur res i a l’altre les 
monedes pel canvi del matí. 
A primera hora del matí una 
parella va entrar en una altra 
botiga i es va endur la bossa 

de la propietària. Alertada la 
Policia Municipal, s’hauria 
advertit els Mossos que, amb 
la descripció, van procedir a 
la seva detenció a Tàrrega.

11. Ronda de Puigverd
L’Ajuntament de Puigverd 

ha començat les obres de 
construcció d’una ronda pel 
nord de la població, tot apro-
fi tant un nou camí de sis me-
tres d’ample sorgit de la con-
centració parcel·lària que van 
fer l’any passat.

El traçat va des de la con-
nexió de la nova entrada des 
de la carretera d’Agramunt 
fi ns al camí de Castellnou. En 
total 900 metres que seran 
enquitranats, a l’igual que els 
trams dels diversos camins 
que porten fi ns al poble. Al 
seu costat mateix s’ha obert 
una via verda de quatre me-
tres pavimentada amb sauló. 
Entremig, un metre de cune -
ta amb uns arbres de separa-
ció.

El pressupost és de 116.000 
euros fi nançats a través del 
Plan Zapatero, la Diputació, 
la Generalitat i l’Associació 
de Caçadors l’Alzina.

JO
S

E
P

 B
E

R
TR

A
N

JO
S

E
P

 B
E

R
TR

A
N

JOSEP BERTRAN

9 10

11

L’important projec-
te de l’Escorxador 
podria incloure la 
ubicació del Mu-
seu, Arxiu i Biblio-
teca Municipal i 
una sala multiusos, 
entre altres equi-
paments.
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Tres dies abans de la 
seva visita a Catalunya, 
el Papa Benet XVI va 

nomenar Xavier Novell i Gomà 
nou bisbe de Solsona, en 
substitució de Jaume Traserra. 
Va ser una agradable sorpresa 
per als veïns de Montfalcó 
d’Agramunt, on va néixer el 20 
d’abril de 1969. Era un dels 

Sembla una fotografi a premonitòria. Un 
Xavier de 4 anys situat destacat al centre de 
la imatge. Mirada seriosa i fi xa a l’objectiu. 
Sembla un bisbetó. Era l’any 1973 a Monges.

A l’esquerra, en una celebració religiosa a 
Tàrrega amb el Bisbe Traserra.

Un riberenc al front del Bisbat
de Solsona
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tres candidats que setmanes 
abans havien sortit a la prem-

sa. Però semblava que la seva 
joventut li era un handicap.
A l’hora de la veritat no ha es-
tat així. Ha esdevingut el Bis-
be més jove de tot l’Estat. El 
dia 12 de desembre prendrà 
possessió del càrrec a la cate-
dral de Solsona.

El nou prelat és fi ll de Joan 
Novell i Balagueró, que va 
ser company de la redacció 
de SIÓ a mitjans dels anys 
setanta. Una època de gran 
activitat de tot tipus. Aquest 
període va coincidir amb els 
estudis universitaris que va 
fer el Joan després de passar 
la prova d’accés de majors de 
25 anys. Treballava la terra i 
estudiava fi ns que es va lli-
cenciar en història.

Mentrestant el seu fi ll Xa-
vier anava al Col·legi de Nos-
tra Senyora del Socors. Hi va 

entrar el primer de setembre 
de l’any 1971, a l’edat de 
dos anys i mig. En va sortir 
el mes de juny del 1978. La 
seva família es va traslladar
a viure a Tàrrega, on en Joan
fa de professor al Col·legi
Sant Josep, on restà fi ns a 
la seva jubilació ocupant-ne 
diversos càrrecs, el darrer de 
Director. 

El nomenament papal ha 
estat molt ben rebut pels
veïns de Montfalcó i de tota la 
Ribera, on la família hi con-
tinua estant molt vinculada 
afectivament i pràctica, ja que 
hi resideixen temporalment. 
Qui més qui menys en té un 
record, una vivència. L’actual 
prelat, que va entrar al semi-
nari passada la vintena, se’l 
recorda con un jove alegre, 
actiu i molt ballador.   ■

El nou prelat durant la 
visita de Benet XVI.

En Joan Garcia Artigas, veí d’Agra-
munt, juntament amb Cáritas Argen-

tina, organitzen per als pròxims dies 11 i 
12 de desembre dos actes solidaris amb 
la fi nalitat de recaptar fons, gràcies a la 
solidaritat dels assistents, per al projec-
te per dotar de reserves d’aigua de pluja 
a les vivendes de la colònia aborigen de 
Bartolomé de las Casas (Formosa), a la 
República d’Argentina, on viuen moltes 
famílies en dures condicions, especial-
ment per la manca d’aigua potable. Pro-
jecte en el qual ell continuarà col·laborant 
físicament durant tot el primer trimestre 
de l’any 2011.

Els actes són els següents: El primer 
serà un sopar solidari que tindrà lloc el 
dia 11 de desembre a les 21h. al restau-
rant “Blanc i Negre”, seguit per una sub-
hasta, un espectacle de màgia protagonit-

zada per l’ONG “Mags pel món” i ball. Tot 
pel preu de 25 euros per adults i 15 euros 
per infants.

Els tiquets es poden comprar a l’ofi cina 
de “La Caixa” de l’Av. Jaume Mestres, 34 
d’Agramunt i al restaurant Blanc i Negre.

Hi ha obert el número de compte: 2100-
4598-36-0200037757 (Fila “0”) on 
tothom qui ho desitgi pugui fer les seves 
aportacions, en efectiu o transferència.

El diumenge dia 12, a les 18 h, el 
grup de teatre de Vilanova de la Barca re-
presentarà l’obra “El Mikado”, a la Sala 
Ateneu de Montgai (preu de l’entrada: 3 
euros). Tots els benefi cis aniran destinats 
a aquesta causa. (Venda d’entrades per a 
aquest acte, al mateix teatre).

Gràcies anticipades per la vostra col-
laboració.

La fi nalitat és la de 
recaptar fons per al 
projecte per dotar de 
reserves d’aigua de 
pluja a les vivendes de 
la colònia aborigen de 
Bartolomé de las Casas 
(Formosa), a la Repú-
blica d’Argentina, on 
viuen moltes famílies en 
dures condicions, espe-
cialment per la manca 
d’aigua potable.

Actes solidaris
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Ca la Rosa
Menjars casolans

per emportar

- L’Estoneta -
bar cafeteria

973 390 468
Menú diari

8,50 
Per emportar

5,50 
C/ Pau Casals, 12
AGRAMUNT
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ENTITATS CENTRE EXCURSIONISTA D’AGRAMUNT

Gaudir de la tardor

L’octubre és temps de tardor, de bolets, 
de paisatges ataronjats, de fulla cadu-
ca,... Aquest mes hem gaudit d’aquesta 

estació. 
Quan camines entremig d’aquells boscos ba-

nyats d’un to vermellós, amb la temperatura 
ideal per admirar el paisatge, amb gent que 
vol compartir la seva experiència muntanyenca 
o senzillament respirar aquell aire de natura, 
t’adones del poc que costa sentir-se bé. 

Així és com ens vam sentir les 42 persones 
que vam anar, el dia 24 d’octubre, de la pre-
sa de Camarasa a Vilanova de la Sal. Van ser 
uns 15 km de bosc intens i de conèixer una 
zona magnífi ca tan propera a casa nostra. A 
vegades, el més bonic ho tenim al costat. Tot 

sortint del bosc, vam topar amb l’estació de 
tren on, actualment, encara hi passa la Garra-
feta (autèntica locomotora de vapor que fa el 
trajecte Lleida - La Pobla de Segur).

Com que és temps de bolets, cinc aspirants 
a boletaires del CEA acompanyats d’un gos, el 
Mel, i d’un expert en el tema, el Canes, van 
anar a provar sort per terres que no us direm.

El mestre ens va ensenyar diferents tipus de 
bolets bons i dolents, ens va explicar quin ti-
pus de bolet pot néixer segons la vegetació i 
moltes altres coses.

Semblava que el matí no prometia, ja havia 
passat una hora i no trobàvem res. Però vam 
estar de sort, de molta sort. Vam començar a 
trobar algun que altre rovelló, i algun fredolic, 
i a mesura que anàvem avançant pel mig del 
bosc ja no vam parar d’omplir el cistell. Vam 
marxar cap a casa tots carregats fi ns a les ore-
lles. Quin bé de Déu!

Com no podia ser d’una altra manera, ho 
vam celebrar fent un bon sopar. 

A que no sabeu què vam menjar per sopar?
La propera sortida serà a la Vallferosa el dia 

21 de novembre, per continuar coneixent la 
zona que ens envolta, i, a més a més, ens en-
senyaran l’interior de la torre!

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

Sortida a Vilanova de la Sal.

C
E

A

42 persones vam 
anar de la presa
de Camarasa a 
Vilanova de la Sal. 
Van ser uns 15 km 
de bosc intens i
de conèixer una
zona magnífi ca
tan propera a
casa nostra.
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ENTITATS PLATAFORMA “AGRAMUNT DECIDEIX”

Manifest en motiu de les eleccions al Parlament
de Catalunya del proper 28 de novembre

El passat mes de novem-
bre de 2009, es va cre-
ar la plataforma local 

sota el nom d’AGRAMUNT 
DECIDEIX. L’objectiu i raó de 
ser pel qual es va crear, fou 
el d’impulsar un referèndum 
a la Vila per tal de copsar de 
forma lliure i democràtica, 
l’opinió sobre la independèn-
cia de la Nació Catalana. 

Després d’aconseguir tirar 
endavant la citada consulta, 
la plataforma va concloure 
la seva tasca més elemental. 
Es tractava d’això, i passada 
la consulta del 28F es va pu-
blicar un manifest de refl exió, 
on es valorava l’experiència 
viscuda, i que sens dubte 
marcarà un precedent a tenir 
en compte.

Com a organitzadors i com 
a entitat oberta a tothom, 
quedava clar que no ens po-
díem posicionar públicament 
en la intenció del vot. No era 
ètic, ni tenia sentit. Sí que 
reclamàvem la participació, 
perquè entenem que aquesta 
és la força per reclamar el que 
decidim.

Passat tot aquest temps, i 
veient els moviments de con-
sultes en altres poblacions, i 
sobretot la manifestació del 
10J, la plataforma es reactiva 
i es posiciona, per tal d’ani-
mar tothom que participi de 
les pròximes eleccions al par-
lament de Catalunya. Ara és 
quan de debò podem infl uir 
per tirar endavant el camí que 
es vol seguir. 

La reacció dels qui manen 
envers la mobilització ciuta-
dana d’aquests darrers mesos, 
ha estat simplement insultant. 
Una estranya indiferència que 
només s’entén, si ho enfoquen 
des d’una perspectiva de fo-
gonades, que s’apaguen amb 
quatre paraules ambigües que 
queden bé.

No ens podem desanimar
És fàcil desanimar-se, però 

creiem que no ens ho podem 
permetre. Ara ja no. Hi ha op-
cions a triar, i ho hem de fer. 
Els que vam sortir el 28F hi 
hem de tornar i anar a votar 
amb decisió. No és qüestió 
de guanyar o perdre, és votar 
amb la convicció del que de-
sitgem de veritat. Cal creure 
que cada vot és un pas cap 

al futur. El camí serà curt o 
llarg, però hi ha de ser.

Des de la plataforma ens 
posicionem de forma clara i 
contundent perquè, a més de 
fer ús d’aquesta expressió de 
llibertat, ho feu a favor de les 
opcions independentistes. No 
hi ha un altre camí. Les pa-
peretes que cauran a la cai-
xa transparent aquest proper 
28 de novembre, ens faran 
un poble submís, o un poble 
que creu en la llibertat. Sigui 
quin sigui el resultat, l’inde-
pendentisme s’ha de mostrar 
com una opció emergent. 
Cada pas que fem seguint la 
línia d’un estat propi, és un 
pas de gegant.

Us animem que exerciu el 
vostre dret, i que el pes de 
les paperetes donin vida a un 
poble lliure i democràtic. No 
hi ha una altra manera. No-
saltres ho farem amb decisió 
i convicció. La plataforma no 
s’adscriu a cap partit polític, 
però sí que cal remarcar que 
hi ha tres opcions que ens 
ofereixen la independència 
com a opció prioritària, sense 
ambigüitats, amb el compro-
mís de treballar-hi com a úni-
ca opció per tirar endavant. 
Aquesta és l’elecció que us 
demanem.

Perquè no ens mereixem in-
sults, menyspreu, espoliació, 
boicots ni sentències injus-
tes. Ara no hem de callar. Ara 
encetem de debò el camí cap 
a la independència.

Que no ens treguin la il-
lusió.   ■

Des de la platafor-
ma ens posicionem 
de forma clara i 
contundent perquè, 
a més de fer ús 
d’aquesta expres-
sió de llibertat, ho 
feu a favor de les 
opcions indepen-
dentistes.

Estelades durant la manifestació 
del dia 10 de juliol a Barcelona.
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ENTITATS ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER

Nota d’agraïment
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Ajuntamentd’Agramunt

Publicat entre l’abrilde 1988 i el setembrede 1989. 184 pàgines.

Publicat entre el novembre de 1997 i el juny de 1999. 232 pàgines.

Publicat entre el juliol de 1990 i el gener de 1991.60 pàgines.

Publicat entre el desembre de 1999 i l’octubre de 2001. 286 pàgines.

Publicat entre l’octubre de 1991 i el desembrede 1992. 100 pàgines.

Publicat entre el desembre de 2001 i el març de 2003. 172 pàgines.

Publicat entre el junyde 1993 i l’abril de 1996.254 pàgines.

Publicat entre el junyde 2003 i el març de 2005. 280 pàgines.

Publicat entre el juliol de 1996 i el juliol de 1997.112 pàgines.

Publicat entre l’octubre de 2007 i el juliol de 2008. 120 pàgines.

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

Adquireix tota la Adquireix tota la revista SIÓ revista SIÓ 
i els i els col·leccionablescol·leccionables
en versió en versió digitaldigital
Ara ho pots tenir tot a l’abast d’un 
sol “clic” en el teu ordinador
amb un DVD i un CD
És molt senzill! Escriu el que vols buscar, clica i automàticament et sortirà 
un llistat indicant el número d’exemplar i de pàgina on està ubicat, així com la 
paraula o paraules ressaltades.
Pots seleccionar el text que vulguis, copiar-lo i enganxar-lo en un editor de 
textos per manipular-lo, i pots imprimir una pàgina en format PDF.

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

6.54 pàgines.

tre el el junyyj
l marçrç de e 
pàginenes.

Pu
de
2

untament
Agramunt

Aju
d’A

Per
només

30 €

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

aecc
Catalunya contra el Càncer

Junta Local d’Agramunt

Lleida

Novament volem donar 
les gràcies a totes les 
persones que van aju-

dar el passat dia 10 d’octubre 
en la col·lecta que cada any 
es fa a benefi ci de la lluita 
contra el càncer aprofi tant la 
gran afl uèn cia de gent que ve 
a gaudir de la Fira del Torró i 
la Xocolata a la pedra d’Agra-
munt.

La Direcció de la Fira ens 
va permetre instal·lar una tau-
la informativa a l’entrada del 
Pavelló d’esports on es venia 
loteria de Nadal i s’entregaven 
fullets informatius de les acti-
vitats que es porten a terme a 
les comarques lleidatanes.

AECC Catalunya contra el 

Càncer LLEIDA, dedica la seva 
activitat a realitzar serveis as-
sistencials a malalts de càn-
cer i als seus familiars, com 
són; suport psicològic, cursets 
de formació de voluntaris per 
acompanyament a malalts 
que ho necessitin, atenció a 
ingressats en centres hospita-
laris, cursets de deshabituació 
del tabac, campanyes de pre-
venció, etc. A destacar també 
les Colònies d’estiu per a nens 
afectats de tot l’estat espanyol 
al Pirineu de Lleida, beques 
per a investigació, assistència 
social i altres activitats de su-
port als afectats.

La recaptació d’aquest any, 
juntament amb la col·lecta 

que es va fer a Ossó de Sió, 
que celebrava la Festa Major, 
ha estat de 1.045 €.

Volem agrair públicament
la col·laboració de l’Ajunta-
ment d’Agramunt, del per-
sonal de la Fira i del Pavelló 
d’esports i també a la revista 
Sió i molt especialment a les 
companyes que han ajudat a 
fer la recaptació pels carrers 
d’Agramunt i venent loteria a 
la taula del pavelló. Elles han 
donat part del seu temps i, 
malgrat que la climatologia 
no ens va afavorir gaire, van 
posar tota la il·lusió en la tas-
ca que estaven fent i això és 
el més valuós.

De tot cor, GRÀCIES.   ■

La recaptació 
d’aquest any, 
juntament amb la 
col·lecta que es va 
fer a Ossó de Sió, 
que celebrava la 
Festa Major, ha 
estat de 1.045 €.
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Av. Jaume Mestres, 23

25310 Agramunt (Lleida)

estètica
973 392 738

INCORPORA:  ACUPUNTURA - FITOTERÀPIA XINESA - DIETÈTICA ENERGÈTICA

Les patologies a tractar, són:
Control de pes, regulació ansietat dels aliments amb dietista.

INFERMETATS DEL CAP I DE LA CARA
Tremolor del cap, cefalea, migranya, vertigen, cap pesat, calor al cap, trans-
piració del cap, engruiximent del cuir cabellut, caiguda del cabell en clapes, 
enblanquiment prematur del cabell, cop de calor al cap i a la cara, cara 
vermella, pòmuls vermells, ennegriment de la cara, tic facial.

INFERMETATS DE LA NUCA, L’ESQUENA, ARTROSIS I ARTRITIS
Dolor de l’esquena, incapacitat d’aixecar l’espatlla, dorsàlgia, sensació de 
fred a l’esquena, dolor de la columna vertebral, sacrocoxàlgia, lumbàlgia, color 
a les cames, edema de les cames, hipertonicitat de les extremitats, dolor del 
genoll, venes dels membres inferiors prominents, varius, tremolor de les mans, 
mans i peus freds, transpiració de les mans i peus, dolor a la nuca, “espolón” 
calcani, etc.

INFERMETATS PSÍQUIQUES
Tendència a estar en còlera, tendència a estar exageradament joiós i a riure, 
tendència a estar ansiós, tendència a estar trist, tendència a tenir por, síndrome 
depressiu, depressió mental, insomni, somnolència, hipersomni, somnis abundants 
que pertorben el son, somnambulisme, sospirs freqüents, tics, pèrdues de memòria, 
amnèsia, anorèxia, bulímia, epilèpsia, psicosi depressiva, psicosi maníaca, histèria, de-
mència, facultats intel·lectuals baixes, síndrome del “pinyol de cirera” a la gola.

INFERMETATS DELS ULLS, LES ORELLES, DEL NAS I DE LA GOLA
Visió borrosa, dolor de l’òrbita de l’ull, xiulets i sordesa, dolor de l’orella, sequedat del nas, 
obstrucció nasal, mala olor al nas, pèrdua de l’olfacte, gola dolorosa, gola seca.

INFERMETATS DEL PIT, DEL COR, ANSIETAT
Dolor al pit, opressió al pit, transpiració al pit, tos, hemoptisi, dispnea, asma, palpitacions cardía-
ques, transpiració de les aixelles.

INFERMETATS DE L’ESTÓMAC I DE L’ABDOMEN, DESORDRES DIGESTIUS
Dolor epigàstric, dolor periumbilical, fred a l’abdomen, plenitud abdominal, distensió abdominal, 
borborigmes, eructacions, regurgitacions àcides, nàusees, vòmits, hematèmesis, polifàgia o 
gana ràpida, somnolència i fatiga després de menjar.

