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Malgrat la crisi en general, i del sector automobilístic en particular, els
expositors d’Agr’auto estaven força
contents de com havia anat aquesta
desena edició.

E S T I M ATS L E C T O R S ...

’aquí un parell de mesos,
el 22 de maig, tindrem noves eleccions municipals.
En les darreres setmanes s’han
anat donant a conèixer els caps
de llista de les principals candidatures, però no pas la resta
dels integrants. Algunes sembla
que tenen veritables dificultats
per completar-les Això d’anar a
l’Ajuntament ja no és el que era.
Els més matiners en fer públic el seu candidat a l’alcaldia
van ser els socialistes. Van escollir una persona nova en política
i en la vida social agramuntina.
Només se’l coneix per la banda
professional com un dels responsables d’una de les principals
empreses agramuntines.
Eduardo López entra a la vida
política quan ha plegat de la laboral. La seva trajectòria pública
tot just comença en aquest moment i les seves capacitats en la
gestió del comú són una incògnita. L’elector haurà de confiar en
el seu tarannà, les propostes i els
seus companys de candidatura.
El candidat d’ERC, Bernat
Solé, fa quatre anys que és a

D

Per primer cop
des de 1979 tots
els candidats
que opten a l’alcaldia ho fan per
primera vegada.

l’Ajuntament encara que a l’oposició. Per això tampoc no se’n
sap gran cosa de les seves capacitats de gestió. Es diferencia
del candidat socialista per la seva
edat i la seva trajectòria formant
part de diverses entitats socials
i culturals, pel que se suposa és
un bon coneixedor de la xarxa associativa.
L’únic dels candidats que té
una experiència de govern municipal és el de CiU. Domènec Llop
és l’actual regidor de Cultura, Festes i Ensenyament. Per tant és un
bon coneixedor de la Casa Gran i
això li dóna un bon bagatge a l’hora d’encarar el govern municipal.
A diferència dels dos anteriors,
que es presenten amb totes les
ganes del món, el candidat nacionalista ho fa després de la
inesperada renúncia de l’alcalde
Amadeu Padullés. Substituir-lo
no ha estat una decisió fàcil, i
probablement va ser la responsabilitat davant dels companys i
d’una feina feta que el va empènyer a acceptar.
El darrer candidat que es coneix és el del Partit Popular, actu-

alment sense representació. És el
jove Marcos Gómez que fa quatre
anys ocupava el segon lloc, darrere d’Agustí Corrales que no va
aconseguir el seu anhel d’entrar a
l’Ajuntament. Sap que tindrà els
vots fidels dels electors populars,
però amb la incertesa de saber si
seran suficients per ocupar una
cadira en el renovat saló de sessions de Ca la Vila.
De moment no es coneix cap
altra candidatura. Sí que se sap
que ni Reagrupament ni Solidaritat per la Independència es
presentaran i tampoc és provable
que ho faci ningú més, encara
que hi pot haver alguna sorpresa.
Per primer cop des de 1979
tots els candidats que opten a
l’alcaldia ho fan per primera vegada. Sigui quin sigui el resultat,
sigui quin sigui el pacte postelectoral, els agramuntins tindrem un
alcalde nou.
Que Déu l’il·lumini, pel bé de
tots.
Afectuosament,
Bernat Jofre
Agramunt, març 2011
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ODONTOLOGIA

Oferim els tractaments d’oclusió i articulació, estètica
i cosmètica dental, cirurgia bucal i implants dentals,
odontologia conservadora i preventiva, odontopediatria, ortodòncia, pròtesis dental i periodòncia.
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Horari:
de dilluns a dijous, de 9 a 13 i de 16 a 20
divendres, de 9 a 13
dissabtes, a convenir
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A C T UALITAT FETS DEL M E S

per JOSEP BERTRAN

Carnaval 2011
FOTOS: JOSEP BERTRAN
Màxima expectació a la plaça de l’Església per
presenciar la presentació de la Xurripampi.

L

a coincidència amb el
25 aniversari del Carnaval ha fet que aquesta
hagi estat una edició especial
amb més actes i, segurament,
més concurrència de públic i
amb la participació de moltes
entitats, com la nostra revista, que s’han volgut sumar en
aquesta celebració.
Una de les novetats va ser
la creació de la Xurripampi.
Es tracta de la recreació lliure
inspirada en un antic personatge carnavalesc agramuntí.
Els escolars van participar
Presentació de la nova form
ació
de música tradicional.

[MARÇ 2011]
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Escenificació introductòria
del Grup Escènic Agramuntí.

pi

El Rei Carnestoltes
amb la seva Xurripampi.

Una altra interpretació del Grup Escènic, relacionada
amb la presentació de la mascota carnavalesca.

8
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am
lar el ball de la Xurrip
Els assistents van bal
al.
sic
mu
ció
al so de la nova forma

Punts
257

Alumnes del col·legi Macià-Companys
presentant les seves carotes.

163
150
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65

Expectació dels alumnes del col·legi Mare de Déu
del Socors, durant la presentació a la seva escola.
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Dorsal VEHICLE
Punts
AI ! PERDÓ EN PRIMERA POSICIÓ....
19 FOLLETS FOLLATS FOLLEM FOLLAN A 68
PAS DE TORTUGA

activament en la seva presentació. Uns
dies abans hi va haver festa grossa als
dos col·legis de primària per tal d’estrenar les carotes que s’havien confeccionat sobre aquest emblema.
El divendres dia 4, a partir de les 19
hores i a la plaça de l’Església, el Grup
Escènic va presentar una petita escenificació introductòria del Rei Carnestoltes, la Xurripampi i el seu ball.
Dorsal CARROSSA
32 FEM XUP XUP
L’AVE AGRAMUNTINS:
24
VISCA L’ESPECTACLE!!
8 YELLOW BEATLE SUBMARINE
16 TORNEN LES VAQUES BOGES

Punts
86
75
62
15

A l’acte, després de l’actuació d’un
grup d’animació, també va fer la seva
presentació una nova formació de música tradicional sorgida de l’Escola de
Música.
Les activitats nocturnes es van traslladar al Pavelló amb un concurs de
disfresses casolanes i la projecció
d’una pel·lícula.
El dissabte al matí es va dedicar al
concurs d’establiments i, per primera
vegada, de balcons guarnits. El Grup
Escènic va sortir a fer una cercavila i a
fer de jurat.
Teatredetics va reiterar l’èxit de vendes dels seus “cagarros delicatessen”
de diversos sabors i amb la bona presentació acostumada.
[MARÇ 2011]
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25 JURÀSSIC 3D
AI ! PERDÓ EN PRIMERA POSICIÓ....
19 FOLLETS FOLLATS FOLLEM FOLLAN A
PAS DE TORTUGA
9 XIM - XIMINIES
6 SOM ORIENTALS
23 LA TRIBU
SE VA AVÉ UN POLLON QUE NO SABE
20
NI DONDE SE HA METIO!!
A LES GRANOTES DEL SIÓ NINGÚ
18
ELS HI DÓNA UN PETÓ
2 25 ANYS SENSE PARAR
38 AVARATAR: EL PLANETA ANTICRISI
7 ELS COMPANYS HIPPIES
1 A L’ABORDATGE
10 PER MOLTS ANYS: CORDER!
DE FRANÇA A AGRAMUNT
28
AMB EL MARSUVIPER AMUNT
36 LADIES AGRA OH LA LA!
17 BARRUFILÀNDIA
14 AGRAMUNT NET, NI UN DIT DE POLS
22 PIRATS AMUNT!!!
5 LES MAJARETES DE BALAGUER
NO MALPENSEU PERÒ ENS AGRADA
21
EL ROSA
11 PARXIS XIS XIS
26 PER QÜESTIÓ D’OUS NO SERÀ
15 THE WALKING AGRAMUNT
33 PARTY_MONI DE LA HUMANITAT
42 FIRMAMENTO
41 PINGU
NOSALTRES SOM DE VERITAT...
30
LO ALTRE NOMÉS ÉS COMPETÈNCIA
35 GUANYEM PER PUNTS
3 M & M’SLANDIA
13 BUSCANDO A MICKEY
43 PENYA DEL MOKO
27 LA VIDA DESPRÉS DE LA MORT
COM SERAN ELS HOMES
34
DEL FUTUR? HOMES? JA, JA, JA
37 UN CLÀSSIC RENOVAT
40 RADIOACTIVES
4 TOTS DAMUNT L’AIGUA
12 KO D’UN COP
29 ESQUADRÓ 95
39 TENTACIONES
31 DEL 2011 ALS ANYS 60
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“A L’ABORDATGE”

Detall del vehicle de la
comparsa “A L’ABORDATGE”

Els comerciants de Les Planes es
van esmerçar a guarnir carrers i establiments amb el motiu de la Feria de
Abril. No hi van faltar ni les casetes,
ni els cavalls, ni el ball per sevillanes.
Com no podia ser d’altra manera la
rua de la tarda va ser l’acte més concorregut, amb més d’una quarantena
de comparses i carrosses. La imaginació dels nostres conciutadans no té
límits i les ganes de treballar tampoc.
Una inoportuna apagada de llum i so

va entorpir un xic la desfilada en algun
punt del recorregut, no el suficient per
deslluir el seu conjunt. En aquests 25
anys s’han anant succeint els participants i els integrants de les comparses.
Amb tot, encara n’hi ha que aguanten
des de la primera edició.
El ball de disfresses de la nit, amenitzat per l’orquestra Anònima, es va
omplir de gom a gom. Com sempre es
van donar a conèixer els premis dels
diversos concursos.
La Sardinada del diumenge va celebrar també els seus 25 anys. Es van
recuperar les ploraneres a càrrec de
les Dones de l’Esbarjo amb una petita
cerimònia que arrencà de la plaça de
l’Església fins al Mercadal.
Durant la Sardinada es va projectar
en una gran pantalla una filmació inèdita de la primera edició del Carnaval,
any 1987, que va rodar el nostre company de SIÓ, Pasqual Castellà, i que
la revista va recuperar per aquesta
efemèride. També es van poder veure
una selecció de fotografies, les més antigues cedides per SIÓ, i un vídeo de la
rua d’enguany rodat per Albert Malet.
Recordem que en el número del mes
de febrer SIÓ publicà una recopilació
d’imatges de tots els carnavals des de
l’any 1987.

“25 ANYS SENSE PARAR”

[MARÇ 2011]
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▼
“LES MAJARETES DE BALAGUER”

“M & M’SLANDIA”

“PER MOLTS ANYS: CORDER!”

“TOTS DAMUNT DE L’AIGUA”

“ELS COMPANYS HIPPIES”

La majoria d’infants s’ho pas
sen
molt bé tirant confeti a la gen
t,
com aquesta integrant de la
comparsa “ELS COMPANYS
HIPPIES”

12
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“BUSCANDO A MICKEY”

“YELLOW BEATLE SUBMARINE”

“PARXÍS XIS XIS”

“XIM-XIMINIES”

“SOM ORIENTALS”

[MARÇ 2011]
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▼
“K.O. D’UN COP”

“TORNEN LES VAQUES BOGES”

“AGRAMUNT NET, NI UN DIT DE POLS”

“THE WALKING AGRAMUNT”

“A LES GRANOTES DEL SIÓ NINGÚ
ELS DÓNA CAP PETÓ”

14
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“BARRUFILÀNDIA”

“AI PERDÓ, EN PRIMERA POSICIÓ...
FOLLETS FOLLATS FOLLEM FOLLANT
A PAS DE TORTUGA!”

NO
“SE VA AVÉ UN POLLON QUE
!”
IO!!
MET
HA
SE
DE
DON
NI
E
SAB

“PIRATS AMUNT!!”

“NO MALPENSEU PERÒ
ENS AGRADA EL ROSA”

“L’AVE AGRAMUNTINS: VISCA L’ESP

ECTACLE!!”
Components de la carrossa
“L’AVE AGRAMUNTINS: VISCA L’ESPECTACLE!!”

[MARÇ 2011]
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“LA VIDA DESPRÉS DE LA MORT”

▼

“LA TRIBU”

“DE FRANÇA A AGRAMUNT
AMB EL MARSUVIPER AMUNT”

“PER QÜESTIÓ D’OUS NO SERÀ”
“DEL 2011 ALS ANYS 60”
“ESQUADRÓ 95”

16
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“PARTY_MONI DE LA HUMANIT
AT”

“JURÀSSIC 3D”

“FEM XUP XUP”

“FEM XUP XUP”

“NOSALTRES SOM DE VERITAT...
LO ALTRE NOMÉS ÉS COMPETÈNCIA”

[MARÇ 2011]

sió 565

17

A C T UA LITAT FETS D EL M E S

▼

“GUANYEM PER PUNTS”

“COM SERAN ELS HOMES DEL FUTUR?
HOMES? JA, JA, JA

“UN CLÀSSIC RENOVAT”

“LADIES AGRA OH LA LA!”

“TENTACIONES”

“AVARATAR: EL PLANETA ANTICRISI”

18
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“RADIOACTIVES”

“PINGU”

“FIRMAMENTO”

“PENYA DEL MOKO”

ball de
El pavelló firal va acollir un multitudinari
lliurar
disfresses, a la mitja part del qual es van
els premis dels diversos concursos.

La companyia Teatredetics va tornar
a vendre els tradicionals “cagarros”.

[MARÇ 2011]
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▼
Primer premi del concurs de guarnició de balcons.

Segon premi del concurs de guarnició de balcons.

Tercer premi del concurs de guar

nició de balcons.

RELACIÓ GUANYADORS PRIMER CONCURS
DE GUARNICIÓ DE BALCONS:
1r premi.2n premi.3r premi.4rt premi.5è premi.-

ANIVERSARI CARNESTOLTES (PILAR SANGRÀ)
VENÈCIA AL CARRER (Mª ROSA OMEDES)
TRIEU I REMENEU (CARME CASTELLÀ)
25 ANYS DE CARNAVAL (RAMONA TUGUES)
MOLINETS DE PAPER (FAMÍLIA CARRASCO
MARTÍNEZ)
6è premi.- CABARET (JORDI PUEBLA)

RELACIÓ DE GUANYADORS DEL CONCURS
D’APARADORS:
Membres del Grup Escènic Agramuntí, amb motiu de
fer de jurat realitzaren una cercavila acompanyats per
joves instrumentistes de l’Escola de Música.

20
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– PREMI A LA MILLOR AMBIENTACIÓ LOCAL
BOTIGUERS CAMÍ DE LES PLANES
– PREMI A LA MILLOR ORNAMENTACIÓ APARADOR
CAL SANGRÀ

Premi a la millor ornamentació

d’aparadors.

rebre
Els botiguers del Camí de les Planes van
el premi a la millor ambientació de local.

L’ambientació fou molt lluïda
amb sevillanes incloses.

El fotògraf fotografiat realitza
nt una foto
de família dels marxosos ball
adors.

▼

Dones de l’Esbarjo, que feren de ploraneres, i cuiners i cuineres de la Sardinada popular.

[MARÇ 2011]
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▼
Mentre es feia cua per als entrepans, a la pantalla gegant de la plaça
es podia veure la projecció del vídeo preparat per a l’ocasió.

Projecció del vídeo del carnaval

de l’any 1987.

Els cuiners atrafegats coent les sardines.

Es va passar una selecció de fotografies
dels 25 anys del carnaval agramuntí.

[MARÇ 2011]
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1. Mercat
de les Rebaixes
Una vintena de parades van
participar, el diumenge 13 de
març, en la novena edició del
Mercat de les Rebaixes al Carrer que es va ubicar al mig de
la plaça del Pou. La Unió de
Botiguers va repartir xocolata
amb coca per al públic en general i entre els compradors
se sortejà un parell de pernils.