TRASTORNS DELS ÒRGANS GENITALS I DEL SISTEMA URINARI
Impotència, falta de desig sexual, espermatorrea, ejaculació precoç, ereccions per-
sistents, oligoespèrmia, impossibilitat d’ejacular, orina clara i abundant, miccions 
freqüents, gotes post-miccionals, miccions doloroses, disúria, incontinència uri-
nària, enuresis, nictúria, poliúria nocturna, femtes pastoses, diarrea, inconti-
nència fecal, estrenyiment, femtes amb sang, prurit anal, prolapse rectal, 
prolapse uterí, hemorroides.
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ENTITATS EQUIP “AMATEUR” DE FUTBOL

Quan es parla de castanyada ens vénen al 
cap castanyes i panellets. A la nostra vila, 
després de tres anys, també ens vénen al 

cap les pilotes. Un any més l’esforç realitzat s’ha 
vist refl ectit amb la resposta dels agramuntins.

Aquest any vam apostar per fer més coses. A 
banda del sopar i el concert, vam preparar ac-
tivitats que estiguessin destinades a diferents 
públics i ocupessin tota la tarda del diumenge. 
A diferència de l’any passat vam organitzar un 
torneig de botifarra on van participar setze pa-
relles. Una activitat que per a nosaltres va ser 
tot un èxit i va permetre començar la festa més 

aviat que altres anys. A més, aprofi tant que el 
diumenge es fa el ball de tarda també vam dur a 
terme el servei de bar.

Pel que fa el sopar vam decidir canviar el 
menú de l’any passat, i en lloc de la tradicional 
cassola de tros vam optar per una amanida cata-
lana i rodó de vedella amb bolets. El que no vam 
canviar va ser el menú dels més petits, que va 
ser macarrons a la bolonyesa.

El canvi de menú no va ser cap inconvenient, 
ja que l’assistència al sopar fou la mateixa que 
l’any passat. Després del sopar vam fer el ja 
tradicional bingo que va ser possible gràcies a 
la col·laboració de diferents botigues i establi-
ments d’Agramunt.

A l’hora del concert vam confi ar amb gent de 
casa. Per una banda la Munt Band que va fer 
una gran actuació i per l’altra el Dj JM. Això es 
va veure refl ectit en la gran afl uència de gent 
que hi va haver i va gaudir amb la seva música.

Volem aprofi tar aquestes ratlles per agrair a 
totes les persones que formen part de l’equip, 
de la junta de l’escola de futbol, de la junta del 
primer equip i a totes les persones que de forma 
desinteressada van fer possible aquesta festa. 
També donar les gràcies a l’Ajuntament per faci-
litar-nos tot el tema de les infraestructures.

Com a equip podem dir que un any més hem 
complert els tres punts del nostre lema. Equip, 
perquè treballem junts per aconseguir un ob-
jectiu comú; poble, per la resposta de la vila, i 
castanyada, perquè hem fet més nostra aquesta 
festa catalana.   ■

Part dels components de 
l’equip que van fer possible 
la tercera Castanyada amb 
pilotes a la nostra Vila.

Vam preparar 
activitats que 
estiguessin 
destinades a 
diferents públics 
i ocupessin tota 
la tarda del 
diumenge.

III Castanyada amb pilotes

ES LLOGA PIS
a AGRAMUNT

(Dues habitacions)

670 50 24 21
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ENTITATS ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Audicions i activitats
Audicions

El dia 12 de novembre els 
alumnes de la nostra Escola 
van tenir la primera oportuni-
tat d’aquest curs de mostrar en 
públic la feina feta fi ns ara. La 
Sala d’Audicions del nostre cen-
tre es va omplir de gom a gom; 
i alumnes de violoncel, violí, 
piano i fl auta travessera, entre 
d’altres instruments, van pujar a 
l’escenari per tocar peces i can-
çons de diferents estils. Pocs 
dies més tard, el dijous dia 18, 
es va fer una altra audició.

Activitats previstes
El dia 22 és el dia de la Patro-

na de la Música, Santa Cecília. 
Està previst que els més menuts 

de l’Escola facin un concert. I 
després, que l’AMPA ofereixi un 
bon berenar als petits cantaires, 
i també als alumnes més grans. 
Al vespre també és previst un 
concert de Santa Cecília a Lo 
Pardal 3, a càrrec d’alguns grups 
instrumentals de l’Escola.

El 29 de novembre farem una 
audició a les 20,30 a la Sala 
d’Audicions de l’Escola. Tothom 
és benvingut!

El dia 8 de desembre, dintre 
del Mercat de Nadal, es farà la 
tradicional Cantada de Nadales, 
on també hi participaran alum-
nes de l’Escola. Es durà a terme 
a la plaça de l’Església i comen-
çarà a les 19,30.

El Concert de Nadal enguany 

es farà en tres sessions: la pri-
mera, el dia 17 de desembre, al 
Casal Agramuntí, a les 20,30. 
El dilluns dia 20 es farà un con-
cert dels combos i altres grups 
moderns, el lloc del qual encara 
està per determinar. La tercera 
part es farà el 22 de desembre, 
a l’església. Hi tocarà, entre 
d’altres, l’orquestra dels alum-
nes de Nivell Mitjà, l’Orques-
tra Vivace. Us recordem que 
tothom és benvingut a tots els 
concerts!

També aquest curs pensem 
en els avis: farem un concert 
de Nadal als dos geriàtrics de 
la nostra vila. Aquests concerts 
tindran lloc el dia 21 de desem-
bre a la tarda.

De l’AMPA

L’Obra Social de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Bar-
celona “La Caixa”, a través de la seva ofi cina d’Agra-

munt, ha donat a l’AMPA de l’EMMA tres minicadenes 
de música.

Amb aquesta donació l’escola comptarà a partir 
d’aquest curs, amb tres equips nous que de ben segur 
seran de gran utilitat a alumnes i professors/res.

Agraïm a “La Caixa” la seva col·laboració i esperem po-
der tornar a gaudir en un futur de la seva participació!

El Concert 
de Nadal 
enguany es 
farà en tres 
sessions:
el dia 17 de 
desembre al 
Casal, el dia 
20 en un lloc 
encara per 
determinar, 
i el dia 22 a 
l’església.
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Plantem cara

OPINIÓ EL CELOBERT per JOAN PUIG i RIBERA

Amb molts pocs dies 
de diferència ens han 
deixat dues personali-

tats de les lletres catalanes. 
Primer va ser Joan Triadú, 
un treballador incansable de 
la nostra literatura. Després 
Joan Solà, professor efi cient 
de la nostra gramàtica. Amb-
dós eren de compromís ferm 
i fi del envers la llengua i la 
terra que els va veure néixer. 
Eren uns defensors de Cata-
lunya de pedra picada.

En Joan Solà havia nas-
cut a Bell-lloc i, tot i viure a 
Barcelona des de feia molts 
anys, no havia renunciat mai 
als orígens ponentins. En els 
estudis i classes università-
ries sovint es referia a la par-
la de la Terra Ferma. Fa poc 
més d’un any que Solà va pu-
blicar Plantem cara, un llibre 
que per ser de qüestions lin-
güístiques va tenir un èxit in-
usual. L’exemplar que porta 
com a subtítol Defensa de la 
llengua, defensa de la terra 
és un recull d’articles que el 
professor publicà setmanal-
ment a l’Avui. En molts casos 
hi afronta qüestions puntuals 
de gramàtica de manera cla-
ra i exemplifi cada; en altres 
parla de la situació d’ús de 
la nostra llengua: una situa-
ció en clara inferioritat que 
suporta el menyspreu i l’atac 
persistent de molts polítics i 
de bona part de persones de 
la resta de l’estat. Solà era 
un bon analista i quan par-
lava deia les coses pel seu 
nom. 

“Qui intenta destruir la 
llengua d’un poble és un ene-
mic d’aquest poble. Tots els 

governs espanyols han sigut 
enemics nostres: durant se-
gles i sense treva han inten-
tat destruir la nostra llengua 
de diverses maneres, amb 
lleis, amb refi nada repressió 
escolar, amb bombardejos, 
enverinant incansablement 
el país amb tots els mitjans 
de comunicació”.

Davant les difi cultats amb 
què topa la nostra llengua el 
lingüista de l’Urgell proposà 
tres pautes d’actuació que 
a ell li havien funcionat: no-
agressivitat, no-renúncia i 
exigència pública.

a) Principi de no-agressivi-
tat. No ens hem d’enfrontar 
individualment persona a per -
sona; no hi guanyem res ni 
nosaltres ni els altres, sinó tot 
al contrari: ells i nosaltres en 
sortim escaldats, enrabiats. A 
part que les persones, en so-
litari, som molt febles. 

b) Principi de no-renúncia. 
En canvi, fora del cara a cara 
individual, es tracta de no 
renunciar mai al català: en 
una botiga, en un restaurant, 
en una entitat o en un acte 
públic qualsevol. En aquests 
casos la sensació d’agressivi-
tat, d’incomoditat, és ja molt 
més feble o fi ns i tot desapa-
reix. I a més a més, en aquest 
cas ens protegeix la llei. I és 
per aquí que podem fer forat: 
anant escampant la voluntat 
de no cedir. 

c) Principi d’exigència pú-
blica. Davant els polítics, 
davant les institucions, da-
vant les entitats, es tracta 
d’exigir incondicionalment 
i implacablement almenys 
allò que les lleis s’han dig-

nat concedir-nos. Exigir que 
els polítics ens facin recu-
perar la confi ança en nosal-
tres mateixos i ens facin res-
pectables davant els altres. 
Cadascú practicarà aquest 
principi des de les seves pos-
sibilitats, des del seu lloc de 
feina o de responsabilitat, 
sense posar-s’hi pedres al 
fetge: simplement, apel·lant 
a la llei i als principis més 
elementals (sovint no es crits) 
del dret a la pròpia persona-
litat. Sense rancúnies, sense 
aixecar la veu: amb tota la 
calma, però sense treva. Si 
un alumne d’Erasmus aixeca 
la mà a classe demanant que 
el professor parli en castellà, 
tu l’aixecaràs demanant que 
parli en català: sense cap 
complex, sense vergonya, 
sense por, amb la conscièn-
cia clara que dónes suport a 
la valentia del professor i al 
teu dret: és un acte natural 
i digne. I seran les autori-
tats competents les que hi 
hauran de trobar la solució, 
no pas tu individualment. Si 
tots féssim això, us ben as -
seguro que les autoritats
també actuarien o reaccio-
narien de tota una altra ma-
nera.

Primer ens va deixar Joan 
Triadú i després ens ha deixat 
Joan Solà. Dos intel·lectuals 
de fermesa contrastada. Ells 
ens han passat el testimoni. 
Nosaltres l’hem de mantenir 
amb valentia. Només cal que 
fem cas del seu exemple i 
dels consells que ens do-
naren en vida. Hem de ser 
ferms i, quan calgui, plantar 
cara.   ■

Joan Solà.

En el llibre “Plan-
tem cara”, Joan 
Solà hi afronta 
qüestions puntuals 
de gramàtica de 
manera clara i 
exemplifi cada; en 
altres parla de la 
situació d’ús de 
la nostra llengua: 
una situa ció en 
clara inferioritat 
que suporta el 
menyspreu i l’atac 
persistent de 
molts polítics i de 
bona part de per-
sones de la resta 
de l’estat.
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Ocells: merles

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

Avui us parlaré de les 
merles en plural, ja que 
seran tres els ocells que 

coneixem amb aquest nom; 
és a dir: la merla comuna, 
que és la més coneguda, el 
mascle de la qual és de color 
completament negre, tret del 
bec que és d’un groc brillant, 
i la femella d’un color fosc 
tirant a marró i el bec tam-
bé del mateix color. La mer-
la d’aigua, també d’un color 
semblant tret d’una clapa 
blanca que se li estén per tot 
el pit i té la cua lleugerament 
més curta que l’anterior. L’al-
tra merla és la que rep el nom 
de merla roquera, la qual és 
una mica més petita que la 
comuna, amb la cua enca-
ra més curta i una coloració 

totalment diferent. De fet, 
podríem dir que quan arriba 
l’hora de l’aparellament, el 
mascle és un dels ocells més 
vistosos del país; amb el cap 
de color blavós, el pit i la cua 
s’assemblen al rovell del fer-
ro, i les ales bastant fosques. 
En canvi, les femelles i els 
novells són força diferents, ja 
que el seu color té molt a veu-
re amb el color de les pedres 
on, generalment, passen la 
vida. Es vesteixen entre grisos 
i marrons per passar més de-
sapercebuts davant els seus 
possibles depredadors. Això 
sí, són ocells molt porucs i 
desconfi ats, la qual cosa fa 
difícil poder-los observar amb 
detall.

Característiques
Bé, un cop feta aquesta 

breu descripció anirem veient 
algunes de les característi-
ques més peculiars de cadas-
cun d’ells.

Començant per la merla co-
muna, s’ha de dir que és un 
ocell sedentari que es troba 
quasi per tot arreu on hi hagi 
sotabosc i matolls espessos 
on troba el menjar indispen-
sable per sobreviure, és a dir, 
cuques de tota mena que en-
xampa removent la humida 
fullaraca, ja que els cucs de 
terra li agraden molt; també 
menja altres classes d’inver-
tebrats, i fruites també. El niu 
el fa en llocs inversemblants, 
tant pot ser en la bifurcació 
de les branques d’un arbre, 
com al terra directament, i hi 
pon de quatre a cinc ous.

De tant en tant s’han vist 
merles negres amb unes 

quantes, o moltes, plomes 
blanques. Això es diu que és 
un signe extern d’una malal-
tia hereditària que els és més 
freqüent que en altres espè-
cies.

Quant a la merla d’aigua cal 
dir que, com el seu nom in-
dica, viu completament afer-
rada als rius o rieres situades 
enmig de boscos i en zones de 
muntanya i, s’alimenta també, 
d’invertebrats aquàtics que 
atrapa tot cabussant-se a l’ai-
gua amb immersions curtes 
però freqüents. Els seus nius 
són una bola de molsa i fulles 
seques ubicada als saltants 
d’aigua, sovint darrere mateix 
de l’aigua que s’hi despenja 
i, per tant, els vells l’han de 
travessar cada cop que entren 
o surten del niu.

I de la merla roquera en di-
rem que viu en zones pedre-
goses i obertes on no abun-
den gaire els vegetals, i no hi 
fa res que aquests ambients 
siguin en terra baixa o a la 
muntanya. Aquest és un ocell 
estival que passa l’hivern a 
l’Àfrica i torna puntualment 
per criar cada any al mateix 
territori. La parella constru-
eix un niu típic en forma de 
cassoleta que l’entafora so-
vint dins les escletxes de les 
pedres i els pares atipen els 
novells amb insectes i altres 
cuques menudes.

La preferència de la merla 
roquera per les zones ober-
tes fa que sovint es trobi en 
paratges cremats si el sòl és 
força pedregós, però aquesta 
ocupació és de poca durada; 
quan el bosc es recupera, la 
merla se’n retira.   ■

Parlem de les mer-
les en plural per-
què en coneixem 
tres amb aquest 
nom: la merla 
comuna, que és la 
més coneguda, la 
merla d’aigua i la 
merla roquera.
Són ocells molt 
porucs i descon-
fi ats, la qual cosa 
fa difícil poder-los 
observar amb 
detall.
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Collita del 61 - Gran reserva 50 anys

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

En llegir aquest titular per 
primera vegada, el més 
probable és associar-lo 

amb algun assumpte relacio-
nat amb la producció agramun-
tina del món del vi i el cava. 
Segurament es podria fer una 
similitud encertada amb el que 
realment signifi ca, és per això 
que cal explicar per què s’ha 
seleccionat el títol “Collita del 
61 - Gran reserva 50 anys”.

La inspiració d’aquest títol 
ha sorgit del considerable nom-
bre d’infants nascuts en aque-

lla anyada d’excel·lent qualitat, 
formada per diverses varietats 
pròpies del cultiu de les vinyes 
de la capital del Sió, de solera 
esplèndida forjada amb el pas 
del temps (50 anys) fi ns acon-
seguir un caldo jove i alhora 
madur, de característiques ex-
cepcionals amb sabor alegre i 
divertit al paladar.

Per resumir podríem dir 
que en realitat es tracta d’una 
inicia tiva impulsada per un 
grup de vilatans i vilatanes de 
la mateixa generació, molt il-

lusionats i amb l’objectiu 
d’agrupar el màxim de perso-
nes amb arrels agramuntines 
que tinguin ganes de passar-
ho bé i que hagin nascut l’any 
1961, per fer una trobada cap 
a la primavera-estiu de l’any 
que ve (2011) i així poder 
celebrar els 50 anys tots els 
d’aquesta quinta.

Tot i que queda dies per a 
l’any vinent, s’ha començat a 
fer difusió a fi  i efecte de loca-
litzar el màxim de participants. 
El primer pas ha estat crear un 
grup al Facebook per als que 
s’hi vulguin agregar, on es pot 
exposar comentaris i opinions 
que aportin idees per fer més di-
vertida la trobada. De moment, 
alguns integrants d’aquest 
grup, per iniciativa pròpia, ja 
han penjat diverses fotogra-
fi es de la infància i de l’ado-
lescència que recorden temps 
passats de com eren i com es 
vivia en aquells moments. Pel 
que es veu, aquesta iniciativa 
sembla que s’està estenent 
entre les persones d’aquesta 
generació, donat que cada cop 
es va afegint més gent aportant 
noves fotografi es i comentaris, 
la qual cosa ha creat un clima 
d’il·lusió enganxadís que ho 
està fent augmentar cada dia. 
També s’ha fet difusió a Ràdio 
Sió en diverses emissions i ara 
ho fem en aquest mitjà per tal 
que no quedi ningú d’aquesta 
Collita sense assabentar-se’n i 
poder afegir a la llista provisio-
nal que s’està confeccionant.

Endavant, doncs, amb aques-
ta il·lusió i si en coneixeu algun 
d’aquesta quinta no dubteu a 
fer-li saber.   ■
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Tot i que queda 
dies per a l’any 
vinent, s’ha 
començat a 
fer difusió a fi  i 
efecte de loca-
litzar el màxim 
de participants.
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La Mare de Déu del Castell d’Agramunt. 
Una imatge per fi  retrobada

CULTURA PATRIMONI ARTÍSTIC

Virgínia Costafreda i Puigpinós

La Mare de Déu del 
Castell d’Agramunt ha-
via estat una imatge 

medie val molt venerada a la 
nostra vila. Es tractava d’una 
escultura en fusta d’una ma-
rededéu sedent amb l’Infant, 
que es recordava per una fo-
tografi a publicada per mossèn 
Pons en el seu llibre de l’any 
1936 Beata Maria Acrimon-
tis.1 La Verge es presentava 
asseguda en un escambell, 
beneint amb la mà dreta, on 
portava l’esfera. No duia vel 
ni corona, només un mantell 
i una túnica amb un cenyidor 
a la cintura. El Nen estava as-
segut sobre el genoll esquerre 
de la seva mare i sostenia en 
la seva mà esquerra un llibre. 
La talla tenia gran valor ja 
que pertanyia al període gòtic 
i procedia de la desapareguda 
capella del castell dels com-
tes d’Urgell.

Malauradament, com a 
conseqüència de la Guerra 
Civil aquesta imatge i la de la 
Verge del Socors van haver de 
ser tretes de l’església parro-
quial per tal d’evitar la seva 
destrucció. A diferència de la 

Mare de Déu del Socors, que 
va ser recuperada poc després 
d’acabat el confl icte, la Verge 
del Castell no es va localitzar 
ni es tenia notícia d’on podia 
haver anat a parar. Des de lla-
vors molts autors agramuntins 
s’havien lamentat de la seva 
pèrdua i havien expressat el 
total desconeixement que 
es tenia del destí d’aquesta 
imatge. Fins i tot, hi havia qui 
creia que havia estat cremada 
durant la passada guerra.2

Fa molt poc temps i a tra-
vés d’una referència publica-
da,3 vaig tenir notícia que la 
imatge es trobava més a prop 
del que podíem imaginar i, 
en concret, que formava part 
del fons del Museu Diocesà 
de Lleida. Encara que aquest 
museu va publicar un catàleg 
dels seus fons l’any 1993,4 el 
fet que no es fes cap referèn-
cia a l’origen agramuntí de la 
imatge havia fet passar per alt 
la seva identifi cació. 