2. Distinció
El Dr. Josep Maria Lailla i
Vicens, vinculat familiarment
amb la nostra Vila –la seva
mare era agramuntina–, per
residència temporal i, molt
especialment, per estima
personal, ha ingressat com
a membre permanent de la
Reial Acadèmia de Medicina
de Catalunya. L’acte solemne
tingué lloc el dia 15 de febrer
en el decurs d’una sessió extraordinària d’aquesta presti24
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giosa institució. El Dr. Jesús
González Merlo li va fer d’introductor. Posteriorment va
presentar el seu treball “De
l’obstetrícia clàssica a la medicina perinatal”.
La invitació a ingressar a la
Reial Acadèmia de Medicina
de Catalunya se li va fer en
reconeixement a tota la seva
trajectòria professional i humana. Actualment és el membre més jove de tots els acadèmics, que ho són a perpetuïtat, que composen aquesta
reconeguda institució. El Dr.
Josep Maria Llailla ha manifestat el seu agraïment a
la invitació “més tenint en
compte que és un reconeixement que ve des dels propis
col·legues”, digué. Aquesta
distinció s’afegeix a les moltes que ha obtingut al llarg de
la seva carrera professional
que es troba en un dels moments més importants en el
que es conjumina l’experiència, la maduresa i una llarga
trajectòria encara per recórrer

3. Llibre
La periodista d’origen agramuntí, Anna Figuera i Raichs,
acaba de publicar un llibre
sobre les relacions entre l’expresident de la Generalitat,
Jordi Pujol i Israel i el sionisme. Figuera va néixer a Agramunt l’any 1974. Més tard
es traslladà a Barcelona amb
la seva família. Actualment
és redactora de la secció de
política del programa “Els
Matins” de TV3 i professora
de la facultat de Ciències de
la Comunicació Blanquerna,
(universitat Ramon Llull). A
rel del seguiment que ha fet
com a periodista dels viatges
de Jordi Pujol a Israel, ha redactat un llibre que aprofundeix en el pensament de l’ex-

3

4
JOSEP BERTRAN

d’associar-se sorgí la passada
primavera arran de les mobilitzacions contra els robatoris
que van patir moltes granges
de la zona. El president lamenta que, tot al contrari del
que se’ls havia promès per
part de l’alcalde, l’Ajuntament
no els ha ajudat en el tema de
la gestió per constituir la nova
entitat.

4. Associació
Una trentena de ramaders
d’Agramunt i diversos pobles
de la Ribera s’han constituït en
una associació amb el nom de
Ramaders Associats del Sió,
amb l’objectiu de defensar els
seus interessos professionals i
empresarials. El seu president
és Jordi Ortiz; vicepresident,
Ramon Maria Gené; secretari,
Josep Farreny; tresorera, Olga
Oliva i vocals Josep Albareda,
Jordi Sarri, Josep Maria Riera
i Josep Maria Porta. La idea

5

5. Setmana Blanca
Tots els centres d’ensenyament agramuntins van fer festa entre els dies 28 de febrer

JOSEP BERTRAN

El Dr. Josep Maria
Lailla i Vicens,
vinculat familiarment amb
la nostra Vila,
ha ingressat
com a membre
permanent de la
Reial Acadèmia
de Medicina de
Catalunya.

president amb una nació i un
poble pel que sent admiració,
sense deixar de ser-ne crític
en alguns aspectes.

i 4 de març en compliment de
la normativa de la Generalitat
i en el marc que s’ha designat com a Setmana Blanca.
L’Ajuntament va organitzar
una sèrie d’activitats a l’estil
de les de l’Actinadal al Pavelló Firal.

6. Cartells
La Generalitat ha instal·lat
dos cartells turístics a les entrades de la Vila, tant venint
des de Cervera com de Tàrrega. En cada un dels cartells
s’informa del temple de Santa

6
JOSEP BERTRAN
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A C T UA LITAT FETS D EL M E S

▼

Maria amb un esquemàtic dibuix de la façana principal.

JOSEP BERTRAN

7. Caminada
El Grup Excursionista de
l’Urgell va celebrar, el diumenge 6 de març, la desena
edició de la seva caminada
popular per la comarca. El
circuit escollit d’un total de
20 quilòmetres, va ser el del
nord del nostre municipi amb
sortida i arribada a la Fondandana passant per la Donzell
i les Puelles. Hi van participar 211 persones de tota la
comarca. Abans de la sortida
es va fer el sorteig de material
esportiu i durant la marxa hi
havia avituallaments pels caminants.

7

Agr’auto
E

JOSEP BERTRAN

ls dies 26 i 27 de febrer
es va celebrar la desena
edició d’Agr’auto amb la mos-
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tra d’un centenar de vehicles
aportats per quatre concessionaris locals. Malgrat que

no s’informà sobre el nombre
de vendes sembla que els
expositors estaven prou con-

JOSEP BERTRAN

tents pels resultats, vista la
situació de crisi en què ens
trobem.
L’acte inaugural va estar
presidit pel Delegat Territorial de la Generalitat a Lleida,
Ramon Farré, que es va referir a la conveniència d’aquest
tipus de certàmens per fer
front a la crisi. També explicà la necessitat de potenciar
els vehicles elèctrics i de baix
consum.
L’alcalde, Amadeu Padullés, va aprofitar el seu discurs
per fer una mica de balanç de
la seva gestió a l’Ajuntament
i dels temes que estan encarrilats. Malgrat els temps que
corren l’alcalde va dir que els
agramuntins “encara ens en
sortim prou bé”.

Concentració motards

JOSEP BERTRAN

El diumenge al matí hi va
haver la tercera edició de la
concentració de motards, organitzada pels Motorrons agramuntins. Hi van participar
unes 850 persones vingudes
d’arreu de Catalunya amb
prop de 700 motos de tot
tipus. Van fer un recorregut
per Artesa, Ponts, Guissona
i Agramunt després d’un bon
esmorzar i sorteig de regals. ■

NOTA D’AGRAÏMENT
Per a subscripcions
i anuncis de la revista,
us podeu adreçar a

La família de Josep Pla i Tomàs vol agrair públicament
a totes les institucions i persones que van col·laborar
durant hores a la seva recerca, quan per causa de la
seva malaltia es va desorientar al voltant de la Vila.

Pilar Figuera

Estem especialment agraïts als Bombers, Policia Local, Mossos d’Esquadra, personal del CAP i del servei
d’Ambulància, així com al senyor Amadeu Balasch que
va ajudar a la seva localització.

Tel. 973 39 20 42
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Ca la Rosa
Menjars casolans
per emportar

- L’Estoneta bar cafeteria

973 390 468
C/ Pau Casals, 12
AGRAMUNT
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Menú diari

8,50

%

Per emportar

5,50

%

E NTITATS AG R U PAC IÓ SARDANISTA BARRETINA

JOSEP ROVIRA

Nova junta i activitats

Una quinzena de persones, entre
grans i petits, es van apuntar el
primer dia al curset de sardanes,
que per culpa de la pluja es va
haver de celebrar al pavelló firal.

Hem iniciat un
curs de sardanes
gratuït i per a
totes les edats
(del 12 de març
al 9 abril, els
dissabtes tarda,
de 17h a 19h a la
plaça del Mercat),
perquè tothom
pugui aprendre a
ballar sardanes.

Benvolguts/des agramuntins/es,
La nova junta de l’associació sardanista Barretina adreça aquestes ratlles a tots els
agramuntins i agramuntines,
fent esment especial a tots
els socis de l’entitat, per tal
de presentar-nos i donar a
conèixer els nostres propòsits, projectes i il·lusions per
al mandat de tres anys que
se’ns va atorgar en l’assemblea del dia 11 de febrer.
En el número de desembre
d’aquesta revista, la Barretina
publicava un article on demanava suport per a la continuïtat de la seva activitat
en una situació realment complicada i, on no hi havia signes d’activitat futura si ningú
no es posava al capdavant.
Segurament aquelles ratlles
i el sentiment que tenim cap
a la sardana, dansa nacional,
símbol de país, de poble i
de germanor entre persones,
ens va motivar a un grup de

joves de la vila a decidir-nos
a emprendre un nou projecte
envers l’associació Barretina.
La nova junta de la Barretina l’encapçalem la Natàlia
Ribó com a presidenta, la
Remei Baró, vicepresidenta,
l’Esther Farreny com a tresorera, l’Anna Borges, secretària, i com a vocals, la Laia
Torres, el Josep Mª Bertran,
la Belén Nogales, l’Anna Sorribes i el Josep Anton Farré.
Amb il·lusió i ganes esperem
fer créixer l’associació i projectar-la, més enllà de les
habituals ballades de cap de
setmana d’estiu i l’Aplec, en
el si de la gent del poble perquè sentin l’associació i la
sardana com a part seva. Per
això, un dels nostres objectius
principals serà promoure l’ús i
les habilitats de la dansa amb
cursos i activitats de promoció adreçades a tot tipus de
públic.
La Barretina pretén fer moure el poble, la nostra identitat
i la nostra força com a país
rau en la capacitat que tenen
les associacions culturals que
preserven l’actiu més important de la nostra nació, perquè
som cultura, som identitat i
som el que la majoria de catalans vulguem ser, però la sardana forma part del nostre pal
de paller i des de la Barretina
estem disposats a treballar
perquè aquest no caigui.
No volem acabar sense
agrair i valorar la tasca que
han fet durant més de vint
d’anys les juntes anteriors de
la Barretina. Sense la seva feina no seríem aquí, entre d’altres coses perquè nosaltres,

La Junta

els de la junta actual, mai no
hauríem après la sardana, ni
l’hauríem après ni l’hauríem
valorat ni estimat. Aquest és
el nostre repte. No podíem
deixar perdre la Barretina.
Moltes gràcies a tots els que
heu construït l’associació durant aquests anys.

Programació
Aprofitem per presentar-vos
la programació que tenim per
aquest 2011. Començarem
amb un curs de sardanes gratuït i per a totes les edats (del
12 de març al 9 abril, els dissabtes tarda, de 17h a 19h a
la plaça del Mercat), perquè
tothom pugui aprendre a ballar sardanes. L’Aplec de la
sardana serà el 25 de juny, un
aplec de tarda-nit amb la participació d’altres agrupacions
de sardanes del nostre país. I
tots els diumenges de juliol i
d’agost, a les 20h, a la plaça
del Mercadal, podreu gaudir
de les habituals audicions
de sardanes on posarem a la
pràctica el que haurem après
en el curset. Us hi esperem a
tots!
També hem posat en funcionament un correu electrònic
(barretina@josoc.cat), un bloc
(agrupaciosardanistabarretina.
blogspot.com) i un grup al Facebook (Amics de la Barretina)
on podreu consultar qualsevol
novetat de la Barretina.
Emprenem aquesta nova
etapa amb compromís i esperant la participació i collaboració de tots vosaltres perquè la sardana continuï ben
viva en la nostra vila.
Fins aviat. ■
[MARÇ 2011]
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Amics
de
l’Espai
Guinovart
Cicle Impossibilitats, supervivències
extremes en art
impossibilitats.wordpress.com

Josep Guinovart
L’agitació del quotidià
27 març / 25 setembre 2011

AMICS DE L’ESPAI GUINOVART,
adreçat a particulars, col·lectius i empreses
INDÚSTRIES

JOVÉ-BALASCH, S.L.

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.
Plaça del Mercat, s/n. 25310 Agramunt
info@espai.guinovart.es
Visites concertades per a grups. Tel. 973 39 09 04
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E NTITATS B IB LIOTEC A MUNICIPAL

FONT: BIBLIOTECA MUNICIPAL

Club de lectura d’Agramunt

Grup d’expedicionaris
que van travessar el
túnel de Montclar.

E

La finalitat és
la de fer descobrir la lectura
com una activitat de lleure
agradable,
engrescadora.

l diumenge 20 de febrer, es va dur a terme
l’excursió al túnel de
Montclar i hi van assistir 57
persones. La sortida es va
organitzar des del Club de
Lectura de la Biblioteca Municipal d’Agramunt i va ser
motivada per la lectura que
es va fer del llibre Els Llops
de Francesc Puigpelat, al qual
hi ha alguns capítols que fan
referència a la construcció
d’aquest túnel.
El club de lectura és la reunió d’un grup de persones per
compartir l’experiència de la

lectura. La finalitat és la de fer
descobrir la lectura com una
activitat de lleure agradable,
engrescadora. Un espai en el
qual el llibre és el protagonista i fa de reclam per dialogar,
parlar, conèixer els punts de
vista d’altres lectors i participar en activitats paral·leles.
Els objectius d’aquest club és
promoure la lectura, compartir el plaer de la lectura: transcendir l’esfera privada amb la
dimensió pública que implica
la discussió, el respecte i la
comparació d’altres opinions
i sensibilitats. Adquirir i de-

senvolupar recursos d’argumentació i lectura reflexiva i
crítica. Proporcionar eines per
afrontar de manera conscient
el fet lector. Desenvolupar estratègies per aprofitar la lectura i crear una xarxa de lectures
que poden anar eixamplant-se
amb noves propostes.
Les reunions del club són
bimensuals i les alternen amb
tertúlies on poden tractar qualsevol tema relacionat amb la
lectura. Els propers grups es faran dilluns 4 d’abril, a les 5 de
la tarda, i dimecres 6 d’abril, a
2/4 de 9 del vespre. ■

pintura i decoració

Roman Serra

695 558 383

[MARÇ 2011]

sió 565

31

32

sió 565

[MARÇ 2011]

E NTITATS CEN TR E EX C URSIONISTA D’AGRAMUNT

CEA

Dues sortides per començar l’any

CEA

De vegades fem
molts quilòmetres per anar a
fer excursions
i oblidem els
tresors que
tenim al costat
de casa.

Sortida a la Cerdanya
amb raquetes de neu
Aquest any tampoc no
hem pogut coronar el Pic del
Punxó. Si l’any passat el mal
temps ens va fer girar cua,
enguany la falta de neu en
aquella zona de la Cerdanya
va fer que ens decidíssim a
fer la pujada amb raquetes al
Pic de Pedrons (2.715 m). La
nit del divendres, però, i apro-

fitant la lluna plena i unes
condicions de temperatura
excepcionals, vam fer una pujada nocturna a la Tossa d’Alp
(2.536 m), la cota màxima
de l’estació de la Masella. La
temperatura i la perfecta visibilitat, que feia gairebé innecessaris els frontals, va fer-nos
gaudir al màxim de la pujada.
Per als qui van pujar amb els
esquís de muntanya, la baixada a la llum de la lluna per

unes pistes en perfecte estat
va arrodonir l’excursió.
L’endemà dissabte, després
d’un bon esmorzar a l’alberg,
vam enfilar la Cerdanya francesa fins al peu del Pedrons.
Realment va ser un encert el
canvi ja que ens vam calçar
les raquetes i els esquís tot
just en saltar dels cotxes. Després de 3 horetes enfilàvem
la cresta final del Pedrons i
gaudíem de les magnífiques
vistes a les pistes del Pas de
la Casa i del Pic de la Mina.
No podem descuidar-nos
d’agrair a l’Íñigo i la Thaïs,
socis del CEA, l’organització
de la sortida i la seva hospitalitat.