Tot i que mossèn Pons ja 
havia descrit en el seu llibre 
que a la imatge li mancava 
l’avantbraç dret del Fill, ac-
tualment, l’escultura presen-

1 PONS I FARRÉ, Joan: Beata Maria Acrimontis. Notes històriques de l’església 
major d’Agramunt, Barcelona, Edicions i Publicacions SPES, 1936.
2 FONT I RIUS, Joan: “La Mare de Déu del Castell”, Goigs de la Mare de Déu 
del Castell antigament venerada en l’església parroquial de la vila d’Agramunt 
(Bisbat d’Urgell), Barcelona, Imp. Guinart, 1958, 1full.
3 CASANOVA, Eugeni: El complot. La trama en la segregació del bisbat de Llei-
da i el litigi de les obres d’art, Lleida, Pagès editors, 2008, p. 266.
4 Museu Diocesà de Lleida: Catàleg de l’exposició Pulchra centenari de la crea-
ció del Museu 1893-1993, edició a cura de Ximo Company, Isidre Puig i Jesús 
Tarragona, Barcelona, Generalitat, 1993, p. 124-125.Imatge actual de la Mare de Déu del Castell. (Museu de Lleida Diocesà i Comarcal) ▼
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ta desperfectes encara més 
greus. Serien com a conse-
qüència dels repetits trasllats 
i de la mala conservació du-
rant els temps de guerra i de 
postguerra, o bé, fi ns i tot, 
dels mateixos actes vandàlics 
del mes de juliol de 1936. 
Així, la Verge ha sofert im-
portants danys en la part del 
coll i, a més, el cap es troba 
separat del cos, aguantant-se 
al seu damunt amb un llistó. 
També té mutilada part de la 
mà dreta, on sostenia l’esfera, 
que s’ha perdut.

La talla de fusta està bui-
dada pel darrere, senyal que 
formaria part d’un retaule 
que també deuria haver estat 
realitzat per a la capella del 
castell. Pels trets estilístics i 
d’indumentària la catalogació 
del museu situa cronològica-
ment la imatge dins la segona 
meitat del segle XIV.

El castell i la seva capella 
durant els darrers segles 
medievals

El castell d’Agramunt per-
tanyia als comtes d’Urgell des 
del segle XI, moment en què 
fou reconquerit de mans dels 
musulmans. A mitjan segle 
XIV, regentava el comtat la 
comtessa Cecília de Comen-
ge, vídua del comte Jaume I 
d’Urgell, com a tutora del seu 
fi ll Pere. 

Si la imatge es va realit-
zar durant la segona meitat 
del segle XIV, hauria estat en 
temps de la comtessa Cecília, 
que morí l’any 1384, i del 
seu fi ll el comte Pere, mort 
el 1408. Aquests comtes re-
dreçaren econòmicament el 
comtat d’Urgell i foren uns 
importants constructors d’es-
glésies, claustres i palaus a 
les seves viles del comtat. 

També sabem que el comte 
Pere a fi nals del segle XIV va 
acabar l’ampliació i reformes 
del castell d’Agramunt, de 
manera que pogués esdevenir 
una digna residència comtal. 
Per tant, la imatge de Santa 
Maria hauria pogut presidir la 
capella del castell que el com-
te Pere s’hauria encarregat 
d’embellir. El seu fi ll Jaume, 
que heretà el comtat, es casà 
amb la infanta Isabel, la fi lla 
menor del rei Pere el Cerimo-
niós. Tenim constància que 
Jaume II d’Urgell i la infanta 
Isabel van residir en ocasions 
al castell d’Agramunt i, per 
tant, la seva capella també 
hauria estat utilitzada per 
aquests joves comtes.

Malauradament, als comtes 
d’Urgell els van ser expropia-
des totes les seves possessi-
ons com a conseqüència de 
no haver acceptat la introduc-
ció de la dinastia castellana 

dels Trastámara imposada pel 
Compromís de Casp. La tardor 
de 1413, un cop empresonat 
el comte Jaume d’Urgell, i 
havent passat el castell i la 
vila agramuntins a poder de 
Ferran d’Antequera, aquests 
indrets van entrar en un peri-
ple inacabable de donacions, 
vendes i empenyoraments, 
canviant de senyor tot sovint. 
La població va perdre els 
seus privilegis derivats de ser 
vila comtal i va caure en un 
període molt llarg de difi cul-
tats i decadència. El castell 
i la capella van deixar de ser 
utilitzats pels seus il·lustres 
propietaris i van anar dete-
riorant-se amb els pas dels 
anys i els confl ictes bèl·lics 
que van anar afectant la vila. 
D’aquests edifi cis actualment 
no en queda absolutament 
cap resta.

La Mare de Déu del Castell 
en època moderna

A principis del segle XVI 
tenim una referència de la 
capella que hi havia dins 
del castell quan l’any 1515 
es realitzà la visita canònica 
de l’ofi cialat d’Agramunt. El 
representant del bisbe volia 
visitar aquesta capella que 
era sota advocació de la Ver-
ge Maria, però Pere de Cap-
devila, procurador de l’Infant, 
que en tenia la clau no va 
voler deixar-la ni permeté que 
es visités.5 Probablement el 
seu estat de manteniment no 
deuria ser gaire bo i el pro-
curador no va voler rebre un 
toc d’atenció de l’autoritat 
eclesiàs tica. Si s’hagués dei-
xat visitar hauríem pogut tenir 
una relació dels objectes de 
culte de la capella i del seu 
estat de conservació.

Durant aquest mateix segle 
XVI, ens consta que ja s’havia 

Situació del castell en un plànol 
francès del segle XVIII.

A principis del 
segle XVI tenim 
una referència 
de la capella que 
hi havia dins del 
castell quan l’any 
1515 es realitzà la 
visita canònica de 
l’ofi cialat d’Agra-
munt.

▼
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creat la confraria de Nostra 
Senyora del Castell que ens 
confi rmaria la devoció molt 
antiga de la població agra-
muntina cap a aquesta imat-
ge mariana.6 Sortosament, a 
fi nals d’aquest segle la vila 
d’Agramunt es va aconseguir 
redimir del poder senyorial i 
retornar al patrimoni reial. El 
castell de la vila s’utilitzaria a 
partir de llavors com a presó 
sota les ordres del veguer.

Durant la Guerra dels Sega-
dors tenim notícia que hi ha-
via un governador al castell, 

ja que l’any 1649 reclamava 
als paers de la vila que li sub-
ministressin diverses espècies 
entre elles llenya i oli. Aquest 
governador del castell deuria 
ser francès, ja que l’any se-
güent els paers es queixaven 
pels danys i perjudicis causats 
pels soldats dels regiments 
manats pels ofi cials francesos 
a les cases on aquests s’havi-
en allotjat. La vila va canviar 
de mans repetides vegades 
durant el confl icte bèl·lic i va 
sofrir una violenta repressió 
per part dels aliats france-
sos de la Generalitat. Un cop 
acabada la guerra contra els 
castellans, l’any 1652, també 
tenim constància que s’havi-
en elegit els majorals per a la 
confraria de Nostra Senyora 
del Castell.7

Una altra referència a la 
Mare de Déu del Castell la 
tenim en la narració del frare 
Narcís Camós en la seva obra 
Jardín de María. Aquest domi-
nic gironí entre els anys 1651 
i 1653 va recórrer a peu totes 
les ermites i santuaris mari-
ans de Catalunya. Va iniciar 
aquest recorregut quan enca-
ra no s’havia acabat la Guerra 
dels Segadors i al país no hi 
havia més que misèria, fam i 
pestes. En el seu llibre publi-
cat l’any 1657 dedica tot un 
capítol a la devoció i miracles 
de la Verge del Socors, però 
també inclou una referència 
a Nostra Senyora del Castell 
d’Agramunt dins l’apartat de 
les capelles particulars.8 El 
fet d’incloure aquesta imat-

ge entre les capelles privades 
fa pensar que encara la va 
poder observar a la capella 
del castell quan aquest frare 
deuria visitar la població l’any 
1653.

Agramunt va estar implica-
da en la guerra contra França 
fi ns al fi nal, ja que l’any 1658 
consta que feien servir l’esta-
ble del castell com a presó on 
hi tenien empresonats soldats 
francesos. La capella de Nos-
tra Senyora del Castell conti-
nuava dempeus anys després, 
tot i que amb desperfectes, ja 
que el 1686 en una visita del 
bisbe d’Urgell a la vila aquest 
va disposar que fos reparat el 
seu teulat. També es continua-
ven utilitzant algunes depen-
dències del castell com a pre-
só durant el segle següent.

Durant tot el segle XVIII 
ens consta la devoció cap a 
la imatge que tenia la gent de 
la vila, especialment, quan la 
falta de pluges amenaçava les 
collites. Així, l’any 1702, a 
causa d’una persistent seque-
ra es va demanar a la comuni-
tat de preveres que baixessin 
la Verge del Castell des del 
seu santuari fi ns a l’església 
parroquial. El mes d’abril de 
l’any següent es tornava a 
treure la imatge del castell, 
un altre cop per la falta de 
pluges, però un mes després, 
molts pobles de la comarca 
demanaven que es tragués 
també la Verge del Socors, 
segurament per la major fama 
que tenia aquesta fora de la 
vila. Aquestes mateixes ex-

5 MOLINÉ, Enric: “La visita canònica de l’ofi cialat d’Agramunt de l’any 1515”, Urgellia, VII, 1984-85, p. 487.
6 PONS I FARRÉ, J.: op. cit., p. 89.
7 Aquestes notícies foren recollides per Ramon de Siscar i de Montoliu a partir de l’estudi de documents de l’arxiu munici-
pal i parroquial. PONS, Lluís i BERNAUS, Ramon: Episodis de l’Agramunt dels s. XVII i XVIII, Agramunt, Col·leccionable 
de Sió, 2001-2002, p. 23-26.
8 CAMÓS, Narcís: Jardín de María plantado en el Principado de Cataluña: el Bisbat d’Urgell, Tremp, Garsineu, 1992, p. 
154.

Durant tot el segle 
XVIII ens consta la 
devoció cap a la 
imatge que tenia 
la gent de la vila, 
especialment, 
quan la falta de 
pluges amenaçava 
les collites.

La imatge tal com es conservava 
l’any 1936.

▼
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traccions es repetien l’any 
1716. També està documen-
tat que l’any 1793 s’havia 
tret la imatge de la Mare de 
Déu del Castell en processó 
i s’havien fet rogatives, tot i 
constar que ja es trobava a 
l’església parroquial.

Situació de la imatge a 
l’església parroquial

Per tant, a fi nals del segle 
XVIII, la Mare de Déu del 
Castell ja es trobaria en algun 
altar de l’església parroquial. 
La descripció més antiga que 
tenim de la situació d’aques-
ta imatge dins del temple de 
Santa Maria ens la proporcio-
na Ramon de Siscar en la seva 
monografi a publicada l’any 
1880. Aquesta és la descrip-

ció que fa de la ubicació de 
la imatge:

«L’altar que està a la 
dreta és el de la Verge ano-
menada del Castell, molt 
venerada, (encara que no 
tant com la del Socors de 
què després parlarem) i a la 
qual s’implorava en temps 
de necessitats públiques. 
El referit altar forma com 
tres cossos o pisos. En el 
del mig s’obre un cambril 
on està la imatge de la 
Verge del Castell. En son 
remat hi ha un Sant Crist i 
als costats les imatges de 
Sant Joan i Sant Josep. 
L’expressat altar i cam-
bril serviren per la Verge 
Santíssima del Socors en 
sa capella especial fi ns a 

l’any 1834, quan havent-
se terminat el nou altar 
fou cedit per a la Verge 
del Castell; però com el 
lloc on està l’ocupava un 
mesquí altar propi de la 
confraria de Sant Crispí, 
fi gura aquest sant amb 
una alena9 en la mà en 
una mènsula que s’avança 
davall del cambril.»10

Com també explica Ramon 
de Siscar es veu que exami-
nant les partides de comptes 
de l’època de construcció de 
la capella del Socors va tro-
bar que es treien pedres del 
castell per a fer la nova cape-
lla.11 La data de construcció 
d’aquesta capella del Socors 
la sabem per una pedra tre-
ballada de la part exterior on 
hi ha la data de 1667. Siscar 
deduïa que el castell hauria 
quedat ja molt malmès des-
prés de la Guerra dels Se-
gadors i que per això es van 
aprofi tar les seves pedres per 
fer la capella del Socors. De 
tota manera, per documents 
comentats anteriorment sa-
bem que la capella del castell 
continuava dempeus com a 
mínim fi ns a la Guerra de Suc-
cessió. Potser els desperfec-
tes ocasionats durant aquest 
confl icte bèl·lic van donar el 
cop defi nitiu a aquest edifi ci 
medieval que ja no es deu-
ria reconstruir. Així mateix, a 
mitjan segle XVIII es tornava a 
utilitzar pedra del castell per 
a fer obres públiques.

Un altre autor agramuntí 
que també havia observat i 
descrit la situació de la imat-
ge fou el metge natural de la 

9 Alena era un punxó que feien servir els sabaters.
10 SISCAR I DE MONTOLIU, Ramon de: “La església parroquial de Agramunt”, Album histórich, pintoresch y monumen-
tal de Lleyda y sa provincia, Lleida, Estampa de Josep Sol Torrens, 1880, p. 274. La cita textual l’hem corregida segons 
les normes ortogràfi ques actuals.
11 SISCAR, Ramon: op. cit. p. 280. 

Imatge retrospectiva de la 
nau dreta de l’església, on 
va estar ubicada la imatge 
de la Mare de Déu del Castell 
durant cent anys.

A fi nals del segle 
XVIII, la Mare de 
Déu del Castell 
ja es trobaria en 
algun altar de l’es-
glésia parroquial. 
La descripció més 
antiga que tenim 
de la situació 
d’aquesta imatge 
dins del temple de 
Santa Maria ens 
la proporcio na 
Ramon de Siscar 
en la seva mono-
grafi a publicada 
l’any 1880.
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vila agramuntina Joan Puig i 
Ball que feia la següent res-
senya en el seu llibre publicat 
l’any 1935:

«A la derecha del altar 
mayor está el de la Virgen 
del Castell, con un cruci-
fi jo y otras imágenes de 

santos. Inmediatamente 
después de este altar, y a 
su derecha, formando án-
gulo recto, pudo en nues-
tra mocedad admirarse 
un antiguo retablo, de los 
primeros de la época de 
la iglesia, que ofrecía a la 
pública veneración a San 
Miquel Arcángel, ...»12

Per altra banda, mossèn 
Pons també confi rmava que 
tant el retaule com el cambril 
del fons de la nau dreta ha vien 
servit per a la Mare de Déu del 
Socors fi ns a l’any 1834 que 
foren cedits per 300 lliures 
a la confraria de la Mare de 
Déu del Castell i traslladats al 
lloc que ocupaven en aquest 
moment, tot substituint-ne 
un de senzill dedicat a Sant 
Crispí. La imatge de la Verge 
fou col·locada al cambril i la 
de Sant Crispí en una mènsu-
la avançada davall d’aquest 
cambril. Últimament, la del 
Castell havia estat traslladada 
a un altar lateral i substituïda 
per una fi gura nova de la Im-
maculada. Així, col·locada en 
un dels altars laterals ens la 
situa mossèn Pons que també 
és el que fa la descripció més 
acurada de la imatge:

«Els [altars] acostats al 
mur del migdia, comen-
çant també pel proper al 
presbiteri amb ordre, el 
primer és el de la Mare de 
Déu del Castell. El retaule 
és senzillament compost 
d’una fornícula central 
amb l’esmentada imat-
ge i d’una columneta per 
banda que sosté un frontó 
semicircular, en el timpà 
del qual hi ha fi guretes a 
mig relleu representant 

12 PUIG I BALL, Joan: Agramunt. Ensayo folklórico, histórico y artístico, Manresa, Imprenta y Encuadernaciones de San 
José, 1935, p. 157.

Goigs de la Mare de Déu del 
Castell publicats l’any 1958.

▼
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l’Anunciació. La imatge de 
la Mare de Déu del Castell 
és de fusta i apareix asse-
guda; a la mà dreta mos-
tra una poma, símbol del 
pecat original. A l’Infant 
Jesús, que seu al genoll 
esquerre, li manca el braç 
dret, i amb la mà esquerra 
aguanta el llibre que sim-
bolitza l’Evangeli. Ambdu-
es imatges vesteixen túni-
ca, mantell i vel, aquesta 
indumentària ha estat re-
pintada amb colors impro-
pis. L’aspecte de la imatge 
de la Verge és seriós i rígid 
i mira al poble.»13

Amb aquesta col·locació de 

la imatge, descrita per mos-
sèn Pons en el seu llibre pu-
blicat l’any 1936, la va trobar 
l’esclat antireligiós del mes 
de juliol d’aquell mateix any.

Trasllats durant la Guerra 
Civil i la postguerra

El saqueig de l’església par-
roquial es va iniciar el mateix 
dia 21 de juliol de 1936. 
Sembla que algun líder d’es-
querres local i membre del 
comitè (diuen que Enric Bru-
fau) va evitar que fossin des-
truïts els altars barrocs del 
Roser i el de la Puríssima que 
eren els de més valor artístic. 
Posteriorment, els van pare-

dar amb un envà. També des 
del comitè s’hauria ordenat 
que fos respectada la Mare 
de Déu del Socors i que fos 
traslladada a Lleida poc des-
prés.14 Hem de suposar que 
la Verge del Castell també fou 
salvada com la del Socors i 
que també fou duta de segui-
da a Lleida seguint les ordres 
de la Generalitat.

Tot un seguit d’obres proce-
dents de diferents pobles de 
les diòcesis de Lleida i d’Ur-
gell, col·leccions particulars i 
fons dels museus de Lleida 
foren concentrats a l’antic 
Hospital de Santa Maria que 
llavors els republicans ano-

13 PONS I FARRÉ, J.: op. cit., p. 50.
14 PLANES I CLOSA, Josep M.: “L’alçament i la revolució”, La Guerra Civil a Agramunt, Agramunt, Col·leccionable de 
Sió, 1988, p. 46.

La localització de la imatge de la Mare de Déu del Cas-
tell ha estat molt ben rebuda a Agramunt i, especial-

ment, en el si de la Parròquia. La imatge té el doble valor 

de ser una icona religiosa històrica i una obra d’art. És 
també, a part de les pedres reutilitzades en el temple de 
Santa Maria, l’únic vestigi que ens queda als agramuntins 
del castell que durant segles va presidir la població i que 
les vicissituds de la història el van fer desaparèixer en la 
seva totalitat.

De moment mossèn Llorenç Utgés, el responsable de la 
Parròquia, va demanar, a la direcció del Museu Diocesà de 
Lleida, una fotografi a de la imatge que va instal·lar al mur 
de la nau dreta en un indret proper on tenia el seu altar. 
La reproducció està al costat del retaule de Sant Miquel.

Mossèn Llorenç ha dit que des de la Parròquia es farà el 
possible “perquè, amb el temps i amb el diàleg que calgui 
amb les persones responsables, la imatge pugui retornar 
a Agramunt. Aquí la restaurarem i la situarem en un lloc 
d’honor del temple”, segons ha explicat il·lusionat.

La recuperació de la imatge de la Mare de Déu del Cas-
tell sembla que pot ser ben factible, tenint en compte 
tant les circumstàncies en què va sortir d’Agramunt com 
amb les que ha restat durant tots aquests anys. Va marxar 
perquè es pogués salvar de la Guerra i és just que pugui 
tornar a la seva vila, al seu temple, amb els seus fi dels.