Sortida al bosc
del Siscar
Una trentena de socis vam
fer una matinal al veí bosc del
Siscar. De vegades fem molts
quilòmetres per anar a fer excursions i oblidem els tresors
que tenim al costat de casa.
La caminada pretenia fer un
tomb circular a la zona del
Siscar, gaudint de les panoràmiques i de la bellesa senzilla
i sòbria del territori i l’arquitectura popular.
Vam prendre el màxim de
camins secundaris per poder
evitar aquestes autopistes de
la concentració parcel·lària
que tant ens agraden. Vam
poder veure els marges, masies i capelles que esquitxen
el paisatge. La parada de rigor
per esmorzar a Claret i enfilàrem el retorn a les Puelles,
passant pel Mas Vell, Mas
Nou i la Casanova. ■
[MARÇ 2011]
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FISCAL
LABORAL
COMPTABLE
JURÍDIC
GESTORIA

D’ A G R A M U N T

JOSEP ORTIZ LLENA
TEL 973 39 06 31 - FAX 973 39 23 07
ESTUDIS NOUS, 21 - 25310 AGRAMUNT
ASSESSORIA-AGRAMUNT.COM
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E NTITATS ESCO LA MU N ICIPAL DE MÚSICA

EMMA

Activitats de l’escola

L’itinerari de
la cantada de
caramelles del
dia 24 d’abril
serà el mateix
de l’any passat,
i l’horari, en
principi, també.

Concert d’intercanvi
El dissabte dia 19 de febrer
es va dur a terme un concert
a càrrec de dues orquestres de
joves. Era fruit d’un intercanvi
entre l’Orquestra Vivace de la
nostra Escola i l’Orquestra de
l’Escola Municipal de Música
Aulos de Cerdanyola del Vallès. El concert també servia
de cloenda de la Setmana Musical. Durant la Setmana Musical els membres de l’Orquestra

Vivace van assajar molt, tant
en grupets reduïts (les parcials) com tots plegats. El dia
19 els alumnes cerdanyolencs
van venir aquí a Agramunt. Al
matí les dues orquestres van
assajar. Ambdues portaven un
programa a soles, però també
van preparar unes obres en
conjunt.
Van dinar tots junts, alumnes i professors, de les dues
orquestres. Després del dinar
hi va haver temps de lleure.
Vàrem ensenyar, és clar, els
encants de la nostra vila als
visitants!
El concert va tenir lloc al
Casal Agramuntí, a les set de
la tarda. Primer van tocar els
de Cerdanyola, sota la direcció
de Pedro Pardo, i seguidament
ho van fer els d’aquí, dirigits
per Virgínia Sanagustín. Finalment, quan s’hi van posar tots
alhora, formaven una orquestra de quaranta músics. Feia
molt de goig!
El dia 21 de maig els de
Cerdanyola rebran els alumnes de l’Orquestra Vivace de la
nostra Escola en l’altra trobada
d’aquest intercanvi!

Caramelles
Encara són benvingudes i
benvinguts tots els cantaires
que vulguin participar en les
Caramelles, ja que com més
gran serà el grup més goig farà!
Alguns alumnes de l’Escola les
acompanyaran amb els seus
instruments! Recordem que
els assaigs es fan els divendres
de les nou a les deu de la nit a
l’Escola de Música.

Activitats Previstes
– El dia 11 d’abril (serà un dilluns) farem el Concert de Final
de Trimestre al Casal Agramuntí. El concert anirà a càrrec de
diferents grups instrumentals
de l’Escola i començarà a les
vuit del vespre. Us hi esperem!!
– Hi haurà una altra audició,
l’última del segon trimestre, el
dimecres 13 d’abril. El lloc i
l’hora, els habituals: a les vuit
del vespre a la sala d’audicions
de l’Escola.
– Els avis dels geriàtrics no
cal que es moguin de casa
seva: ja estem preparant un
concertet a cada geriàtric. Tindran lloc el dia 15 d’abril, a les
sis de la tarda. ■

UN EQUIP
[MARÇ 2011]

sió 565

35

36

sió 565

[MARÇ 2011]

O P IN IÓ EL C ELOB ERT

per JOAN PUIG i RIBERA

Setmana en blanc

L

FONT: JOAN PUIG

S’ha d’entendre
que no tots els
països tenim el
mateix clima i les
mateixes condicions (socials,
econòmiques,
històriques,
culturals...); per
tant, és bo que
els calendaris
escolars s’adeqüin a cadascú.

’anterior conseller d’Educació, Ernest Maragall,
durant el seu mandat va
optar per introduir canvis al calendari escolar amb la intenció
de fer front a les crítiques i els
desajustos del món educatiu.
Un dels canvis va ser l’anomenada setmana blanca que
va consistir en una aturada
escolar situada entre el darrer
dia de febrer i la primera setmana de març. Els estudiants,
doncs, van deixar d’anar a collegi per primera vegada durant
uns dies d’hivern a mig camí
entre Nadal i Pasqua.
Quines raons positives hom
va adduir? L’ex-conseller i els
polítics del tripartit van argumentar que una setmana així
també la fan en altres estats
europeus, com França. També que és millor repartir les
aturades escolars; més val fer
menys vacances a l’estiu i, en
canvi, reposar de tant en tant,
cosa que fa més digerible el
cicle escolar. A més a més, la
setmana blanca es va col·locar
en compensació al fet que les
classes es comencessin abans
del que venia sent habitual
el mes de setembre. Per altra
part, l’ex-conseller Maragall va
suggerir que aquesta setmana
es podia destinar a la pràctica
de l’esquí; d’aquí que se la bategés amb el nom de setmana
blanca; era, doncs, una setmana ideal perquè els infants
i adolescents anessin al Port
del Comte o a Baqueira i fessin filigranes tot baixant pels
pendents encatifats de neu. I
aquesta idea darrera era tan
important que fins i tot es va
optar perquè la setmana blan-

ca es fes un xic esglaonada,
no tots a la vegada, conscients
que les pistes del Pirineu no
serien suficients per a tots.
Quines raons en contra es
poden dir? En primer lloc s’ha
d’entendre que no tots els
països tenim el mateix clima
i les mateixes condicions (socials, econòmiques, històriques, culturals...); per tant, és
bo que els calendaris escolars
s’adeqüin a cadascú. El fet de
repartir les aturades escolars
entre els períodes d’activitat
és interessant, encara que caldria avaluar si ha estat positiva
l’aturada de la setmana blanca
o, per contra, ha actuat com un
tall o un fre en el ritme escolar.
Endemés, el que els alumnes
tinguessin festa mentre la major part dels pares treballava
ha suposat un autèntic maldecap per a moltes famílies:
què n’havien de fer dels fills
mentre ells anaven a la feina?
La solució, en els millors dels
casos, ha arribat de la mà dels
padrins que se n’han fet càrrec
o de les ampes, ajuntaments,
casals, associacions, etc. que
han organitzat activitats lúdiques per tal d’entretenir els
alumnes durant la setmaneta;
cosa que ha suposat una despesa addicional a la castigada
economia familiar.
El suggeriment d’Ernest Maragall que els escolars anessin
a practicar l’esquí, fa pensar
en un acudit de mal gust o en
una maragallada de les que
ell o el seu germà ens tenien
acostumats. Quan parlava de
portar els nens i nenes a esquiar sabia realment quan valien cinc dies d’estada a la neu?

Quantes famílies de Catalunya
s’ho poden permetre? És clar
que va prometre ajuts, però
per cobrir-ne el cost les ajudes
de la Generalitat (que després
amb el nou govern han sofert
una retallada dràstica) han
estat insignificants. En segon
lloc, per què cal potenciar l’esquí i no un altre esport? També
estaria bé que els nostres fills
sabessin pujar a cavall, anar
amb bicicleta, escalar, nedar,
fer rafting, ponting, winsurfing, skating, immersió, golf,
etc. Perquè han d’aprendre
només a esquiar? Hi tenen
alguna cosa a veure els amos/
inversors de les pistes? És allò
de “crear la necessitat” perquè després tinguin assegurada la clientela?
La nova consellera, Irene
Rigau, va avançar que aquest
any seria el primer i darrer cop
que es faria. L’extremunciaren,
doncs, abans de néixer. El calendari escolar del proper curs,
també aprovat per Ernest Maragall, caldrà que sigui modificat convenientment. Ara esperem que la consellera, quan
hagi de prendre decisions
importants, tingui en compte, a més dels tècnics, tota la
comunitat educativa: pares,
alumnes i professors, per tal
que les coses es facin millor,
ja que en el món escolar estem
cansats de fer i desfer talment
el teixit de Penèlope.
De ben segur que aquesta
experiència única quedarà en
el record de tots, encara que,
fet i fet, més que una setmana
blanca (que sols alguns s’han
pogut permetre) ha estat una
setmana en blanc. ■
[MARÇ 2011]
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O P IN IÓ GEN T, FETS, COSES. . .

per A. PONSA

Ocells: rossinyol
tat considerat pels ornitòlegs
i per tothom en general, com
un dels cants més exquisits
d’entre tota l’avifauna que tenim; el qual es diferencia del
de les altres espècies perquè
no és totalment instintiu, encara que, igualment que els
altres ocells, els rossinyols
joves, en tinguin ja coneixements congènits, l’acaben
d’afinar tot escoltant atentament els adults. Un cant farcit de notes intenses i precises capaces d’embadalir-nos
els capvespres de maig i de
juny quan sonen entre boscos
i jardins de les nostres contrades.

Ocell migrador

És un ocell que és
molt difícil mantenir-lo engabiat
per diverses raons
de pes: una podria
ser a causa del seu
règim alimentari,
i una altra, molt
decisiva també,
pel seu instint de
migrador.

E

l rossinyol diuen que és
el segon ocell per abundància al nostre país;
el primer és el pardal amb
un cens aproximat que els
experts xifren entre els dos i
tres milions de parelles, seguit a distància pel rossinyol,
el cens del qual no passaria,
però, del milió, repartides,
això sí, en la major part del
territori.
Diguem que té un plomatge senzill i gens cridaner de
color castany estès per tot el
cos on només ressalten el to
un xic vermellós de la cua i el
negre massís dels seus ullets
de gra de móra.
El seu cant sempre ha es-

El rossinyol és també un
ocell migrador que passa l’hivern a l’Àfrica i torna aquí durant el bon temps per dur a
terme la seva reproducció en
nius que generalment basteix
prop dels mateixos indrets i
mates on el va fer l’any anterior i, un fet força original,
és que els mascles són els
encarregats de fer-lo sense
cap mena d’ajut per part de
les femelles. I el bo del cas
és que moltes vegades n’han
de fer més d’un perquè a la
parella no li acaba de fer ben
bé el pes pel que sigui. Abans
de començar la construcció
s’afanyen a explicar als altres
per mitjà del seu cant potent,
que ells són els amos i senyors d’aquella parcel·la, i no
permetran de cap de les maneres que s’hi instal·li cap intrús ja que pensen defensar-la
a sang i fetge si cal. Aquest

cant se sent de bon principi
sobretot de nit; més endavant
també sona durant el dia,
però no pas amb la mateixa
freqüència ni intensitat o, almenys, aquesta és la sensació
que hom en té.
El niu té la típica forma de
cassoleta, i el solen ubicar directament al terra o, també,
en mates i bardisses a poca
alçada.
El rossinyol és fortament
territorial i s’alimenta de
cucs, de petits insectes i
d’aranyes que caça a terra o
entre el sotabosc, però també
li agraden les baies, especialment les de saüc.
Un ocell que és molt difícil mantenir-lo engabiat per
diverses raons de pes: una
podria ser a causa del seu
règim alimentari, i una altra,
molt decisiva també, pel seu
instint de migrador. A més a
més, quan està tancat a la gàbia pràcticament no canta, i
això és una mostra clara del
seu entristit estat d’ànim.
Acabaré l’escrit afegint que
el nom de rossinyol no és
exclusivament el d’un ocell,
també és el d’un bolet mengívol i molt apreciat que, a més,
té l’avantatge de no cucar-se
mai.
I de passada dir també que
és el nom d’una mena d’estri
en forma de càntir que quan
jo era petit em construïa el
meu pare, el qual era fet de
canya i s’omplia d’aigua i
bufant lleugerament pel broc
petit feia un xiulet que podia
confondre’s amb el cant del
rossinyol. ■
[MARÇ 2011]
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OP IN IÓ ELS LEC TO R S ESCRIUEN

Coses de la vida
DIR MENTIDES
Truquen a la porta d’entrada a l’habitatge, la minyona obre la porta i el
diàleg és així:
– Voldria veure la senyora.
La minyona va a la senyora i li diu:
– XXX demana per vostè.
– Digues-li que no hi sóc.
– Senyora, jo no puc dir mentides.
La senyora fa una pausa i li diu a la
minyona:
– Mira, ara surto per la porta de servei i tu dius a XXX que sóc fora. I així
ho va fer.
– La minyona va cap a XXX i li diu:
– La senyora no hi és.
– Quan XXX va marxar, la senyora va
entrar i santes pasqües.
Autèntic!
PSICOLOGIA
Si un noi proposa a una noia passar
junts un cap de setmana, per exemple
a la Costa Brava, i li contesta:
– “Però que t’has cregut!, per qui
m’has pres?”.
Vol dir que s’ha acabat el bròquil.
Però si li contesta:
– “No, és massa lluny”.
Vol dir que la porta queda oberta.
QUI LA FA NO SEMPRE LA PAGA
Recordareu que el carrer Aragó de
Barcelona era una gran rasa on circu-
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laven ferrocarrils. L’Alcalde Porcioles
la va cobrir i avui és un carrer de gran
circulació. Hom li va dir:
– L’obra és magnífica, però d’on
traurem tants diners per pagar-la?
– La resposta va ser ràpida i contundent:
– La gent es recorda de qui va fer
l’obra, no del qui l’ha pagada.
LA VIDA
Els pares i els mestres sovint diuen
als infants i joves que cal estar formats
per a la vida que els espera i hom es
pregunta: els anys d’escola no són vida?

Jordi Viladot Puig

Si això és així tenim que sis cigarretes per deu minuts són 60 minuts. La
pregunta és, qui paga aquesta hora no
treballada?
PARLAR I NO DIR RES
De vegades podem contestar preguntes sense dir res encara que sembli el contrari. Per exemple:
– Hi vas sovint a...?
– Sí, un cop cada vegada.
Altre exemple:
– El carrer és molt llarg?
– Sí, arriba d’un cap a l’altre.

DATA DE CADUCITAT
El meu amic té 83 anys. Va a cal
metge per la revisió periòdica. Tot està
bé i el diàleg és així:
– Estàs molt bé. Tu viuràs 100 anys.
– Potser millor que no hi posem limitacions.

ESTRÈS
En una tertúlia d’amics, un va pontificar que en la vida laboral el que pateix
més estrès és el metge cirurgià quan
opera. Jo crec que el que pateix més
estrès és l’empresari a final de mes que
no pot pagar la nòmina dels assalariats.
Hi esteu d’acord?

DEIXAR LA FEINA PER FUMAR
AL CARRER
Sovint veiem al carrer grups de persones fumant, donat que no ho podem fer en llocs públics tancats. Els
nostres càlculs són els següents: No
és exagerat que entre deixar la feina,
sortir al carrer, fumar-se el cigarret i
tornar a la feina, sumi deu minuts.
Tampoc no és exagerat que es fumi
tres cigarretes al matí i tres a la tarda.

QUINA FICADA DE POTA
A Barcelona hi ha un carrer que originàriament es deia Rector Ubach. El
franquisme, amb la seva dèria de castellanitzar-ho tot, el va traduir per Párroco Ubach, sense preocupar-se poc
ni mica de qui era aquell personatge.
Ara es torna a dir Rector Ubach per
la senzilla raó que el personatge era
Rector d’una universitat i no Rector de
cap parròquia. ■

O P IN IÓ ELS LECTO R S ESCRIUEN

Projecte “Aigua Neta”

Joan Garcia

D

es de Bartolomé de las
Casas (Formosa - Rep.
Argentina), desitjaria féssiu
públic, mitjançant la vostra revista, la fotografia del
lliurament dels diners per
al Projecte “Aigua Neta”
i la carta d’agraïment de
“Cáritas Argentina”.
Salutacions des d’aquestes terres tan llunyanes.