La imatge ha de tornar a casa seva 
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A l’Infant Jesús, 
que seu al genoll 
esquerre, li manca 
el braç dret, i amb 
la mà esquerra 
aguanta el llibre 
que simbolitza 
l’Evangeli.
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menaven Museu del Poble, 
dirigit per Salvador Roca i 
Lletjós. Aquest, fi ns llavors 
director del Museu Morera, 
fou una de les persones que 
més destacaren en la protec-
ció del patrimoni artístic de 
la zona. Una part del fons fou 
traslladada el 1938 a l’ermita 
de Butsènit, propera a la ciu-
tat. Amb l’entrada de l’exèrcit 
franquista l’abril de 1938, els 
militars del Servicio de De-
fensa del Patrimonio Artístico 
Nacional (SDPAN) es van fer 
càrrec de l’edifi ci del museu. 
Un cop conquerit el dipòsit de 
l’ermita de Butsènit i portat el 
seu contingut a Lleida, el mes 
de setembre es va procedir a 
traslladar tots els fons artís-
tics lleidatans a Saragossa.15

El trasllat de les 163 cai-
xes a l’església del Carmen 
de Saragossa es va fer en 8 
expedicions i 12 camions, tot 
i les fortes polèmiques entre 
diversos sectors de la ciutat, 

ja que, fi ns i tot, algunes au-
toritats lleidatanes hi estaven 
en contra. A Saragossa hi res-
tarien fi ns a l’acabament de 
la guerra, moment en què van 
començar a tornar a Lleida, 
per diferents mitjans, entre els 
anys 1939 i 1943. Els legí-
tims propietaris van poder pre-
sentar les reclamacions de les 
obres i objectes confi scats.16

Sabem que la Mare de Déu 
del Socors va ser reclamada 
per les autoritats de la vila i, 
un cop localitzada a Saragossa 
per part de mossèn Perelló i de 
l’agutzil municipal Pau Ros, va 
retornar a Agramunt el mes de 
setembre de 1939.17 La del 
Castell, no sabem per quin mo-
tiu, no va tornar. Desconeixem 
quines gestions es van fer per 
tal de localitzar-la, però al fi -
nal, malauradament, es deuria 
donar per desapareguda.

El 1941 es va organitzar 
durant una setmana l’exposi-
ció El Salón de Arte Antiguo 

Leridano, arran del retorn des 
de Saragossa de la major part 
dels objectes custodiats pel 
SDPAN. Moltes de les peces 
que s’havien aplegat al Mu-
seu del Poble no van retornar 
al lloc d’origen i van passar al 
Museu Diocesà. Entre altres, 
s’hi va quedar la Mare de Déu 
del Castell d’Agramunt.

Per tant, la imatge de Nos-
tra Senyora del Castell s’ha 
estat en el magatzem del Mu-
seu Diocesà de Lleida durant 
tots aquests gairebé setanta 
anys sense que ningú de la 
vila agramuntina, que se sà-
piga, en tingués coneixement. 
Ja que, fi nalment, ha pogut 
ésser localitzada, seria bo que 
s’iniciés un projecte de res-
tauració de la peça de cara 
a tornar-li la dignitat que una 
obra d’aquest tipus es mereix 
i que en un futur pròxim po-
gués tornar a ésser exposada 
i admirada pels agramuntins i 
per tothom.

15 PORTA, Esperança i NAVARRO, Jesús: Història del Museu Morera 1915-1990, Lleida, Ajuntament de Lleida, 1990, 
p. 59-65.
16 BERLABÉ, Carmen i FITÉ, Francesc: “El Museu Diocesà de Lleida i la Guerra Civil”, I Congrés d’Història de l’Església 
catalana des dels orígens fi ns ara, Solsona 1993, v. 2, p. 557-561.
17 Sió, setembre 1967, p. 16-17.

La imatge de 
Nostra Senyo-
ra del Castell 
s’ha estat en el 
magatzem del 
Museu Diocesà de 
Lleida durant tots 
aquests gairebé 
setanta anys sen-
se que ningú de la 
vila agramuntina, 
que se sàpiga, en 
tingués coneixe-
ment.

Musical d’Escala
en HI-FI

Organitzat per lesOrganitzat per les
dones de l’Esbarjodones de l’Esbarjo

Dies: 5, 6, 7 i 8 de desembre 2010
Venda anticipada: dies 3, 4 i 7
de 7 a 9 de la tarda al Casal Us hi esperem a tots!

Us hi esperem a tots!
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REPORTATGE CONCENTRACIÓ PARCEL·LÀRIA

▼

Des de mitjans de se-
tembre s’estan duent 
a terme les obres de la 

concentració parcel·lària del 
canal Segarra-Garrigues, com 
ja vàrem informar en el seu 
moment. Aquest mes volem 
aprofundir en aquesta obra 
que podem considerar de les 
històriques, tant pel que re-
presenta de modifi cació del 
terme com perquè és el pri-

mer pas per transformar gai-
rebé tots el nostres secans en 
regadius, en els més moderns 
regadius que mai s’hagin vist 
fi ns ara a les nostres contra-
des.

L’evolució paisatgística de 
les terres que envolten la nos-
tra vila ha estat una constant 
des de la prehistòria. Una 
evolució constant, però lenta. 
Mai com ara no s’havia expe-

rimentat un canvi tan radical 
en tant poc temps. Només la 
implantació dels regadius del 
canal d’Urgell fa cent cin-
quanta anys es pot comparar 
amb el que ara s’ha encetat.

Segons els especialistes, el 
paisatge de la Vall del Sió en 
general i el que envolta Agra-
munt en particular ha conser-
vat fi ns ara restes de la xarxa 
de camins que van construir 

Nous camins, nous horitzons
Text i fotos Josep Bertran

L’evolució pai-
satgística de les 
terres que en-
volten la nostra 
vila ha estat una 
constant des de 
la prehistòria.

1

1. Vista dels Salats.
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els romans. Aquests, però, 
també van aprofi tar vies ante-
riors com han fet les succes-
sives colonitzacions especi-
alment la dels àrabs i durant 
tota l’època medieval.

L’estructura feudal d’aques-
ta època amb la formació de 
nous poblaments, pobles, 
masies i quadres va anar mo-
difi cant el paisatge i la xarxa 
de camins que es va fer més 
densa ja que les necessitats 
de trasllat van créixer a me-

sura que ho feien els pobla-
ments.

A partir de mitjans del segle 
XX el camp va experimentar 
un canvi important amb l’arri-
bada de la mecanització. Els 
camins es van modifi car per 
facilitar el pas de la nova ma-
quinària i els pobles petits i 
les masies es van deshabitar 
i el conreu de la terra ja es fa 
des de la Vila i per tant deixen 
de ser útils les cabanes i al-
tres instal·lacions agrícoles.

Ara, però, ens arriba la gran 
transformació. Camins amb 
traçats mil·lenaris seran es-
borrats del tot i se’n perdrà 
totalment la traça. Altres vies 
es modifi caran, es milloraran 
i se’n crearan de noves. La 
xarxa de camins del nostre 
terme es farà més racional per 
atendre les noves necessitats, 
per desplaçar-se d’una parti-
da a l’altra i per accedir més 
fàcilment a les noves fi nques 
sorgides de la concentració.

2. Fita entre el terme d’Agra-
munt i el d’Oliola.

3. Col·locació de tubs en les 
obres de desguàs.

4. Arbre arrancat.
5. Ruïnes de l’ermita de Gorga.
6. Vista d’Agramunt des dels 

Salats.
7. Connexió amb Puigverd.
8. Obertura del camí X des del 

canal d’Urgell.
9. Obrint un nou camí.

▼

2 3 4

6 7
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Per deixar constància de 
la transformació publiquem 
aquest reportatge on s’explica 
aquests canvis a partir dels 
mapes dels camins històrics 
i de la nova xarxa dels que 
ja s’han obert aquest darrers 
mesos.

Per facilitar la comprensió 
de les dues xarxes, l’antiga i 
la nova, publiquem dos ma-
pes que es poden superposar. 
A sota la xarxa actual i a so-
bre, amb paper transparent, 

el traçat de les noves vies ru-
rals. D’aquesta manera s’ob-
serva clarament la diferència 
entre una i l’altra.

L’actual xarxa de camins té 
la forma radial. Gairebé tots 
parteixen d’un eix central que 
és l’estructura urbana d’Agra-
munt. Es diu que precisament 
l’origen de la nostra vila rau
en aquesta cruïlla de camins 
que tindria el seu centre en el 
que avui és la plaça de l’Es-
glésia i que a partir d’aquí 

neix la vila medieval. De to-
tes maneres tot fa pensar que 
aquest indret devia estar ha-
bitat molts anys abans, do-
nada la seva privilegiada si-
tuació geogràfi ca en el punt 
central i més ample de la vall 
del Sió.

ZONA DE LA SERRA
La nova estructura de ca-

mins, especialment a la zona 
de la Serra d’Almenara, té 
forma quadriculada, com un 

L’actual xarxa de 
camins té la forma 
radial. Gairebé 
tots parteixen d’un 
eix central que és 
l’estructura urbana 
d’Agramunt.

▼

5

8 9
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tauler d’escacs: les vies per-
pendiculars van de nord a sud 
i s’entrecreuen amb les horit-
zontals, que van d’est a oest, 
confi gurant una veritable xar-
xa vial.

Els primers arrenquen d’una 
nova via, el camí X, que té un 
recorregut de ronda al voltant 
de la població, des del Polí-
gon Industrial fi ns al canal, 
prop de les noves comportes. 
És un traçat semblant al que 
tindrà la futura variant de la 

carretera C-14 i s’enfi la cap a 
la Serra fi ns a connectar amb 
la Carrerada.

Camins verticals
En total són 4 els nous ca-

mins que van de nord a sud.
(AH) El primer segueix el 

mateix traçat que l’actual 
Camí Vell de Tàrrega millo-
rant-ne corbes i marges. Va 
des de la carretera de Tàrre-
ga fi ns a la Carrerada per sota 
l’antena de comunicacions.

(AG) El segon arrenca des 
de la Gasolinera fi ns la car-
retera d’Almenara, passant 
per sota la Masia Isidori on es 
creua amb l’AA.

(AF) El tercer comprèn el 
primer tram del camí dels 
Ofegats i el segon tram del 
camí de la Parra. Va des del 
canal d’Urgell, fi ns sota la 
masia del Martí la Serra.

(AE) El quart aprofi ta el pri-
mer tram del camí Vell de Ba-
laguer i s’enfi la vers la Serra 

REPORTATGE CONCENTRACIÓ PARCEL·LÀRIA

▼

10. Per obrir alguns dels nous 
camins han de tirar pel dret.

11. Camí AG, des de la Gasolinera 
fi ns la carretera d’Almenara

12. Cruïlla a la Carrerada.
13. Cal traginar molta terra per 

fer els camins més amples.
14. Cruïlla entre els camins

AB i AC.
15. Fita a la Carrerada.
16. Com era i com quedarà el 

camí de la Parra.
17. Una màquina esbroçadora 

neteja marges.

10 11

14 15 16
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amb un traçat totalment nou. 
Va des del canal d’Urgell, 
prop del pont de Torredònia, 
fi ns la Carrerada.

Camins transversals
(X) El recorregut dels ca-

mins que van d’est a oest, és 
totalment nou El més proper a 
la Vila es el camí X, que fa una 
mena de circumval·lació de la 
que ja hem parlat abans.

(Y) Continuant vers la Serra 
trobem el camí Y que connec-

ta el de Ca l’Isidori amb el ter-
me de Preixens.

(Z) El camí Z és el segon 
més llarg i va des del camí 
Vell de Tàrrega també fi ns al 
terme de Preixens.

(AA) El camí AA és el més 
llarg i discorre paral·lel a la 
Carrerada i comunica direc-
tament els camins del terme 
de Puigverd amb els de Prei-
xens.

També es milloren o es 
construeixen camins de re-

corregut més curt per facilitar 
l’accés a fi nques que no el te-
nen directament amb les vies 
principals.

ZONA NORD
Les modifi cacions en el ter-

me nord no són tan accentua-
des com en el sud. Amb tot, 
se suprimeixen camins, se 
n’obren de nous i es preveuen 
millores de comunicacions 
entre Agramunt i les Puelles.

El camí més llarg és el que ▼
Les modifi cacions 
en el terme nord no 
són tan accentua-
des com en el sud. 
Amb tot, se supri-
meixen camins, se 
n’obren de nous i 
es preveuen millo-
res de comunica-
cions entre Agra-
munt i les Puelles.

12 13

17
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uneix directament el nucli de 
les Puelles i el terme de Prei-
xens a l’alçada de l’Ermita de 
Gorga. La meitat del recorre-
gut aprofi ta el traçat històric i 
l’altre és totalment nou.

Per anar des del camí de la 
Donzell fi ns a Mafet s’obre un 
nou camí més curt i directe 
que es prolonga fi ns a comu-
nicar amb el nou camí de Ser-
rallonga.

Desapareix el camí de Se-
gur. El tram dels Salats és 
nou i després s’aprofi ta el tra-

çat del de Serrallonga.
L’aprovació d’aquests tra-

çats no s’ha fet sense polè-
miques, queixes i al·legacions 
que, en ocasions, han portat a 
modifi car algun petit tram del 
projecte inicial.

En aquest moment la sem-
bra ja es pot donar per aca-
bada. L’obertura dels nous 
camins tot mantenint els vells 
ha facilitat l’accés a les noves 
fi nques que, malgrat no estar 
del tot delimitades física ment, 
tots els propietaris te nien els 

corresponents plànols.
Les obres continuaran gai-

rebé un parell d’anys fi ns que 
estiguin instal·lades totes les 
conduccions de reg, desguas-
sos i els camins totalment 
acabats i fetes les modifi ca-
cions a les fi nques. Fa unes 
setmanes que el personal de 
l’empresa ASG està contac-
tant amb els propietaris per si 
volen connectar-se a la xarxa 
per poder regar. Això, però, és 
un altre tema del que parla-
rem més endavant.   ■

REPORTATGE CONCENTRACIÓ PARCEL·LÀRIA

▼

18. Senyals de perill a les obres 
del camí de Balaguer.

19. Fita entre els termes d’Agra-
munt i de Preixens.

20. Obertura del camí AC des del 
canal.

21. Cartell indicant la zona ZEPA 
a la serra d’Almenara.

L’obertura dels 
nous camins tot 
mantenint els 
vells ha facilitat 
l’accés a les 
noves fi nques.

18 19

20 21
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La literatura i els premis:
no hi ha goig sense alegria

ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Àngels Escolà i 
Montse Penella

A Agramunt estem de sort 
ja que hi ha hagut una 
colla de nois i noies 

que han guanyat concursos 
de prosa durant aquest any. 
Només recordar-vos que la 
collita de premis va començar 
amb el concurs de la Coca-
Cola en què l’alumna Gemma 

Novau va arribar a un meres-
cut novè premi de 33 Relat 
Breu. Cal destacar que és un 
concurs a nivell de tot Catalu-
nya i que no és gens fàcil ar-
ribar a la fi nal i aconseguir un 
premi d’aquesta importància. 
Ja ha arribat el llibre imprès 
amb les millors redaccions i 
en aquest recull s’hi pot llegir 
la seva amb el títol “L’última 
carta” i veure una fotografi a 
de l’autora del text. També hi 
ha els premiats de les Bale-
ars.

El 3 d’octubre vam anar a 
l’acte de cloenda del premi 
XVI Certamen Literari, Con-
tes al voltant del claustre, a 
Poblet. Les professores Maria 
Pilar Ribalta i Àngels Escolà 
van ser les acompanyants de 
les alumnes premiades Marta 

Bertran Vicens i Magalí Ortiz 
Martín. Allí vam tenir l’agra-
dable sorpresa de trobar-nos 
amb un alumne del centre 
que va participar i guanyar 
en nom de l’escola Alba de 
Tàrrega, Josep Ramon Torra, 
conjuntament amb un grup 
de treball. 

Va ser molt emocionant 
recollir el premi a Poblet de 
mans de l’abat. Estàvem tots i 
totes, la mainada, les docents 
i les famílies orgullosos i or-
gulloses d’haver aconseguit el 
guardó. El premi va ésser una 
publicació del material literari 
en un llibre imprès i en for-
mat digital. Qui el vulgui lle-
gir el pot consultar a l’adreça 
següent: http://www.xtec.es/
crp-urgell/.

Els contes són: Ariadna al 
monestir, de Marta Bertran 
Vicens, i El cor del monestir, 
de Magalí Ortiz Martín.

Esperem que aquesta este-
la de premis no s’acabi, i que 
tots els futurs escriptors amb 
inquietuds literàries i motiva-
cions culturals o artístiques, 
tinguin el seu reconeixement, 
i que Agramunt, vila de Guino-
vart i Viladot, pugui tenir amb 
els anys molts premis que 
destaquin la vàlua de l’equip 
de formadors i estudiants que 
hi ha a l’Institut Ribera del 
Sió. Tanmateix, com que és 
més fàcil perdre que guanyar, 
no oblidem tots els que s’hi 
van presentar, ja que el seu 
esforç ha servit per esperonar 
la imaginació i el talent dels 
guanyadors.   ■

Les professores, familiars i les 
alumnes després de rebre el 
premi a Poblet.

A baix, les professores Àngels 
Escolà i Mª Pilar Ribalta reben 
la felicitació de mans de l’abat 
de Poblet.
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Pla de consum de fruita

ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

CEIP Macià-Companys

Des de fa anys a l’escola 
ja es treballa el menjar 
saludable i per esmor-

zar mengem entrepà o fruita 
des de pàrvuls fi ns a sisè de 
primària. Aquest curs, a més 
a més, ens hem adherit al Pla 
de consum de fruita a les es-
coles que és una iniciativa de 
la Unió Europea i coordinada 
pel Departament d’Agricultu-
ra, Alimentació i Acció Rural, 
el de Salut i el d’Educació de 

la Generalitat de Catalunya.
Els objectius d’aquest pla 

són: oferir fruita gratuïta en 
els esmorzars dins del centre 
escolar, informar sobre els 
benefi cis de l’increment del 
consum de fruites i verdu-
res..., i proposar el consum 
de fruites com una alternativa 
excel·lent al consum d’altres 
aliments amb menys qualitat 
nutricional.

El Pla consisteix a distribuir 

gratuïtament fruita fresca se-
leccionada en funció de l’es-
tació de l’any, la proximitat 
de la producció i la qualitat. 
Durant el mes d’octubre hem 
menjat: préssec, nectarina, 
pruna i raïm, i al mes de no-
vembre: poma Royal Gala, 
pera, mandarina i raïm.

Podeu consultar més infor-
mació a: www.gencat.cat/dar/
fruita-escolar   ■
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El Pla consisteix a 
distribuir gratuïta-
ment fruita fresca 
seleccionada en 
funció de l’estació 
de l’any, la proximi-
tat de la producció 
i la qualitat.
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HISTÒRIA AGRAMUNT A LES HEMEROTEQUES R. BERNAUS / J. BERTRAN

10 de Mayo de 1885

—Vamos á ampliar las noti-
cias referentes á la captura de 
los presuntos autores del terrible 
drama de la calle de Moncada.

Dijimos que el señor Aleu, al 
llegar á Valencia, supo que aque-
llos se habían marchado.

Dejando sus confi dentes, para 
no inspirar sospecha, salió de 
Valencia el señor Aleu 
afeitado y disfrazado con 
zaragü elles y sombrero 
ancho, como si fuese un 
trabajador de la huerta y 
recorriese muchos pueblos 
de aquella región.

No fué en vano su ex-
cursión, pues en ella indagó 
que los que buscaba habían 
vuelto á Cataluña y se en-
contraban en Agramunt.

La hora decisiva se 
aproximaba. Un golpe en 
falso podía comprometer la 
fama del ex-jefe de policía, 
haciendo huir á los perse-
guidos, tal vez para no ser 
cogidos nunca. El señor 
Aleu debía demostrar una 
vez más su ingenio.

Cambiando en un momento 
de carácter, de traje y de educa-
ción, así como había cambiado de 
vestido, se hizo conducir en una 
tartana á Agramunt, teniendo 
buen cuidado de que sus gestos y 
sus palabras lo hiciesen aparecer 
á los ojos del tartanero como un 
jugador, un vicioso y en fi n como 

un hombre perverso.
Durante todo el camino hizo 

el borracho hablando siempre 
del juego y dando á entender 
que recorría los pueblos y las 
fi estas mayores y ferias para 
jugar, escuchó confi rmada por 
boca del tartanero la noticia de 
la residencia del «Paella» y sus 
compañeros en Agramunt.

Como el tartanero le hubiese 
dicho á su viajero que conocía á 
«Paella», el señor Aleu, tan pronto 
como se apeó le rogó que se lo 
enseñase porque deseaba trabar 
conocimiento con él.

—Allí está, contestó el 
tartanero señalándole la 
plaza.

Representando el mis-
mo papel que se había 
impuesto desde que subió 
á la tartana, se dirigió, al 
sitio donde se hallaba «Pae-
lla» y entabló conversación 
con él, logrando separarlo 
mientras le iba diciendo 
que solo por el deseo de 
conocerlo había hecho el 
viaje desde Valencia.

No bien lo tuvo sepa-
rado de la demás gente, 
le dijo: —«Daos preso,» y 
sacando unas mordazas, 
única arma que llevaba 
encima, lo agarró por un 
brazo, mientras «Paella», 

Crónica

Detenció a la nostra Vila d’un presumpte assassí
Fa justament 125 anys, l’any 1885, Agramunt va ser l’escenari del fet divers que se’n 
deuria parlar molt i durant molt de temps, fi ns i tot podria ser l’argument d’un telefi lm. Els 
antecedents són un crim esdevingut al carrer Montcada de Barcelona, que va comportar 
la persecució per tot Catalunya del presumpte assassí per part d’un famós policia que el 
portà fi ns a Agramunt on el va detenir, no sense perills i malentesos.
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dolorido por el apretón de 
las tenazas, arrojaba una 
pistola que había sacado al 
intimarle el señor Aleu que 
se diese preso.

Los vecinos que creían 
ser aquello una agresión por 
parte del forastero, también 
borracho según ellos, se 
echaron sobre él dándole 
varios golpes que sostuvo pa-
cientemente, pero sin soltar 
al presunto criminal.

El alcalde también se 
puso de parte de los veci-
nos y hasta pretendía llevarse 
preso al señor Aleu; mas éste, 
sin darse á conocer manifestó 
al señor alcalde su deseo de que 
también fuese detenido el otro 
individuo.

El alcalde no se daba por 
entendido, por lo cual el señor 
Aleu, viendo á un guardia civil 
que al oir el alboroto se había 
acercado al grupo, le manifestó 
que él no podía darse á conocer 
aún, pero que sería debidamen-
te recompensado si detenía á 
los dos.

Así lo hizo el guardia y una 
vez en las Casas Consistoriales 
de la villa todo se puso en cla-
ro, mostrando el señor Aleu un 
documento del señor gobernador 
que le autorizaba para prender 
al autor ó autores del asesinato 
de la calle de Moncada.

En eso los compañeros de 
«Paella», que conversaban con 
éste cuando fue detenido por el 

señor Aleu, desaparecieron de 
la villa.

En la madrugada de anteayer 
fueron detenidos por el señor 
Aleu que les seguía los pasos 
desde Agramunt.

El sugeto que se presentó al 
señor gobernador, como dijimos 
ayer, para hacerle alguna confi -
dencia, era individuo del cuerpo 
de Orden público, cesante. El día 
mismo que se perpetró el crimen 
de la calle de Moncada, vio á 
tres sugetos conocidos suyos 
como individuos de conducta 
desarreglada, sospechó que 
tramaban algo, y acordándose 
de su antiguo cargo, les siguió 
hasta Casa Antúnez y entró tras 
ellos sin ser notado en una de 
las casas de comida de aquella 
barriada. Sentado en una mesa 
cercana pudo oir la conversa ción 
que sostenían, sorprendiendo 
algunas palabras, entre ellas
las de uno que tomando un pan

y cuchillo, dijo, contestando á
una pregunta de sus compañe-
ros: «Ha sido muy sencillo; se 
ha hecho así;» y cortó de un solo 
golpe y en redondo un corrusco 
del pan.

Al día siguiente, al leer en los 
diarios la relación del horroroso 
crimen, atando cabos, al saber 
que se ofrecían 20,000 pesetas 
al que diese indicio de los autores 
del mismo, se decidió á poner 
en conocimiento de la autoridad 
cuanto sabía.

Esta es la relación, que es-
tamos dispuestos á rectifi car 
cualquier inexactitud en que 
podamos haber incurrido.

—Escritas las anteriores 
líneas se nos dice que los cóm-
plices de «Paella» se embarcaron 
en Valencia, dirigiéndose á Orán 
ó Túnez.

También se nos añade que 
«Paella» ha confesado ser cóm-
plice en dicho crimen.

11 de Junio de 1885

—Han sido puestos en liber-
tad, por no resultar culpabili -
dad alguna contra ellos, los 
sugetos conocidos por Paella, 
Calitx y Ramonet de Ciutadiü a. 
El primero fue detenido en 

Agramunt por el señor Aleu y 
los otros dos se presentaron á 
los tribunales al saber que eran 
perseguidos.

Ya recordarán nuestros 
lectores que estos individuos 

fueron delatados al señor Go-
bernador como cómplices en la 
muerte del desgraciado cobrador 
Azemar, ocurrida en la calle de 
Moncada.

Carrer Sabateria de baix (pàg. anterior) i carrer Sió, els escenaris dels esdeveniments. 



52 [NOVEMBRE 2010]sió 561



53sió 561[NOVEMBRE 2010]

Un destí dolorós

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE per J. PIJUAN

Restem arraulits en un 
racó de l’habitació 
abraçats els uns als 

altres per encoratjar-nos del 
temor que ens envaeix men-
tre sentim la proximitat de les 
seves passes. El soroll que 
fan ressona per tota la casa i 
s’endinsa en la foscor de l’es-
tança on ens hem resguardat. 
Restem completament a les 
fosques per evitar que la més 
mínima il·luminació d’algun 
llum s’esmunyi més enllà de 
la protecció que ens ofereixen 
les quatre parets que ens en-
volten. Havíem notat la seva 
presència sense exterioritzar 
el més mínim interès. En un 
principi havíem percebut les 
seves passes com una simple 
remor de fons, un so gaire-
bé imperceptible que ens va 
semblar que s’esvairia en la 
mateixa llunyania, així que 
amb aquest pensament vam 
continuar fent la vida de cada 

dia sense donar-hi més im-
portància. Però contràriament 
al que pensàvem de seguida 
el soroll se’ns va fer cada cop 
més evident i aleshores una 
estranya sensació afl orà dins 
nostre que ens va espantar. El 
neguit que ens cremava per 
dins ens va empènyer a treure 
el cap per la fi nestra. Obser-
vant l’entorn el vam divisar al 
fons del camp avançant lenta-
ment però decidit en la nostra 
direcció. En un moment do-
nat es va aturar a mig camí. 
Des de la nostra distància ens 
va semblar que estudiava de-
talladament una de les cases 
com si cerqués trobar-hi al-
guna cosa, i acte seguit hi va 
entrar. No havia transcorregut 
gaire estona que vam sentir 
uns crits ben esgarrifosos que 
ens van espantar. A l’instant 
vam veure com una colla 
d’individus sortien corrents 
de la casa cridant empaitats 
per aquell desconegut que no 
parava d’estovar-los amb una 
llarga canya que brandava a 
les mans. Aquella visió ens 
va colpir tant que vam notar 
el tacte d’aquella canya sobre 
els nostres propis cossos si 
ens arribava a veure. Tement 
que així fos ens apartàrem de 
seguida de la fi nestra i vam 
córrer a amagar-nos.

El temps passa tan lenta-
ment que se’ns fa etern. No 
tardem en sentir les passes 
del desconegut ben a prop. 
Ha entrat dins la casa i ara 
ens està buscant. Tremolem 
de por pensant que ens pu-
gui trobar. De sobte les pas-
ses s’aturen davant la nostra 

porta. No gosem ni respirar 
per por de revelar la nostra 
presència. Sortosament al 
cap d’uns moments reprèn la 
marxa sense entrar i és com si 
ens traguessin un gran pes de 
sobre, ens sentim alleujats. 
Malauradament l’assossec no
dura gaire perquè de seguida 
notem que dóna mitja volta i 
torna a venir. Aquest cop no 
passa de llarg, sinó que esbot-
za la porta i entra a l’habita-
ció. En veure’ns allà dins els 
seus ulls s’il·luminen de satis-
facció alhora que ens mostra 
un somriure d’orella a orella, 
i sense dubtar gens ni mica 
ens fa sortir d’allà dins a cops 
de canya i no para fi ns deixar-
nos ben estesos per terra. El 
dolors és tan fort que perdo el 
coneixement.

No sé pas quant de temps 
he estat inconscient, però 
quan recobro els sentits em 
trobo tancat en una petita 
cel·la entremig d’una pila de 
petits cossos moribunds que 
no paren de gemegar. El des-
conegut no tarda gaire a ar-
ribar i ens comença a treure 
d’allà dins a sarpats. Sense 
compassió ens estomaca un 
per un amb força, fi ns que 
la cuirassa que ens envolta 
es trenca i ens deixa total-
ment nus. Per dissort nostra 
no en té prou amb humiliar-
nos desposseint-nos de les 
nostres vestidures, sinó que 
ens esmicola fi ns a reduir-nos 
a pols, i sense deixar-nos re-
posar en pau ens diposita en 
una mateixa urna per comen-
çar a amassar-nos amb les se-
ves pròpies mans.   ■

J.
 P

IJ
U

A
N

A l’instant vam 
veure com una 
colla d’individus 
sortien corrents 
de la casa cridant 
empaitats per 
aquell desconegut 
que no parava 
d’estovar-los amb 
una llarga canya 
que brandava a 
les mans.



54 [NOVEMBRE 2010]sió 561

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

Resultats i classifi cacions R. Mendoza

Primera Territorial
Agramunt G. Gatell 2 Solsona 2
Borges Blanques 2 Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 1 Artesa de Segre 3

Classifi cació J G E P GF GC Punts

Almacelles 9 7 1 1 31 5 22

Andorra 8 6 2 0 23 5 20

Balàfi a 9 6 0 3 21 17 18

Alpicat 9 5 2 2 15 12 17

Artesa de Segre 9 5 1 3 18 14 16

Solsona 9 5 1 3 16 12 16

Juneda 9 4 3 2 18 15 15

La Seu d’Urgell 8 4 3 1 14 8 15

Linyola 8 3 3 2 14 10 12

Borges Blanques 9 3 3 3 14 14 12

Vilanova de la Barca 8 3 2 3 14 11 11

Balaguer 9 3 1 5 15 14 10

Tremp 9 2 3 4 9 21 9

Artesa de Lleida 9 1 4 4 8 17 7

Guissona 8 1 3 4 7 14 6

Agramunt G. Gatell 9 1 2 6 9 19 5
Pobla de Segur 8 1 0 7 8 25 3

Almenar 9 0 2 7 8 29 2

Juvenil
Agramunt G. Gatell 0 Solsona 9
Artesa-Ponts 0 Agramunt G. Gatell 0
Balàfi a 3 Agramunt G. Gatell 1

Classifi cació J GF GC Punts

Oliana 4 17 9 10

Pobla de Segur 3 12 7 7

Cervera 2 8 1 6

Guissona 3 6 2 6

Artesa-Ponts 3 4 7 3

E. F. Urgell 4 4 15 3

Solsona 3 17 6 3

Balàfi a 4 13 19 3

Agramunt G. Gatell 2 1 16 0

Cadet
Tremp 1 Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 2 At. Segre 2
E. F. Urgell 0 Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 4 Bellpuig 3

Classifi cació J GF GC Punts

Agramunt G. Gatell 4 12 8 10
Baix Segrià 3 12 3 9

Balaguer 3 7 2 7

E. F. Urgell 4 15 11 7

Guissona 3 13 4 6

At. Segre 3 4 6 4

Ivars d’Urgell 2 11 2 4

Tàrrega 4 10 11 4

Fondarella 4 8 20 3

Pla d’Urgell 3 4 8 1

Tremp 4 7 16 1

Bellpuig 3 6 18 0

Infantil
Tremp 4 Agramunt G. Gatell 0
E. F. Urgell 0 Agramunt G. Gatell 3
Garrigues 2 Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 4 Pobla de Segur 3

Classifi cació J GF GC Punts

E. F. Urgell 4 18 2 12

Garrigues 4 14 3 12

Tremp 4 16 5 9

Bellpuig 3 17 7 9

Ar. Segre 3 13 3 9

Pobla de Segur 4 15 10 6

Tàrrega 4 5 9 4

Guissona 3 8 13 3

Agramunt G. Gatell 4 6 11 3
Cervera 4 2 23 1

Rialp 2 2 4 0

Artesa-Ponts 3 4 9 0

Balaguer 4 3 24 0

Aleví A
E. F. Urgell 4 Agramunt G. Gatell 9
Agramunt G. Gatell 4 Cervera 0
Agramunt G. Gatell 4 Arrels 4
Agramunt G. Gatell 4 Tàrrega 0

Classifi cació J GF GC Punts

Lleida 4 20 3 16

Agramunt G. Gatell 4 22 8 14
At. Segre 3 16 1 12

Guissona 3 19 9 12

Garrigues 3 16 9 12

Arrels 4 11 6 11

Pla d’Urgell 4 8 12 10

Balàfi a 4 17 21 8

E. F. Urgell 4 17 25 7

Tàrrega 4 6 20 5

Pardinyes 4 8 19 4

Cervera 4 1 16 4

Ivars d’Urgell 3 4 16 3

Aleví B
Pla d’Urgell 1 Agramunt G. Gatell 6
Agramunt G. Gatell 5 Linyola 6
Fondarella 1 Agramunt G. Gatell 5

Classifi cació J GF GC Punts

Ar. Segre 4 19 5 16

Linyola 4 18 15 13

Intercomarcal 4 15 7 11

Aleví B.

R
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AGENDA DEL MES DE DESEMBRE AL CAMP D’ESPORTS 

Primera Territorial
 Dia 12, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Balaguer
 Dia 19, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Almenar

Juvenil Dia 18, a les 18,00 h Agramunt G. Gatell - Artesa-Ponts

Cadet Dia   4, a les 17,00 h Agramunt G. Gatell - Fondarella
 Dia 18, a les 17,00 h Agramunt G. Gatell - Ivars d’Urgell

Infantil Dia   4, a les 15,30 h Agramunt G. Gatell - Guissona
 Dia 18, a les 15,30 h Agramunt G. Gatell - Bellpuig

Aleví-A Dia   4, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Balàfi a
 Dia 18, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Ivars d’Urgell

Aleví-B Dia   4, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Cervera
 Dia 18, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Bellpuig

Benjamí Dia 11, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - At. Segre

Pre-Benjamí Dia 11, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Bellpuig

Lleida 4 14 10 11

Oliana 4 10 12 10

Cervera 4 10 15 10

Agramunt G. Gatell 3 16 8 9

Mollerussa 3 10 5 9

Rialp 4 12 13 9

Bellpuig 4 12 17 7

Tàrrega 3 7 7 6

Pla d’Urgell 4 2 20 4

Fondarella 3 3 14 3

Benjamí
Agramunt G. Gatell 5 Artesa-Ponts 7
Cervera 2 Agramunt G. Gatell 8
Agramunt G. Gatell 8 Almacelles 2
Bellpuig 1 Agramunt G. Gatell 4

Pre-Benjamí
Agramunt G. Gatell 2 E.F. Urgell 2
Balàfi a 3 Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 3 Bordeta 0
At. Segre 1 Agramunt G. Gatell 3

(Aquestes categories no disposen de classifi -
cació).
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ESPORTS BÀSQUET AGRAMUNT CLUB

Gairebé dos mesos de competició:
valoració dels equips del BAC Rubén Añé

Ja s’han disputat set jorna-
des en la competició i és 
bon moment per tal de fer 

una mica de resum de com ha 
anat la trajectòria dels diferents 
equips del BAC, pel que fa al 
joc mostrat i als resultats obtin-
guts.

El Sènior Masculí va assolir 
un fet històric durant dues jor-
nades, assolir el liderat de la 
competició. Després de guanyar 
el CB Bellvís amb mostres d’un 
gran joc col·lectiu (48-62) es va 
tocar el cim en la taula classifi -
catòria. El joc de l’equip era vis-
tós, ràpid i s’aconseguia rebre 
dins la zona amb certa facilitat.

Posteriorment es va visitar 
el CB Sedis, un rival històrica-
ment incòmode pels interessos 
agramuntins. I mai millor dit, 
ja que els nois del BAC no van 
ser capaços de tombar el seu ri-
val, malgrat anar frec a frec en 
el tempteig durant gairebé els 
quaranta minuts. Al fi nal 65-55 
en una derrota en part per les 
errades en el tir i els errors no 
forçats comesos.

Aquesta derrota va afectar 
més del que semblava i això va 
fer que davant l’Acle Guissona a 
casa es caigués un xic en l’an-
sietat de voler resoldre el partit 
ben aviat. Aquest fet, combinat 
a noves cares del rival que havi-
en jugat en categories superiors, 
no va permetre aconseguir una 
victòria i venjar-se així de la der-
rota de la temporada passada 
(65-70).

En l’última jornada disputada 
fi ns a dia d’avui, el BAC es va 

desempallegar d’un dur rival, el 
CB Alta Ribagorça en un partit 
més disputat del que semblava 
inicialment (57-42). Aquest fet 
permet als nois dirigits per l’Àn-
gel Lluch encarar amb optimis-
me el proper tram de partits en 
la tercera posició.

El Sènior Femení ha patit una 
transformació en positiu durant 
aquest darrer mes. Ja va deixar 
detalls per a la milloria en la 
derrota a la pista del CEP Vallfo-
gona (59-37) ja que va aguan-
tar el ritme de joc durant tres 
quarts amb només 6 efectius. 
Només les absències de l’equip 
i els contraatacs rivals van im-
pedir la gesta de la victòria.

I bé, aquesta, tard o d’hora 
havia d’arribar, i es va produir 
contra tot pronòstic davant el 
CB Mollerussa, rival que la tem-
porada anterior militava en la 
segona catalana (42-41). Una 
primera meitat de les noies di-
rigides per Rubén Añé, amb joc 
combinatiu i un sistema de joc 
en atac va fer que s’assolís un 
avantatge en el marcador i que 
fi ns al fi nal es pogués mantenir 
el tipus.

Aquesta victòria va despertar 
els ànims de les jugadores i la 
setmana següent es van resca-
balar de la derrota de la tem-
porada passada a Juneda (29-
34) desplegant una transició 
defensa-atac molt engrescadora 
i amb una lluita i entrega digna 
d’elogi.

Llàstima de la derrota en l’úl-
tim partit a casa davant el CB 
Sort (19-77) que lluny de fer 

caure en el desànim l’equip, ha 
de servir per continuar treba-
llant per millorar i consolidar el 
seu joc en equip en una catego-
ria molt exigent.

El Cadet Masculí tot i no ha-
ver obtingut bons resultats, els 
nois entrenats per Sisco Farràs 
han experimentat una millora 
quant al joc i prestacions dels 
integrants de l’equip. La derro-
ta a casa contra el CB Maristes 
(22-67) i el CB Torà (42-46) 
han de servir per motivar els 
nois i fer-los veure que única-
ment treballant dur es pot mi-
llorar dia a dia, entrenament 
rere entrenament. La circulació 
de pilota, l’ocupació dels espais 
i les situacions de bloqueigs 
seran els aspectes en què més 
s’haurà d’incidir.

El Cadet Femení, dirigit pel 
tàndem Àurea Setó i Víctor Pue-
bla ha seguit un camí oposat al 
seu homònim masculí. S’han 
produït victòries com davant el 
CB Ponts (41-38 a casa i 37-60 
fora) i el nivell de joc ha anat en 
augment. A més a més l’equip 
ha après de les errades de la pri-
mera volta i partits com davant 
l’EFU (60-50) es va saber tirar 
endavant gràcies a la sortida 
de pilota de l’equip després de 
banda i una major concreció de 
les situacions pal alt-baix amb 
un percentatge de tir més ele-
vat.