Segons consta a
la carta, els diners
serviran “para la
obtención de reservas
de agua potable en la
colonia aborigen Bartolomé de la Casas”.

[MARÇ 2011]
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H I STÒ R IA A G R A MU N T A L ES HEMEROTEQUES

R. BERNAUS / J. BERTRAN

Imatge del Sagrat Cor
Una crònica de
La Vanguardia de
l’any 1904 explica
l’acte commemoratiu de la
col·locació d’una
imatge del Sagrat
Cor al nostre
temple.

F

ins a la dècada dels anys setanta del segle passat les festes i esdeveniments religiosos tenien un gran predicament i eren
seguides de forma multitudinària. La crònica
que La Vanguardia va publicar el dia 26 d’abril
de 1904 explica un d’aquests actes. Concretament el commemoratiu de la col·locació d’una
imatge del Sagrat Cor. El corresponsal ho explica amb un relat poc periodístic, professional
–freqüent en aquella època–, abrandat i apassionat, segurament amb més suc que tall.
També publiquem el paràgraf que Mn. Joan
Pons dedica a aquesta imatge en el seu llibre
sobre Santa Maria d’Agramunt:
Sagrat Cor de Jesús. — Al fons de la nau
esquerra s’admira l’altar dedicat al Sagrat Cor
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de Jesús, la imatge del qual apareix al centre
del cos principal, i té al seu costat les dels
quatre Evangelistes, dos per banda, sostingudes per mènsules. El cos superior figura el
davallament de l’Esperit Sant al Cenacle, amb
figures a mig relleu. Formen el retaule columnes ornades en la part inferior de grosses fulles
i, vora els capitells, de penjolls de fruita, amb
ornamentació interior, i a l’alçada un angelet a
cada costat. És seriós i ric, encara que d’estil
barroc.
Aquest altar serví per a la confraria del Sant
Esperit, i n’ocupà el centre una imatge del Salvador, fins que, havent decaigut l’esmentada
confraria i pres gran increment l’Associació
de l’Apostolat de l’Oració, fou substituïda per
l’actual moderna, del Sagrat Cor.

26 Abril 1904

Desde Agramunt (22 abril 1904)
Señor Director de LA VANGUARDIA.
Muy señor mío: Orgullosos pueden estar los
organizadores de la fiesta que se celebró en esta
villa en honor del Sagrado Corazón de Jesús, con
motivo de bendecir y colocar su sagrada imagen
en el altar á que estaba destinada.
La imagen, regalo de una devota, es una verdadera obra de arte. Creo interpretar los deseos
de todos dándole las más expresivas gracias.
Por la mañana, después de la Comunión
general, que fue concurridísima, tuvo efecto la
misa mayor á grande orquesta, dirigida por el
maestro de capilla de la Catedral de esa ciudad
con notables cantores de la misma. Se tocó la
misa pastoril del citado maestro dedicada al
Cardenal Casañas.
Por la tarde tuvo lugar una solemne procesión,
siendo confiado el pendón principal al conocido
fabricante don Mariano Jolonch, acompañado de
los señores don José Comas y don José María
Viladot, que, dadas las simpatías de que gozan

D

dichos señores, no podía menos de resultar
lucidísima.
Allí vimos al Ayuntamiento en corporación,
presidido por el alcalde señor Ros, juez municipal, fiscal, capitán de la guardia civil y otras
distinguidas personas cuyos nombres siento no
recordar.
En las calles por donde pasó la comitiva se
levantaron arcos de triunfo con inscripciones
alusivas al acto.
Los balcones, ricamente adornados con colgaduras, ofrecían magnífico golpe de vista.
Las señoritas, asomadas en los mismos y
ataviadas con vistosos trajes, tiraban sin cesar
manojos de flores, dando al acto una nota de
color y luz que difícilmente se borrará de nuestra
memoria juvenil.
En fin, una fiesta de la que guardaremos
grato recuerdo todos los que tuvimos la dicha
de asistir.
Soy de usted afectísimo s. s. — J. B.

e moment no hem pogut localitzar cap
fotografia d’aquest retaule. Al costat en
publiquem una d’inèdita de la portalada que
també data dels primers anys del segle XX. Fixeu-vos en el manyoc de claus que porta l’ho-

me de la gorra i com va vestida la canalla. Les
dues imatges de pedra, procedien d’un grup
escultòric de l’interior del temple, es van retirar
als anys vint amb la restauració de l’escalinata
i actualment es guarden al Museu Etnològic.
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E N S E N YAMEN T FINESTR A EDUCATIVA

Visita del rei carnestoltes a l’escola

COL. M. D. DELS SOCORS

Col·legi Mare de Déu del Socors

Tots els alumnes de
parvulari i primària eren a la sala,
emocionats per la
seva arribada.

COL. M. D. DELS SOCORS

A

quest any, en motiu de
la setmana blanca que
coincidia amb els dies
previs al carnaval, moltes de
les activitats que dúiem a terme cada any no les podíem
fer. Però tot i així l’última
setmana de febrer se’ns va
girar feina. La comissió organitzadora del carnaval ens
va proposar pintar i guarnir
l’emblema de la festa en for-

ma de carota “la Xurripampi”.
Aquesta ceba tenia un ball i
una cançó. Durant la setmana
a les classes de plàstica, música, taller de dansa… i pels
diferents cicles, vam anar
preparant totes les propostes
que ens havien dit.
L’esclat final va ser el divendres dia 25 de febrer, quan va
venir a visitar-nos el rei carnestoltes amb dos dòminos

COL. M. D. DELS SOCORS

Rebent el rei i la seva cort.
Alumnes de la llar esperant el
Carnestoltes (dreta).
Nens i nenes de segon un cop
acabada la carota (a baix).

d’acompanyants.
Tots els alumnes de parvulari i primària eren a la sala,
emocionats per la seva arribada. Amb la música sonant
i amb molta animació vam
fer la seva entrada triomfal.
Ens va animar a participar al
carnaval infantil. Com a regal,
els alumnes li vàrem cantar
la cançó de la ceba i ballar la
dansa del xurripampi perquè
el rei i la seva cort veiessin
que havíem fet els deures que
ens havien encomanat.
Els alumnes de la llar d’infants jugant en el seu racó
de les disfresses i vestits per
a l’ocasió, també van fer una
rebuda al rei carnestoltes,
una mica més curteta donat
que n’hi va haver algun que
va quedar una mica parat.
Tot plegat va ser un preludi
de la gran festa de carnaval
que es va celebrar a la vila
commemorant el seu 25 aniversari. PER MOLTS ANYS! ■
[MARÇ 2011]
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Xavier Junyent Sangrà
Tel. 625 119 990
xavie_reformes@hotmail.com
25310 AGRAMUNT
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Av. dels Esports, 8, 2n, 1a

E N S E N YAMEN T FINESTR A EDUCATIVA

Cuina i menjador a l’escola

Ú

MACIÀ-COMPANYS

ltimament, ja sigui
per la poca conciliació de la vida familiar
i laboral, ha fet que augmenti
la quantitat d’alumnes que
dinen a l’escola. En la nostra
cultura, l’àpat del migdia és
el més important, això fa que
els menús hagin de ser equilibrats, proporcionin bona qualitat de les primeres matèries,
la manera com es cuina, etc...
A l’escola Macià-Companys
tenim la sort de comptar amb
una cuina pròpia, espaiosa i
ben condicionada i això ens

MACIÀ-COMPANYS

Tenim la sort de
comptar amb
una cuina pròpia,
espaiosa i ben
condicionada i això
ens permet alguns
avantatges.