El CB Bellpuig també va su-
cumbir a la pista agramuntina 
(50-40) i per mitjà de tres victò-
ries consecutives s’ha assolit la 
tercera posició en la taula clas-

Àngel Lluch, 
fent honor a 
la seva con-
dició d’home 
entregat a 
la causa i 
lluitador per 
aconseguir 
allò que s’ha 
proposat, ha 
decidit fer un 
pas endavant 
i posar a 
disposició del 
Club el seu 
saber fer per 
ajudar en allò 
que s’hagi de 
menester en 
el transcurs 
d’aquesta 
temporada.
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sifi catòria i es té moltes opcions 
d’estar enquadrades al grup de 
dalt en la segona fase.

Pel que fa al dia a dia intern 
del Club, dir-vos que s’ha incor-

porat una nova persona a la Jun-
ta del BAC. Es tracta de l’Àngel 
Lluch, entrenador del Sènior 
Masculí. Ell, fent honor a la 
seva condició d’home entregat 

a la causa i lluitador per acon-
seguir allò que s’ha proposat, 
ha decidit fer un pas endavant 
i posar a disposició del Club el 
seu saber fer per ajudar en allò 
que s’hagi de menester en el 
transcurs d’aquesta temporada. 
Des de la Junta Directiva estem 
convençuts que aquesta nova 
incorporació ens ajudarà i molt 
a tirar endavant el Club.

Esperem que en la propera 
edició de la revista Sió puguem 
explicar nous èxits dels equips 
del BAC, així com millores en el 
joc dels equips. Fins aleshores 
continuarem treballant amb la 
mateixa il·lusió dia a dia per fer 
del Club i del seu funcionament, 
el mirall en què TOTS ens sen-
tim refl ectits. Salut i Força BAC 
i no oblideu que ens veiem a les 
pistes de joc!   ■

Equip Cadet masculí. BAC
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Resultats dels equips d’handbol

Com cada any en aquestes dates, un cop comença-
des les competicions en què participen els diferents 
equips del club, els anirem informant dels resultats i 

classifi cacions.
Aquest any tenim, de moment, tres equips en competi-

cions ofi cials, i un altre que comença ara a caminar, però 
que, de moment, només comença ara a fer els primers en-
trenaments.

SÈNIOR MASCULÍ (Tercera Catalana - Grup A)
L’equip dels grans, afronta la competició amb l’objectiu de 

millorar la imatge deixada l’any passat, i si les coses van bé, 
competir per una de les places que donen dret a jugar la fase 
d’ascens de categoria. De moment, no està anant malament, 
i menys en l’última jornada, on l’equip ha donat molt bones 
sensacions.

Resultats:
06/11/2010 BCN SANTS 30 AGRAMUNT C.H. 12
30/10/2010 AGRAMUNT C.H. 24 SANT QUIRZE HANDBOL 24
23/10/2010 SANT OT 22 AGRAMUNT C.H. 22
16/10/2010 AGRAMUNT C.H. 25 IGUALADA C.H. 15

CLASSIFICACIÓ J G E P Punts

BCN-SANTS UBAE CEH 4 3 0 1 6

CH SANT MIQUEL 3 2 0 1 4

SANTPEDOR, CLUB HANDBOL 2 2 0 0 4

AGRAMUNT CH 4 1 2 1 4

SANT QUIRZE, HANDBOL 2 1 1 0 3

PROCER CERDANYOLA, CLUB HANDBOL 2 1 0 1 2

PARDINYES, CLUB HANDBOL 2 1 0 1 2

SANT OT, CLUB ESPORTIU 3 0 2 1 2

IGUALADA, CLUB HANDBOL 3 1 0 2 2

GRÀCIA, OAR SABADELL 3 0 1 2 1

RIPOLLET, CLUB HANDBOL 1 0 0 1 0

H. SANT LLORENÇ-SANT FELIU LL., B 1 0 0 1 0

JUVENIL MASCULÍ (Segona Catalana - Grup A)
Difícil repte el que afronta aquest equip, sorgit de la fusió 

dels cadets de l’any passat i els pocs jugadors que no han 
fet el salt a sènior. Amb moltes diferències de nivells i edats, 
l’objectiu principal, és aconseguir que al fi nal de temporada 
juguin com un equip conjuntat, i per al pròxim any, que la 
majoria encara estaran en aquest equip, aspirar a objectius 
més ambiciosos. De moment contra equips de nivell similar 
s’ha superat amb nota, però en enfrontar-se a conjunts molt 
més rodats les diferències han estat notòries.

Resultats:
06/11/2010 BCN SANTS 47 AGRAMUNT C.H. 10
30/10/2010 AGRAMUNT C.H.   6 SANT QUIRZE HANDBOL 50
23/10/2010 SANT OT 20 AGRAMUNT C.H. 22
16/10/2010 AGRAMUNT C.H. 24 IGUALADA C.H. 21

CLASSIFICACIÓ J G E P Punts

BCN-SANTS UBAE CEH   4 3 1 0 7

SANT QUIRZE, HANDBOL (A)   3 3 0 0 6

CONCÒRDIA, CLUB HANDBOL   3 2 0 1 4

AGRAMUNT CH   4 2 0 2 4

PARDINYES, CLUB HANDBOL   2 1 1 0 3

IGUALADA, CLUB HANDBOL   3 1 1 1 3

GRÀCIA, OAR SABADELL   3 1 0 2 2

RIPOLLET, CLUB HANDBOL   1 1 0 0 2

SANT LLORENÇ-SANT FELIU LL., HANDBOL   3 1 0 2 2

PROCER CERDANYOLA    2 0 1 1 1

HANDBOL BERGA, (S/D)   3 0 0 3 0

SANT OT, CLUB ESPORTIU   3 0 0 3 0

CADET FEMENÍ (Primera Catalana - Grup A)
En aquesta nova temporada l’objectiu és consolidar defi -

nitivament l’equip, i preparar-lo per fer el salt a Juvenil amb 
garanties el pròxim any. De moment les coses no van massa 
bé, la poca pretemporada que s’ha pogut fer per motius di-
versos, a més de l’entrada de noves jugadores sense experi-
ència, així com algunes baixes de l’any anterior, fan que de 
moment l’equip no acabi de trobar el seu punt, esperem, 
però, que a poc a poc agafi  el to a la competició, i comencin 
els bons resultats.

Resultats:
06/11/2010 AGRAMUNT C.H. 9 ACLE GUISSONA 32
30/10/2010 CEACA TÀRREGA 30 AGRAMUNT C.H. 11
23/10/2010 AGRAMUNT C.H. 12 A. LLEIDATANA D’HANDBOL 39
16/10/2010 C.H. MONTBUI 27 AGRAMUNT C.H. 18

CLASSIFICACIÓ J G E P Punts

IGUALADA, CLUB HANDBOL   3 3 0 0 6

ASSOCIACIÓ LLEIDATANA D’HANDBOL   3 2 0 1 4

CEACA TÀRREGA 1 3 2 0 1 4

ACLE GUISSONA   3 2 0 1 4

CH MONTBUI   3 2 0 1 4

VILANOVA DEL CAMÍ, CLUB HANDBOL   3 1 0 2 2

BALSARENY, HANDBOL   3 0 0 3 0

AGRAMUNT CH   3 0 0 3 0
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Secció de Futbol Sala
A. Guerrero

FU
TB

O
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S
A

LA

L’Agramunt ha encetat 
una nova temporada amb 
molts canvis. Uns canvis 

que han suposat una important 
reestructuració de l’equip i que, 
de moment, encara no han do-
nat els seus resultats. Una de 
les novetats més importants és 
la del canvi d’entrenador. Josep 

Maria Carrera ha cedit la batuta 
a Josep Maria Viladevait. Carre-
ra continua vinculat a l’equip, 
però fent tasques de direcció 
tècnica. L’altre canvi important 
ha estat en la confi guració de la 
plantilla. Les nombroses baixes 

(fi ns a cinc jugadors que havien 
estat claus en temporades ante-
riors) han obligat a refer pràcti-
cament l’equip. I això s’ha notat 
en els primers SIS encontres de 
la temporada. 

Cinc derrotes i un empat
Cinc derrotes, dues de les 

quals (contra el Castellar de la 
Ribera i el Llardecans) sense 
cap mena de possibilitat de vic-
tòria. En canvi, contra el Bala-
guer, el Torrente de Cinca i, es-
pecialment, contra el Puiggròs 
s’hagués pogut sumar algun 
punt. L’empat sumat a Isona
(9-9) demostra la línia ascen-
dent de l’equip.

Un dels aspectes positius és 
que l’equip juga cada cop millor 
i que els jugadors s’estan adap-
tant a la categoria. Una catego-
ria de molt nivell i amb equips 
molt potents com el Sant Julià 
d’Andorra. També cal destacar 
la incorporació dels nous juga-
dors i la implicació que estan 
demostrant. De ben segur que 
en la propera crònica podrem 
explicar la primera victòria del 
conjunt agramuntí.    ■

EQUIP EN FORMACIÓ

Els juga-
dors s’estan 
adaptant a la 
categoria.

Classifi cació (fi ns a la jornada 6) J G E P GF GC Punts
SANT JULIÀ, C.E. “A” 6 6 0 0 47 11 18
BALAGUER, C.F. “A” 6 6 0 0 32 21 18
CASTELLAR DE LA RIBERA “B” 6 5 0 1 39 19 15
ALCARRÀS, F.S. “A” 5 5 0 0 28 13 15
TORRENTE DE CINCA-MASSALCOREIG, F.S. “A” 6 4 0 2 41 31 12
BORGES, F.S. “A” 6 3 0 3 26 29 9
RAJOLÍ D’OR LLARDECANS “A” 6 3 0 3 26 29 9
CONCA D’ALLÀ FUTBOL SALA “A” 6 2 1 3 36 41 7
FONT-ALMAGRAFIC F.S., ASS. “A” 6 2 0 4 22 33 6
CERVERA FUTBOL SALA II C.E. “A” 6 2 0 4 14 19 6
BALAGUER, C.F.S. “B” 6 2 0 4 18 31 6
ORVEPARD “A” 6 2 0 4 15 21 6
PUIGGRÒS C.F.S. “A” 6 2 0 4 23 32 6
REST. MODERNO ROSSELLÓ - REST. HONG KONG “A” 5 1 0 4 24 28 3
CENTRE EXCURSIONISTA NOVA GENT “A” 6 1 0 5 20 39 3
AGRAMUNT C.H., FS “A” 6 0 1 5 23 44 1

PREFERENT CATALANA GRUP 5
Resultats

AGRAMUNT  1 - 3  BALAGUER 
TORRENTE DE CINCA  8 - 5  AGRAMUNT  
LLARDECANS  7 - 2  AGRAMUNT  
CASTELLAR DE LA RIBERA  10 - 0  AGRAMUNT  
AGRAMUNT  6 - 7  PUIGGRÒS
CONCA D’ALLÀ  9 - 9  AGRAMUNT

Components de l’equip 
de Futbol Sala d’aques-
ta temporada.
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Secció Motards

El Campionat d’Enduro de Catalunya, 
constava de 4 proves (dos dies del Segre, 
Solsona, Olvan i els dos dies de Súria) 

en les quals el pilot va acabar en 3a posició de 
la classifi cació general, igualat a punts amb el 

2n pilot en la categoria Júnior Trofeu. 
El Campionat d’Espanya de Cross Country, 

constava de tres proves (Castellolí, Guadalaja-
ra i Huelva) on el pilot va aconseguir col·locar-
se en la 4a posició de la general en la categoria 
Júnior, amb la seva millor actuació a Huelva, 
on va guanyar la prova.

Finalment, el campionat més disputat i ajus-
tat ha estat el Campionat d’Espanya d’Enduro, 
que constava de tres proves de dos dies de car-
rera i tres proves d’un sol dia de carrera: 

- Requena, València; 21 de març (quarta 
posició)

- Ponts, Lleida; 27 i 28 de març (1r dia se-
gona posició, 2n dia tercera posició).

- Lalín, Pontevedra; 25 d’abril (primera po-
sició).

- A Peroxa, Ourense; 15 i 16 de maig (1r dia 
segona posició, 2n dia cinquena posició).

- Súria, Barcelona; 18 i 19 de setembre (1r 
dia segona posició, 2n dia sisena posició).

- Palomares, Almería; 10 d’octubre (tercera 
posició).

Amb aquests resultats, el pilot Sergi Sangrà 
va aconseguir proclamar-se subcampió d’Es-
panya d’Enduro 2010 en la categoria Trofeu 
Nacional Júnior. Tot això va ser possible grà-
cies al suport moral i econòmic del seu pare 
Ramon Sangrà i a Diametral.   ■

El pilot del Club Handbol Agramunt, Sergi Sangrà, de 18 anys, ha disputat aquest 
any tres campionats d’Enduro, dels quals dos són d’àmbit nacional.

Tres imatges que ens mostren 
el Sergi Sangrà en plena 
competició, amb la seva moto i 
recollint el premi de subcampió 
d’Espanya d’Enduro 2010.
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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 tancat de grans dimensions per a turismes

24 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

* menú diari

Truqueu per demanar informació!

TORRONS I XOCOLATES 

ARTESANS, 

ESPECIALITATS DE 

XOCOLATA, TORRONS I 

XOCOLATES ECOLÒGICS 

TORRONS I XOCOLATES 

ARTESANS, 

ESPECIALITATS DE 

XOCOLATA, TORRONS I 

XOCOLATES ECOLÒGICS 

  
Vine a la nostra botiga i descobreix,...

A.Lluch CCaammíí VVeellll ddee TTààrrrree aa 1177--1199,,  AAggrraammuunntt  ((LLlleeiiddaa))  TTeell..  997733..3399..0000..3300  
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ESPORTS DUATLÓ I  TRIATLÓ

Final de temporada

Aquest passat mes d’octubre ha fi nalitzat la 
temporada de triatlons. Tot i ser un mes on 
les condicions climatològiques han tingut 

un paper important, l’atleta agramuntí F. Xavier 
Penella, ha participat en algunes curses.

En F. Xavier, va començar aquest mes amb la 
participació a la Travessia del port de Tarragona, 
on els participants van nedar 2.100 m, i on el 
nostre esportista va acabar força content amb un 
temps de 34 minuts, tot i ser la primera vegada 
que participava en una cursa d’aigües obertes on 
només es nedava.

També va assistir al triatló de Vilanova i la Geltrú 
el passat 10 d’octubre, on les precipitacions i el 
mal temps van fer acte de presència en la prova. 
Per motius de seguretat vial, els responsables de 
la prova van haver de suspendre la part de bici-
cleta, improvisant així un aquatló en el seu lloc. 
L’aquatló consisteix en fer una cursa a peu de 2,5 
km, nedar 1.000 m, i córrer altre cop 2,5 km. 

Tot i eliminar la part de bicicleta, el mar estava 
molt inquiet fent desaparèixer part de la platja de 
Vilanova, i amb un onatge força considerable. Al 
fi nal, el nostre atleta va arribar el 173 de 627 
participants, amb un temps de:

Córrer 2,5 km Nedar 1.000 m Córrer 2,5 km TEMPS TOTAL

00:11:32 00:23:35 00:11:31 0:46:38

El dia 12 d’octubre, havia de participar al Cam-
pionat de Catalunya d’aquatló a la ciutat de Bada-
lona, però aquesta prova es va haver d’ajornar per 
les males condicions del mar. Finalment, el dia 
16 tingué lloc la cursa, on les condicions ja eren 
més bones tot i que l’aigua del mar estava bastant 
gelada. En F. Xavier va acabar la cursa el 59 de 
190 participants, amb un temps de:

Córrer 2,5 km Nedar 1.000 m Córrer 2,5 km TEMPS TOTAL

00:09:10 00:16:15 00:08:33 0:33:58

El dia 17 va prendre part, juntament amb bas-
tants corredors de la nostra vila, a la Trekorienta-
ció de Santes Creus, gaudint d’un bon circuit i de 
la recerca de 30 fi tes que marcaven el recorregut 
de la prova.

I per acabar el mes, aquest passat dia 31 va as-
sistir a la cursa del Pont de Vilomara. Cursa de 10 
km a peu que va fer amb un temps de 44 minuts 
i 26 segons, i on va acabar en la posició 137 de 
534 participants.

A partir d’ara, en F. Xavier haurà de començar a 
pensar amb els objectius de la temporada vinent, 
i fer alguna que altra cursa que vagi sorgint abans 
que tornin els duatlons.   ■

Tot i les con-
dicions cli-
matològiques 
adverses, 
l’atleta agra-
muntí ha dis-
putat diverses 
curses.

F. Xavier Penella par-
ticipant al tratló de 
Vilanova i la Geltrú.

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

Pilar Figuera
Tel. 973 39 20 42
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PINTURA I DECORACIÓ

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

JAUME VILLALTA
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Horari de botiga: de 9 a 14 i de 16 a 19h
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ESPORTS ATLETISME

Curses locals i campionat d’Espanya

CURSA DEL TORRÓ - AGRAMUNT 
10-10-2010

Després d’un llarg període sense 
curses a causa de l’aturada atlètica ha-
bitual a l’estiu, vam encetar una nova 
temporada corrent a casa nostra en la 
ja tradicional Cursa del Torró, en la qual 
els atletes majors de 14 anys corrien 
10 km. i els més petits en corrien 3.

RAMON FITÓ Veterà-A M 2
GABI KARSESKA Màster F 3
ANNA VILADRICH Màster F 11
MIREIA BÀRRIOS Màster F 14
POL MORELL Juvenil M 2
ANTON ZURITA Infantil M 5
ORIOL VALLS Infantil M 6
NAIMA BARKANE Infantil F 1
PAU GODOY Aleví M 1
MARINA SÚRIA Aleví F 1
MARINA MORELL Aleví F 3
LARA GIMÉNEZ Aleví F 4
HELENA ZURITA Aleví F 5
ESTER CORTADELLES Aleví F 8
ARIADNA JUNQUÉ Aleví F 12
NÚRIA MARTÍN Aleví F 13
WALID TALBI Benjamí M 1
ROGER SÚRIA Benjamí M 2
MAR GODOY Benjamí F 4
ARIANA LLORENS Benjamí F 5

CORREPOMA - BARBENS
23-10-2010

La “Milla de Barbens”, tot i tractar-
se d’una cursa molt nova, aquest any 
celebrava la tercera edició, la partici-
pació va ser força nombrosa.

Els Escatxics van demostrar com 
sempre la màxima implicació i com en 
gairebé totes les curses, algun atleta 
del club va aconseguir pujar al podi.

Aquest inici de temporada, va donar 
mostres que enguany de nou es torna-
ria a lluitar de manera aferrissada pels 
primers llocs de la classifi cació.

GABRIELA KARSESKA VETERÀ F 2
MANEL LLORENS VETERÀ M 6
NAIMA BARKANE Aleví F 3
MARINA MORELL Aleví F 4
ESTER CORTADELLES Aleví F 8
PAU GODOY Benjamí M 1
MARINA SÚRIA Benjamí F 1
ARIANA LLORENS Pre-Benjamí F 2
MAR GODOY Pre-Benjamí F 3
YASMIN LADIR Pre-Benjamí F 6
NÚRIA MARBÀ Pre-Benjamí F 9
ROGER SÚRIA Pre-Benjamí M 8
QUIM GODOY Pàrvuls M 21

CROS ESBUFECS - MOLLERUSSA 
24-10-2010

Com cada any aquesta cursa inicià 
la temporada de cros per als Escatxics. 
El seu recorregut, ja és prou conegut i 
no representa cap mena de problema 
per als atletes dels Escatxics. És també 
la primera presa de contacte amb els 
rivals, als quals ja se’ls coneix d’altres 
anys, o millor dit, un gratifi cant retro-
bament amb amics, ja que encara que 
això és una competició i tothom vol 
guanyar, els rivals són també al mateix 
temps els millors amics.

Després dels resultats obtinguts es 
dedueix que els Escatxics, estan ben 
preparats per encarar aquesta nova tem-
porada atlètica amb garanties d’èxit.

RAMON FITÓ Veterà M 3
MANEL LLORENS Veterà M 5
GABI KARSESKA Veterà F 1
ANNA VILADRICH Sènior F 2
POL MORELL Cadet M 1
AIDA GIMÉNEZ Cadet F 1
ANTON ZURITA Infantil M 7
ORIOL VALLS Infantil M 9
NAIMA BARKANE Infantil F 2
LAIA LLORENS Infantil F 12
PAU GODOY Aleví M 2
MARINA SÚRIA Aleví F 2
MARINA MORELL Aleví F 6
HELENA ZURITA Aleví F 8
ESTER CORTADELLES Aleví F 10
LARA GIMÉNEZ Aleví F 13
ARIANA LLORENS Benjamí F 6
MAR GODOY Benjamí F 7
ROGER SÚRIA Pre-Benjamí M 5
WALID TALBI Pre-Benjamí M 6
ARNAU SUBARROCA Pre-Benjamí M 13
AIDA SUBARROCA Pre-Benjamí F 6
ALFONS ZURITA P5

CAMPIONAT D’ESPANYA DE CLUBS 
CADET. FASE PRÈVIA. ZARAGOZA 
2-10-2010

Hi participaven dos atletes dels Es-
catxics, Xavier Fitó en la prova de 1.000 
m. llisos aconseguint la 8a posició i Pol 
Morell en la prova de 1.500 m. obsta-
cles obtenint la 7a posició.   ■

Enguany, rècord de participació amb gairebé 500 participants a la Cursa del Torró.
E
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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

OUUS

A

OUSOUUSSOUS

AA
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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ESPORTS CLUB DE BITLLES SIÓ D’AGRAMUNT

Resultats i classifi cacions Ramon Joval

SIÓ D'AGRAMUNT A 504 PUNTS
GÀRZOLA 545 PUNTS

LA FULIOLA 497 PUNTS
SIÓ D'AGRAMUNT A 482 PUNTS

MONTGAI 528 PUNTS
SIÓ D'AGRAMUNT A 509 PUNTS

SIÓ D'AGRAMUNT A 511 PUNTS
TÀRREGA 573 PUNTS

PREIXANA 415 PUNTS
SIÓ D'AGRAMUNT A 511 PUNTS

SIÓ D'AGRAMUNT A 583 PUNTS
L'ERAL 565 PUNTS

CEPS 510 PUNTS
SIÓ D'AGRAMUNT A 502 PUNTS

VERGÓS B 494 PUNTS
SIÓ D'AGRAMUNT B 464 PUNTS

SIÓ D'AGRAMUNT B 447 PUNTS
BELL-LLOC 497 PUNTS

SIÓ D'AGRAMUNT B 449 PUNTS
CAMARASA 507 PUNTS

DESCANS 
 

SIÓ D'AGRAMUNT B 432 PUNTS
CASTELLNOU 494 PUNTS

MAS DURAN 516 PUNTS
SIÓ D'AGRAMUNT B 471 PUNTS

SIÓ D'AGRAMUNT B 483 PUNTS
CASTELLSERÀ C 496 PUNTS

EQUIP J G E P PJ BIT P

CABANABONA 6 6 0 0 3188 228 12

SOLSONA 6 4 0 2 3176 219 8

GÀRZOLA 6 4 0 2 3118 225 8

MONTGAI 5 4 0 1 2708 202 8

TÀRREGA 6 3 0 3 3213 243 6

CEPS BITLLES 5 3 0 2 2619 187 6

SIÓ D'AGRAMUNT A 7 2 0 5 3602 254 4

L'ERAL DE CUBELLS 6 2 0 4 3151 217 4

LA FULIOLA 6 2 0 4 3035 202 4

PREIXANA 6 2 0 4 3027 209 4

BELLPUIG B 5 2 0 3 2560 181 4

TORDERA 6 1 0 5 2972 209 2

EQUIP J G E P PJ BIT P

MAS DURAN 7 5 0 2 3521 239 10

LA PORTELLA 6 5 0 1 3167 230 10

BELL-LLOC 5 5 0 0 2570 183 10

CASTELLSERÀ C 7 4 0 3 3534 241 8

CASTELLNOU B 6 4 0 2 2911 196 8

CAMARASA 5 4 0 1 2501 176 8

VALLVERD B 7 1 1 5 3118 189 3

VALL DE LORD 5 1 1 3 2249 148 3

VERGÓS B 6 1 0 5 2880 203 2

FLOR DE LIS 4 1 0 3 1751 110 2

SIÓ D'AGRAMUNT B 6 0 0 6 2746 171 0
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A l’esquerra els clubs de bitlles Sió d’Agramunt A i el Montgai.
A dalt, taula d’anotació durant l’enfrontament d’ambdós clubs.
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PARTITS POLÍTICS
MUNICIPALS ERC

Gent d’Esquerra, gent valenta
www.esquerra.cat/agramunt

Secció local d’Agramunt

28N, eleccions
al Parlament

El proper diumenge 28 de 
novembre els catalans i cata-
lanes estem cridats a les ur-
nes per tal d’escollir el Govern 

del nostre país per als propers 
quatre anys. Unes eleccions 
que ens arriben en plena cri-
si econòmica i amb previsió 
d’una elevada abstenció. Des 
de fa temps, alguns esdeveni-
ments no han ajudat massa a 
la confi ança envers la classe 
política. Fets com ara les tra-
mes de corrupció immobilià-
ria o els fi nançaments il·legals 
d’alguns partits han estat, 
entre altres, els detonants 
per tal que el ciutadà se sen-
ti decebut. La sentència del 
Tribunal Constitucional amb 
la qual l’Estatut quedava la-
minat gairebé a una legislació 
merament autonòmica també 
ha provocat una reacció del 
poble prou evident en la Ma-
nifestació del passat 10 juliol 
i la tant demanada unió en-
tre les forces polítiques que 
defensen les llibertats del 
nostre país ha quedat en no 
res. Alguns han apostat per 
mantenir els personalismes, 
altres s’han escorat clarament 
cap a l’etern federalisme i els 
darrers han tornat a recuperar 
aquell discurs ambigu que fa 
guanyar vots a Catalunya però 
que no ens ofereix res més als 
catalans que possibles pactes 
estables a Madrid. Pel que fa 
a Esquerra Republicana, som 
conscients que el desgast del 
tripartit quedarà palès en els 
resultats. Possiblement no to-
tes les decisions i actuacions 
han estat del tot encertades 
i al gust de tothom, però cal 
ser conscient que la quota 
de decisió d’Esquerra en el 
tripartit ha estat proporcional 
a la seva representació, és a 

dir, 21 diputats sobre els 135 
diputats al Parlament. Ara bé, 
també cal reconèixer algunes 
ac cions de govern que durant 
més de 25 anys de CiU no van 
sortir de l’armari i ara han vist 
la llum. Durant aquests dar-
rers 8 anys, el fi nançament 
ha arribat als municipis de 
forma equitativa i sense tenir 
en compte el color de l’Ajun-
tament que el governava, com 
és el cas d’Agramunt, que en 
aquesta darrera legislatura ha 
rebut i amb diferència el fi -
nançament més elevat de tota 
l’era democràtica i això s’ha 
demostrat amb les accions 
que han dut a terme les dife-
rents Conselleries a casa nos-
tra i la bona predisposició a 
treballar per Agramunt, mani 
qui mani.

Debat sobre la Indepen-
dència

El passat divendres 5 de 
novembre, la Plataforma 
Agramunt Decideix, amb la 
col·laboració de Ràdio Sió, 
organitzà un debat entre Es-
querra Republicana, Reagru-
pament i Solidaritat Catalana, 
les tres formacions polítiques 
que duen en el seu programa 
electoral la independència de 
Catalunya. L’acte omplí de 
gom a gom la Sala de Con-
ferències i comptà amb la 
presència de membres de les 
respectives llistes per Lleida. 
Amb aquest pas, la Platafor-
ma Agramunt Decideix es po-
siciona clarament a favor del 
SÍ a tenir un Estat propi i des 
d’Esquerra ho celebrem i els 
agraïm l’organització d’aquest 

GENERALITAT DE CATALUNYA
PERÍODE 2007 - 2011

ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
Secretaria d’Acció Ciutadana 6.290€

Secretaria de Joventut 84.703€

CULTURA
Església de Santa Maria 169.500€

Reformes Ajuntament 50.000€

EDUCACIÓ
Llar d’infants municipal 255.000€

Adequació INS Ribera del Sió 106.000€

INTERIOR
Museïtzació Refugi Antiaeri 1.955€

Plafons Refugi Antiaeri 6.000€

PRESIDÈNCIA
Secretaria General de l’Esport 44.408€

POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES
Polígon La Torre 3.095.300€

Ctra. LV-3025 La Sentiu - Agramunt 10.999.600€

Camí de la Fuliola a Tarassó 470.300€

Rotonda Ctra. C-14 a Agramunt 275.500€

SALUT
Ampliació CAP 2.440.000€

GOVERNACIÓ
Fons de Cooperació Local 138.950€

Mur de contenció a Puelles 26.949€

Pla Director de Sanejament 36.569€

Llar Municipal 164.514€

Reformes Ajuntament 138.752€

Enllumenat Av. Jaume Mestres 107.555€

Nucli antic 248.433€

Plaça del Clos 60.566€

Local Social Montclar 60.000€

Fossa sèptica la Donzell 41.179€

Substitució col·lector Sanejament 376.662€

Circumval·lació Almenara Alta 39.027€

Subvencions i ajuts de la Generalitat al Municipi d’Agramunt
durant el període 2007-2011
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debat. La feina d’Esquerra 
durant aquests darrers anys 
ha fet possible que el debat 

per la independència estigui 
avui sobre la taula i se’n parli 
amb normalitat.

Sopar de la Secció 
Local

Com és habitual, el pas-
sat dissabte 23 d’octubre 
la Secció Local d’Esquerra 
organitzava un sopar a Ma-
fet amb tots els militants 
i simpatitzants de la Ri-
bera. Enguany vam poder 
comptar amb la presèn-
cia del Cap de llista per 
Lleida Carmel Mòdol i del 
President de la Diputació 
Jaume Gilabert. L’acte va 
fi nalitzar amb una actuació 
de diferents membres del 
grup Naraina. Des d’aques-
tes línies volem agrair a 
l’Associació Ntra. Sra. del 

Remei per haver-nos cedit el 
local i per la seva bona aco-
llida.   ■

Sopar celebrat a la Sala Social 
de Mafet el passat 23 d’octubre.

ERC
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L'AJUNTAMENT
INFORMA

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 5-10-2010

BAIXA ACTIVITAT
S’acordà donar de baixa del Registre d’Activitats les cor-

responents activitats: 
- De l’empresa Instal·lacions Riera, SL, titular de l’activitat 

dedicada al comerç d’aparells d’ús domèstic situada a la 
Travessia Aspi, núm. 5.

- Del Sr. Salamanta Samba Sarr, titular de l’activitat de-
dicada a la venda d’aliments, situada a l’Av. Marià Jolonch, 
núm. 40, baixos.

- Del Sr. Joan Oromí Farran, titular de l’activitat dedicada 
al taller de motocicletes i bicicletes, situada a la Ctra. de 
Cervera, 4, baixos.

OBRES PER LA LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DEL 
PAVELLÓ ESPORTIU

Havent-se de procedir a la legalització de les instal·lacions 
elèctriques de l’edifi ci del Pavelló Municipal d’Esports, 
i essent necessari realitzar obres per dur a terme aquesta 
legalització, s’aproven els treballs esmentats i s’adjudicà a 
l’empresa CEDEL INSTAL·LACIONS, SL per la quantitat de 
2.141,71€, inclòs IVA.

ADHESIÓ AL CONVENI D’INTEROPERATIBITAT DE SISTEMES D’IN-
FORMACIÓ ENTRE ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Atès que l’Ajuntament d’Agramunt està interessat en els 
projectes i serveis que promou el Consorci AOC: Accés als 
serveis de Via Oberta, s’acordà aprovar l’adhesió al Conve-
ni marc de col·laboració entre el Departament de Governa -
ció Públic, en nom de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, el Consorci Localret, l’Ajuntament d’Agramunt
i el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya 
per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat 
dels sistemes d’informació de les administracions catala-
nes.

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ DE LA LLAR 
D’INFANTS

S’acordà adjudicar defi nitivament les obres per a l’amplia-
ció de la Llar d’Infants d’Agramunt, per procediment obert i 
tramitació ordinària, a l’empresa ISOLUX INGENIERÍA, SA 
pel preu de 372.998,20 euros, IVA exclòs.

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ EN EL MARC DEL PROGRAMA D’ESTALVI I 
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A CORPORACIONS LOCALS

S’acordà concórrer a la convocatòria per a la concessió 
d’ajuts en l’estalvi i efi ciència energètica en règim reglat en 
el marc del Pla d’acció de l’estratègia d’estalvi i efi ciència 
energètica per a l’any 2010 per l’actuació de “Proposta per 
la redacció d’auditoria energètica de l’enllumenat exterior 
del municipi d’Agramunt” i se sol·licità un ajut econòmic 
de 5.572€ per l’execució de l’actuació que ascendeix a la 
quantitat d’11.145€ (sense IVA).

LLICÈNCIES D’OBRES
CECÍLIA PENELLA SALA, per enderrocar una edifi cació entre 

mitgeres. C. Sindicat Agrícola. 
JOSEP BALAGUERÓ ARMENGOL - MONTSERRAT SERRA PI-

JUAN, I 3 per llicència de primera utilització per un edifi ci pluri-
familiar entre mitgeres compost per dos habitatges tipus dúplex, 
un local comercial i un garatge. C. Ronda Comtes d’Urgell. 

MONTDIVI, SL per llicència de primera utilització per un habi-
tatge unifamiliar en testera. Montclar. 

COMUNITAT DE PROPIETARIS AV. CATALUNYA S/N TORRE II 
per pròrroga de l’expedient 2009/260. Av. Catalunya. 

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

ANTONI ANDREU AMIGÓ, per ampliar el terrat d’un habitatge 
unifamiliar. Av. Esports. 

TERESA CANOSA VIDAL, per repicar i arrebossar una paret 
malmesa de la cuina de l’habitatge. Pl. Amball. 

SERVEI CATALÀ DE LA SALUT per reformar i ampliar el centre 
d’atenció primària. Per fer moviments de terres per anivellar el 
terreny. Per obrir rases per comprovar els serveis afectats per les 
obres de reforma i ampliació del centre d’atenció primària. C. 
Nostra Sra. dels Socors. 

JOSEP PENELLA BALASCH, per substituir 2 bigues de fusta 
malmeses de la porta del cobert i canviar-la. C. Eres. 

GERMANS MARTÍN, SL per fer un envà separador per destinar 
l’espai a ofi cina i un altre per fer-hi un lavabo. C. Pau Casals. 

CONXITA ESPINAL VILLALTA, per arranjar els desguassos dels 
baixos i substituir les rajoles malmeses del terrat. C. Ronda Com-
tes d’Urgell. 

FERRETERIA MOLINET, SL per netejar i arranjar les canaleres, 
la uralita de la teulada, els tubs dels desguassos i arrebossar fo-
rats existents de les parets. Ctra. Artesa. 

MIQUEL BERTRAN CAMATS, per canviar les rajoles de l’en-
trada de l’habitatge, les escales i canviar la porta malmesa. Av. 
Catalunya. 

FRANCESC BOIX ALSINA, per rebaixar la vorera de l’entrada al 
garatge. C. Sió. 

JAUME CODINA MARQUILLES, per col·locar ondulina a la teu-
lada de la cabana i tornar a posar les teules. Donzell. 

MANUEL PEDROL PLA, per substituir les teules malmeses de 
la teulada. C. Ntra. Sra. de la Mercè. 

JOSEP MARIA ROQUÉ MORA, per substituir les teules malme-
ses de la teulada. C. Portalada. 

ANTON BALAGUERÓ ROVIRA, per substituir les teules malme-
ses de la teulada. Donzell. 

VULCANIZADOS IBARZ, SA per enrajolar el terra d’una sala, 
obrir dues fi nestres en un envà interior i arrebossar les parets. 
Ctra. Tàrrega. 

JORDI CASES ZAFRA, per substituir les obertures de fusta per 
alumini de tres fi nestres. C. Camí de les Planes. 

JOSEFINA VILANOVA GRUAS, per canviar les rajoles del lavabo 
de l’habitatge. C. Verge del Socors. 

JOSEP VIDAL LLORENS, per un dret de connexió d’aigua defi -
nitiva a la xarxa general. Av. Catalunya. 

CONSTRUCCIONS CAMATS, SA per un dret de connexió d’ai-
gua defi nitiva a la xarxa general. Av. Marià Jolonch. 
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MONTSERRAT FELIP IGLESIAS, per pintar una part de la faça-
na i la part interior del porxo. C. Sió. 

CARME GASULL PADULLÉS, per pavimentar una part del jardí. 
C. Clos. 

ANTONIO ARITZETA MORENO, per obrir una rasa per connec-
tar la claveguera a la xarxa general. C. Segadors. 

MARTÍ FALCON LLUELLES, per pintar la façana de l’habitatge. 
Per ocupar la via pública amb un camió cistella. Pl. Mercadal. 

CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL per obrir una rasa per arran-
jar avaries d’aigua. C. Pere Gomar i Av. Jaume Mestres.

JOSEP MARIA RECASENS BONCOMPTE, per ocupar la via pú-
blica amb un camió cistella i tanques de seguretat. Pl. Pou.

ANTONIO CARMONA BAUTISTA, per canviar les teules de la 
teulada de l’habitatge. Per ocupar la via pública amb una bastida. 
C. Verge dels Socors. 

GRUPO CONSIST, SA per obrir una rasa per al soterrament 
d’una línia elèctrica i col·locació d’un edifi ci prefabricat de formi-
gó destinat a Centre de transformació. C. Tossal. 

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU per obrir una rasa 
per instal·lar una línia subterrània de baixa tensió per donar nous 
subministraments d’energia elèctrica. C. Indústria. 

FRANCESCA ESCOLÀ GASOL, per canviar les teules malmeses 
de la teulada de la casa. Per pintar la façana de l’habitatge. Per 
ocupar la via pública amb una bastida. C. Aspi. 

AHMED EL KHATTABI OFKIR, per ocupar la via pública amb 
un contenidor. C. Raval Sant Francesc. 

SALVADOR MARTÍN RODRÍGUEZ, per enrajolar l’entrada de 
l’habitatge i ocupar la via pública amb materials d’obres. Donzell.

MARIA ÀNGELS PUENTE MARCOS, per ocupar la via pública 
amb dos contenidors per retirar la runa existent del garatge. C. 
Sió. 

JAUME RIBALTA FONOLL, per arrebossar la façana frontal i un 
lateral de l’habitatge. Per ocupar la via pública amb una bastida. 
C. Ronda Comtes d’Urgell. 

JOSEP MARIA GENÉ ROSET, per canviar la canalera de la fa-
çana posterior del cobert. Per ocupar la via pública amb una bas-
tida. C. Raval de Puigverd. 

MARIA ROSA BONCOMPTE TORRUELLA, per netejar la cana-
lera i substituir les teules malmeses de la teulada. Per restaurar 
la pedra de l’entrada exterior de l’habitatge. Per ocupar la via 
pública amb un elevador. Pl. de l’Om. 

JORGE MIGUEL MANIAS GARCIA, per un gual permanent. Av. 
Marià Jolonch. 

JOSEFINA VILANOVA GRUAS, per ocupar la via pública amb 
un contenidor. C. Verge del Socors. 

MARTA COBERO TARRAGONA, per un dret de connexió d’aigua 
defi nitiva a la xarxa general. C. Clos. 

ANTÒNIA CARRERA PIJUAN, per arranjar els balcons de la 
façana de l’habitatge. Per ocupar la via pública amb una bastida. 
C. Vilavella. 

RAMON SERRA BERTRAN, per arranjar el balcó de la façana. 
Per ocupar la via pública amb un camió cistella. C. Aspi. 

JORDI RIBALTA SECANELL, per obrir una rasa per connectar la 
claveguera a la xarxa general i per un dret de connexió a l’esmen-
tada xarxa. C. Canal. 

ISIDOR SOLÀ MANUEL, per pintar la façana de l’habitatge. Per 
ocupar la via pública amb un camió cistella. C. Sió.

ROSA MARIA LIMAS RIBERA, per pavimentar amb pedra part 
del jardí, fer-hi una tanca i rebaixar la vorera de l’entrada al garat-
ge. C. Comtessa Aurembiaix. 

MARIA CARMEN ALONSO GARCIA, per anivellar una part de 
l’entrada del bloc d’habitatges. C. Barretina. 

FELIP AMIGÓ PUIGPINÓS, per canviar les teules malmeses de 
la teulada. C. Carabassa de Baix. 

JOAN OROMÍ FARRAN, per substituir les teules d’un cobert per 
uralita de plàstic. Ctra. Cervera. 

QUINTÍN HERNÁNDEZ REVIRIEGO, per canviar les teules mal-
meses de l’habitatge. Per ocupar la via pública amb un camió 
cistella. C. Vilavella. 

ANTONI TERRÉ VINYALS, per canviar la porta de l’entrada de 
l’habitatge i repicar les seves parets. Av. Catalunya. 

JOSE ANTONIO MENDOZA BARBERO, per fer un tancament 
d’alumini a la terrassa de l’habitatge i una barbacoa. Av. Esports. 

JORDI LLUCH CODINA, per sanejar i enguixar les parets, fer 
dos lavabos, fer un envà al menjador i enguixar-lo, tancar una 
obertura existent del menjador, fer un empostissat sobre unes bi-
gues, col·locar una escala mecànica i canviar mobilia ri de la cui-
na. Per arranjar i pintar la façana frontal i posterior de l’habitatge. 
C. Carabassa. 

JOAN PAMPALONA CÁCERES, per obrir una rasa per substituir 
el tub malmès de la claveguera. C. Sió. 

TEYCO, SL per un dret de connexió d’aigua provisional per 
obres. C. Nostra Sra. dels Socors. 

MANEL LÓPEZ MARTÍNEZ, per un gual permanent. C. Ger-
mans de les Escoles Cristianes.

JOSEP VILLALBA SÁNCHEZ, per arrebossar les parets i enrajo-
lar el terra d’una sala. C. Jaume I. 

DOLORS VICENS BALAGUERÓ, per obrir una rasa per connec-
tar l’habitatge a la xarxa general d’aigua. Mafet. 

ANTONIO SALMERON MARTÍN, per arranjar i arrebossar la fa-
çana de l’habitatge. Per ocupar la via pública amb una bastida. C. 
Ntra. Sra. de la Mercè. 

MARIA CARMEN ALONSO GARCIA, per arranjar i pintar la fa-
çana de l’habitatge. Per ocupar la via pública amb un camió cis-
tella. C. Barretina. 

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

JOAN PENELLA TARRAGONA, per arranjar i pintar una part de 
la façana de l’habitatge. Ctra. Puelles. 

SEBASTIÀ MÁRQUEZ MÉNDEZ, per canviar les teules malme-
ses d’una part de la teulada de l’habitatge. Per ocupar la via pú-
blica amb una bastida. C. Vilavella. 

COMUNITAT DE PROPIETARIS C. RAVAL SANT FRANCESC, 
per un dret de connexió d’aigua defi nitiva a la xarxa general. C. 
Raval de Sant Francesc. 

CEMENTIRI MUNICIPAL
- Es concedí el trasllat de restes del nínxol  núm. 100 de la 

Galeria de Ntra. Sra. del Carme al Panteó núm. 31 del Cementiri 
Municipal, propietat del Sr. Vicent Castellà Amigó.

- S’aprovà concedir el canvi de nom dels drets funeraris dels 
nínxols núm. 89 de la Galeria de Ntra. Sra. del Carme i núm. 8 de 
Mare de Déu del Castell del Cementiri Municipal, del Sr. Joan Pa-
llejà Fontanet, anterior titular, a la Sra. Núria Pallejà Guardiola. 
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ALMANAC
I SERVEIS

EFEMÈRIDES DEL MES
INSTITUCIONS i SERVEIS

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

Jutjat de Pau Tel. 973 392 465

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

Rectoria Tel. 973 390 239

Correus Tel. 973 390 081

CASSA Tel. 973 391 627 / 973 392 732

FECSA-ENDESA Tel. 973 392 005

SEGURETAT i ASSISTÈNCIA

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

Mossos d’Esquadra  088

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

Creu Roja Tel. 973 390 880

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

Ambulàncies
Emergències mèdiques (SEM)   061

Farmàcia Esteve Tel. 973 390 428

Farmàcia Viladot Tel. 973 390 087

Funerària Tel. 973 390 862

ESPAI DE CULTURA

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

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

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

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

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

Visites concertades per grups

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

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

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

CENTRES D’ENSENYAMENT

Escola Municipal
de Música Tel. 973 390 536

CEIP Macià-Companys Tel. 973 390 668

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

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

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

TRANSPORTS DE VIATGERS

Estació d’autobusos de Tàrrega
Tel. 973 311 171

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

28 de desembre de 1945. S’aproven 
els nous Estatuts de la “Cooperativa de 
Agramunt y su comarca”.

Acabada la Guerra Civil, el Sindicat 
d’Agramunt va haver de refer el seu Re-
glament per tal d’adaptar-lo a la nova 
legislació franquista i també va haver de 
canviar el nom pel de “Cooperativa de 
Agramunt y su comarca”. Aquests Esta-
tuts van ser aprovats en l’Assemblea Ge-
neral Extraordinària celebrada el 24 de 
desembre de 1944. De tota manera no 
van ser ofi cials fi ns el 28 de desembre de 
1945, quan el Ministerio de Trabajo els 
va inscriure al Registro Ofi cial de Coope-
rativas amb el núm. 1670. Els Estatuts 
el signa com a secretari Ramon Penella, 
i com a president Josep Pijuan. Durant 
la dècada dels quaranta y part dels cin-
quanta del segle passat, la Cooperativa 
d’Agramunt va viure l’època daurada 
de la seva existència. Va obrir sucursal 
a Artesa de Segre, i la seva infl uència 
econòmica abastava poblacions dins un 
radi superior als 30 km. Les poblacions 
on tenien pagesos associats eren: Agra-
munt, Montargull, Vall-llebrera, Anya, 
Vilves, Vilanova de Meià, Gàrzola, Llu-
çars, Alentorn, Alòs, Baldomar, Vernet, 
Artesa de Segre, Foradada, Montsonís, 
Marcobau, Rubió, Camarasa, Cubells, 
Montclar, Donzell, Tudela, Seró, La Sen-
tiu, Montgai, Butsènit, les Ventoses, 
Pradell, Preixens, Bellver, Ossó de Sió, 
Montfalcó, Castellnou i Puigverd.

En el període de màxima expansió, la 
Cooperativa d’Agramunt oferia un se-
guit de serveis als pagesos associats i 
al públic en general. A la central d’Agra-
munt: fàbrica de farina, molí de pinso, 
trituradora de farratges, cooperativa de 
consum, caixa d’estalvis i crèdit, molí 
i fàbrica d’oli, trencadora i separadora 
d’ametlles, indústria làctia, fàbrica de 
gel, magatzem d’adobs i llavors, mútua 
d’assegurances per als animals de feina 
i reproducció i maquinària agrícola. A la 
sucursal d’Artesa de Segre: molí de pin-
so, seleccionadora de llavors, cooperati-
va de consum i magatzem d’adobs.

Ramon Bernaus i Santacreu
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GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES D’OCTUBRE
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Dies

Demografi a

(Mes d’octubre de 2010)

NAIXEMENTS
Marina Balagueró i Querol dia   2
Martí Bobet i Gra dia   6
Youssaf Sattou dia   9
Marwa Mhayaoui dia 13
Raquel Rodríguez i López dia 20

MATRIMONIS
Ivan Trelles i Bertran, i
Anna Maria Ortiz i Roca dia 16

DEFUNCIONS
Rosa Rovira i Solé 79 anys, dia   2
Plàcida Artigues i Puig 79 anys, dia 13

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT L’OCTUBRE

Dia   3 ......................................... 1,3 l./m2

Dia   9 ......................................... 29,0 l./m2

Dia 10 ......................................... 3,2 l./m2

Dia 11 ......................................... 4,8 l./m2

Dia 12 ......................................... 0,8 l./m2

Dia 29 ......................................... Inapreciable
Dia 30 ......................................... 0,9 l./m2

Dia 31 ......................................... 1,0 l./m2

TOTAL ......................................... 41,0 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DE L’OCTUBRE

Màxima del mes ............................... 26°, dia 3
Mínima del mes ...........2°, dies 18, 19, 20 i 27
Oscil·lació extrema mensual ........................24°
Mitja de les màximes ...........................18,129°
Mitja de les mínimes .............................8,322°
Mitja de les mitjanes ...........................13,225°

L’observador: Deudat Pont

DESEMBRE 2010

Mes de 31 dies, dotzè de l’any segons el 
nostre calendari i desè del primitiu calendari 
romà anomenat Desember.

El dia 1 el sol surt a les 6h 57m, i es pon 
a les 16h 23m. El dia 31 el sol surt a les 7h 
17m, i es pon a les 16h 32m.

El dia 21 a les 8h 13m entrem a l’HIVERN, 
és el solstici d’hivern, el dia més curt de l’any 
a l’hemisferi nord de la terra. Alhora és el sols-
tici d’estiu a l’hemisferi sud. Aquest dia el sol 
entra a la constel·lació de CAPRICORN.

El dia 21 de desembre, eclipsi total de Llu-
na, visible parcialment a Catalunya. L’eclipsi 
comença a les 5h 27m i acaba a les 11h 6m. 
Com que a Catalunya la Lluna es pon a les 7h 
18m, només seran visibles el principi de les 
fases de la penombra i quan comença la fase 
parcial de l’eclipsi.

Les fases de la lluna:

Lluna nova el dia   5, a les 17:36 h

Quart creixent el dia 13, a les 13:59 h

Lluna plena el dia 21, a les 08:13 h

Quart minvant el dia 28, a les 04:18 h

l./m2

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

La matança del porc. Generalment, pel de-
sembre es produïa una de les festes familiars 
més importants, a més del Nadal: la matança 
del porc. Era qualifi cada festivament com una 
de les tres alegries de l’home. Hom creu que 
el porc va ser el primer animal que l’home va 
utilitzar com a aliment i d’aquí ve el cerimo-
nial i tot el ritual que rodejava la seva mort. 
Per la matança, a moltes cases feien neteja 
general, gairebé com per la festa major: fre-
gaven tot l’aram i l’altra vaixella, escuraven 
la xemeneia i emblanquinaven les cambres. 
Les cases importants mataven tres o quatre 
porcs i per la gent de muntanya es judicava 
la importància de la casa pel nombre de porcs 
que mataven. 

Dia 6: Dia de la constitució espanyola. Tot i 
que ens faran fer festa i per a molts serà un 
pont llarg, no sé què ens fan celebrar. Aquesta 
no és la nostra constitució, o si no, que ho pre-
guntin al seu Tribunal Constitucional. Avui és 
un bon dia per cridar: Visca Catalunya lliure! i 
demanar als nostres polítics que ens facin el 
referèndum d’una vegada, per aprovar la Nos-
tra Constitució. I que no s’escaigui amb el 6 
de desembre. 

Dia 8: Immaculada Concepció de la Mare de 
Déu.

A Barcelona, antigament, la vigília del dia 
d’avui s’establien les primeres parades de tor-
rons de Xixona i d’Agramunt en les entrades 
de les cases de la Plaça Reial i del carrer de 
Ferran i altres vies importants de la ciutat. 

Per la Concepció A Agramunt tot l’any
fa el fred major. fan torrons les noies,
 torrons d’Agramunt,
 menjar de la Glòria,
 no hi ha res tan fi ,
 ni dolçor més bona.

Dia 24: Vigília de Nadal. És el dia de fer cagar 
el tió.

Dia 25: Nativitat de Nostre Senyor Jesucrist.

Dia 26: Sant Esteve.

Ramon Bernaus i Santacreu
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Plàcida Artigas i Puig
Vda. de Pere Vilalta Solé

Que morí cristianament el dia 13 d’octubre de 2010,

a l’edat de 79 anys, havent rebut els Sants Sagraments.

A.C.S.

Els seus nebots i família us demanen un record en l’oració.

Agramunt, octubre de 2010

Preguem a Déu per l’ànima de

Segon Aniversari

Felip Solé i Riera
Morí el 4 de novembre de 2008.

Sempre et recordarem, la seva esposa Mª Carme, i tots, Joan, Judith;
Mª Carme, Llorenç i Roger.

Us demanem un record en l’oració.

Montclar, novembre 2010

CANT  ESPIRITUAL

I quan vingui aquella hora de temença
en què s’acluquin aquests ulls humans,
obriu-me’n, Senyor, uns altres de més grans
per contemplar la vostra faç immensa.

Sia’m la mort una major naixença.

J. Maragall
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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 pro-
blema domèstic. Els anirem publicant i el remitent rebrà, a més del nostre agraïment, un petit obsequi.

Oració contra el mal de ventre / II 1

«Entre l’art i la tina
passa nostre Redemptor,
truca un pobret a la porta
si el volen recollir o no;
la mestressa diu que sí,
l’amo diu que no;
pa fl orit,
vi agrit,
llit de bova,
mal de ventre passa a fora!»

Seguit de 3 parenostres a la Santíssima Trini-
tat perquè «faci curar d’aquesta infermetat a ... 
(nom) ...». I mentre es resa l’oració hom fa el 
signe de la creu).

1  Joan Puig i Ribera, recitades pel seu pare Josep Puig i 
Querol (n. 1918) d’Agramunt (desembre del 1979)

Oracions remeieresReceptes casolanes

Matar olives
de l’àvia Maria
Ingredients:

3 quilos d’olives, 100 gr de sosa, 4 litres d’aigua, 1 cullerada 
sopera de sal per litre d’aigua.

Elaboració:
Barrejar la sosa amb l’aigua i que quedi ben diluïda. Posar-ho 

en una garrafa durant nou dies, canviant l’aigua cada dia.

Al cap de nou dies treure-les de la garrafa i esbandir-les tantes 
vegades com faci falta fi ns que l’aigua surti neta.

Barrejar els 4 litres d’aigua amb la sal corresponent. Posar les 
olives en pots de vidre i cobrir-les amb l’aigua salada. Opcional-
ment s’hi pot afegir branquetes de timó. 

Al cap de 4 dies ja es poden menjar. Són boníssimes.

Teresita Colom Solsona (Preixens)

Receptes de cuina
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Ingredients per a 4 persones:
1 kg i mig d’espinacs frescos, 400 g 
de bacallà dessalat, 11 ous, 1 llau-
na petita de pebrot vermell, 1 paquet 
de formatge rallat per gratinar, 4 alls, 
mantega, oli, sal, sucre.
Crema de beixamel:

1 ceba grossa, 3 cullerades soperes 
de farina, 2 l de llet, pebre vermell dolç, 
oli, sal.
Elaboració:

Feu “fer l’aigua” als espinacs. Escor-
reu-los i fregiu-los. Tireu-hi la sal i un 
polsim de sucre. Quan ja quasi estan, 
afegiu-hi els 4 alls tallats a làmines fi -
nes i acabeu-los de fregir.

Esmicoleu el bacallà petit i afegiu-lo 
als espinacs. Separeu els espinacs en 
dues parts i feu dues truites de 4 ous 
cadascuna. Quan es refredin es tallen 
en quatre parts, que surten vuit parts, 
dos per a cada persona.

Bulliu tres ous durs, peleu-los i ta-
lleu-los a rodanxes. Escalfeu el forn a 
180-200 graus i el gratinador alhora, i 
mentrestant feu la beixamel.

En una cassola fregiu la ceba tallada 
ben menuda o ratllada, amb una mica 
d’oli i sal. Quan estigui transparent hi 
tireu una mica de pebre vermell, doneu-
hi uns quants tombs i tireu-hi la farina. 
Es fregeix una mica i es va afegint la llet 
molt lentament, 1/2 hora aproximada-
ment, sense parar de remenar esperant 
que s’espesseixi una mica.

En una safata que pugui anar al 
forn desfeu una mica de mantega, col-
loqueu-hi els quarts de truita i cobriu-
ho de beixamel. Poseu-hi al damunt 
uns trossets de mantega i formatge ra-
llat. Col·loqueu la safata al forn 1/2 hora 
o fi ns que es gratinin ben rossets. Tra-
ieu-ho i guarniu-ho amb tires de pebrot 
vermell i rodanxes d’ou dur. Gratineu-ho 
un minut més, només que s’escalfi  però 
que no es rossegi ni l’ou ni el pebrot.

Montse Seriol Bori (Maldà)
Del llibret “Receptes de cuina
tradicional de l’Urgell” editat

pel Consell Comarcal de l’Urgell

Verd i blanc

Aconseguiu
un

 OBSEQUI
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Joan Areny Barril
Morí cristianament el dia 26 d’octubre, a l’edat de 53 anys.

EN PAU DESCANSI

La seva esposa, Maria; fi ll, Isaïes; mare, germans, sogre, família tota i tots 
els que l’hem conegut i estimat, agraïm les mostres de condolença rebudes 
i la vostra pregària.

Tàrrega, 2010

En un suspir el sol es va pondre per a tu; el 
silenci va regnar per damunt de les paraules.
Els carrers es van pintar de nit absoluta i una 
tènue lluna va fer de tu una nova estrella.
Ara formes part de l’univers que ens envolta, i 
amb la companyia d’altres estrelles ens estima-
ràs d’una altra manera. Amb la teva llum.
Des d’allà on estiguis ara de ben segur que ens 
estaràs acaronant amb un somriure.
Descansa sense dolor. Sempre entre nosaltres 
Joan.

CARLES CABRERA
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❚ Coordina Rosa Maria Sera

per
Ricard Bertran

Les 7
diferències

Tècnics de TV3 a l’inte-
rior del nostre temple 
parroquial per efectuar 
una de les diferents re-
transmissions en directe 
per al programa-magazin 
“Divendres”.

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
SUDOKU:

SALT DE CAVALL

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

Solució al SALT DE CAVALL, per P.R.:

Ni dona prop de barons, ni estopa 
prop de tions.

ons. ni Ni ba

do de ti pa

es prop rons, prop

na to de

SUDOKU

Ompliu les caselles amb números de l’1 al 9, 
tenint en compte que no es poden repetir

en cap línia, columna ni quadrat.

4 1 9 3

4 5 2 6

1

5 9 1 6 8

6

3 9 7 8 4

7

9 2 3 5

6 8 4 9462189375
813745926
795236148
574912683
281463597
639578214
347691852
928357461
156824739
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ANIVERSARI
de

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

a l’edat de 66 anys.

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

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

Aquestes setmanes en què 
augmenten els viatges 

al Cementiri, aquesta vorera 
inacabada i desprotegida de 
la carretera de les Puelles 
és més perillosa que mai. És 
una veritable trampa per als 
vianants que hi passen, es-
pecialment quan hi ha poca 
llum o es va distret. Una sim-
ple baraneta evitaria algun 
ensurt o possible accident.
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Cinquè aniversari de

Pere Martí i  Andreu
Que morí cristianament el dia 19 de novembre de 2005,

a l’edat de 81 anys.

Sempre estaràs en el cor dels qui t’estimen.

Agramunt, novembre de 2010
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L’àlbum ����

Durant els anys cinquanta del segle passat l’escenari del Foment Parroquial va acollir nombroses representacions 
teatrals a càrrec de grups d’afeccionats com el de la foto de l’any 1954 que posem a l’àlbum aquest mes. En 

aquella època i en aquell indret els homes i les dones actuaven per separat.

D’esquerra a dreta i de dalt a baix:

  1) Josep Huguet
  2) Lluís Pons
  3) Ramon Casals
  4) Joan Escué
  5) Enric Font
  6) Josep M. Torres
  7) Ramon Espinal
  8) No identifi cat
  9) Antoni Forns
10) Jaume Cots
11) Joan Quer
12) Ramon Grau
13) Ramon Creus
14) Josep Letamendi
15) Joan Almarcha
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