Escola Macià-Companys

permet alguns avantatges:
• Un contacte directe amb
els proveïdors de la comarca,
i conèixer de primera mà les
matèries primeres que es fan
servir.
• Poder, també, adaptar millor els nostres menús a la
temporada, supervisat per una
dietista.
• Utilitzar tècniques de cocció apropiades i tenir immediatesa entre l’elaboració i el
servei, gràcies a la nostra excel·lent cuinera Maria Freixes.
• Facilitar una comunicació
fluïda entre qui prepara l’aliment i qui el consumeix. Cada

primers de mes s’envia a les
famílies el menú de cada jornada i així es poden organitzar
la resta d’àpats.
Cada dia hi ha uns 90 usuaris de menjador, entre alumnat
i professorat. S’han establert
dos torns: en el primer, els
alumnes d’infantil surten de la
classe a les dotze, es canvien
de bata, es renten les mans,
dinen a 2/4 d’1 i després van
a descansar; i en el segon, els
alumnes de primària surten a
la 1, es renten les mans, dinen
i després fan activitats d’estudi o de lleure. De la vigilància
se n’ocupen cinc monitores. ■

UNA IL·LUSIÓ
[MARÇ 2011]
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C O L · L A B O R AC IO N S
L I T E R À R IES EL C O N TE

per J. PIJUAN

La Caterina

La Caterina gaudia
endinsant-se en la
mar sense importar-li mínimament
la quantitat d’hores que passava
fora navegant
amunt i avall. No
es cansava. Es
delectava tant
amb les carícies
de les onades per
tot el cos, que
quan tornava a
port notava que
se li formava un
gran buit dins seu
que li provocava
tal tristesa que
desitjava fervorosament que les
hores de descans
transcorreguessin
ràpidament per
tornar a sortir.

E

l patró s’ha presentat que
encara estava dormint
provocant-li un gran ensurt en despertar-la. Quan la
Caterina ha obert els ulls i ha
vist que encara era fosc, ha maleït els seus ossos per haver-la
despertada a aquelles hores.
Ha intentat agafar de nou el
son però li ha estat impossible
perquè tot d’una ha notat com
l’estava examinant interiorment
per comprovar el seu estat de
salut, cosa que l’ha fet mal
pensar. Sortosament quan ha
vist que l’home se’n tornava per
on havia vingut, ha notat un fort
alleujament a sobre. Malauradament l’alegria ha desaparegut del seu rostre quan ha vist
que tornava, i sabia per què.
La petita embarcació es mostra preocupada perquè avui tornarà a sortir a la mar. Ja fa un
cert temps que hi va de mala
gana, sense cap al·licient, obligada pel patró, perquè ha de
complir amb el seu deure tant
sí com no. La pobra clama que
la deixin arraconada d’una vegada per totes en algun lloc
apartat, perquè cada dia que

passa se li fan més pesades
les sortides. L’esforç que ha de
realitzar la deixa tan baldada
que després té treballs per a refer-se. La seva figura es mostra
tan deteriorada per l’edat que
interiorment ha perdut l’energia
per seguir el ritme que l’imposen; no obstant el patró no ho
veu així perquè la continua fent
treballar com si encara fos jove.
En plena joventut la Caterina
gaudia endinsant-se en la mar
sense importar-li mínimament
la quantitat d’hores que passava
fora navegant amunt i avall. No
es cansava. Es delectava tant
amb les carícies de les onades
per tot el cos, que quan tornava
a port notava que se li formava
un gran buit dins seu que li provocava tal tristesa que desitjava
fervorosament que les hores de
descans transcorreguessin ràpidament per tornar a sortir. Però
el pas dels anys no han perdonat la Caterina que ha vist
com la seva vitalitat minvava amb tant de temps remullant-se. El seu cos s’ha vist
tan ressentit per la humitat del
mar que cada sortida és tot un
esforç que ha de fer per poder
acomplir satisfactòriament el
seu deure. I ara quan surt sols
desitja que la tornada cap a
port sigui el més aviat possible
i sense problemes.
L’home ha deslligat amarres i
ha engegat el motor. A l’instant
la Caterina ha començat a agafar embranzida obeint ordres
i ha iniciat la sortida del port.
La foscor de la nit s’ha esvaït
i ara el seu lloc l’ocupa un cel
radiant. La petita nau contempla aquella claror i la seva visió
li fa pensar que tindran un bon
dia a pesar de tot. La mar està

tan calmada que llisca per les
aigües sense cap contratemps.
Però de cop i volta l’envaeix
la desesperació quan nota una
olor de socarrim que surt del
seu interior. Malgrat saber que
és un problema greu intenta
mantenir el ritme imposat, però
l’ofec que té és tan intens que
se sent defallir. Per sort el patró s’ha adonat de la pèrdua
de velocitat i en veure el fum
que sortia del motor l’ha parat
abans que fos massa tard, i
sense perdre temps s’ha posat
a furgar dins seu per solucionar
l’avaria si no volen quedar-se
atrapats enmig de la mar. Tan
bon punt enllesteix la feina procedeix a donar mitja volta per
tornar a port.
El viatge de retorn es fa
lentament per evitar forçar el
motor prou malmès. No han
recorregut gaire distància que
de sobte el cel s’enfosqueix de
mala manera formant-se una
gran tempesta sobre ells. Les
tranquil·les aigües embogeixen
de cop i volta i instigades per
la tempesta colpegen la petita
embarcació balancejant-la perillosament d’un costat a l’altre
sense parar. Els embats són tan
forts que la nau espetega per
tots costats donant la sensació que acabarà per esberlar-se
d’un moment a l’altre. Però la
Caterina no està disposada a
deixar-se arrossegar al fons i
inicia l’evasió forçant el motor
al màxim. L’esforç l’està ofegant però continua avançant
endavant sense mirar enrere
fins que aconsegueix desempallegar-se de la tempesta, i és
aleshores que es deixa caure
moribunda sense alè i l’han de
venir a remolcar.
[MARÇ 2011]
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Resultats i classificacions

G. GATELL
LA

E S P O RTS C LUB FU TB O L AGRAMUNT «ESCOL A GERARD GATEL L »

AGRAMU
C.F.

ES
NT CO

R. Mendoza

Primera Territorial
Agramunt G. Gatell
Linyola
Agramunt G. Gatell
Solsona

4
2
2
2

Balàfia
Agramunt G. Gatell
Almacelles
Agramunt G. Gatell

3
2
2
1

J

GF

GC

Punts

Almacelles

23

76

24

55

Andorra

23

63

16

55

Alpicat

23

50

25

50

Linyola

23

43

23

44

Borges Blanques

23

40

29

44

La Seu d’Urgell

23

45

37

37

Artesa de Segre

23

45

42

36

Balàfia

23

50

51

35

Juneda

23

36

38

34

Guissona

23

26

29

32

Solsona

23

40

48

31

Agramunt G. Gatell

23

42

41

30

Tremp

23

33

44

26

Balaguer

23

33

38

23

Artesa de Lleida

23

25

39

21

Vilanova de la Barca

23

32

58

15

Pobla de Segur

23

34

66

10

Classificació

J

GF

GC

Punts

E. F. Urgell

18

65

59

48

3

At. Segre

17

76

18

46

Pla d’Urgell

18

52

61

43

Garrigues

18

68

24

44

Guissona

17

64

69

41

E. F. Urgell

18

65

24

43

Cervera

18

58

66

41

Pobla de Segur

18

67

33

40

Tàrrega

18

40

78

34

Bellpuig

16

51

26

34

Garrigues

17

47

78

33

Tremp

17

44

30

24

Ivars d’Urgell

17

27

76

27

Agramunt G. Gatell 18

35

46

20

Balàfia

17

50

93

26

Rialp

17

30

57

19

Pardinyes

17

31

96

17

Guissona

17

27

50

16

Tàrrega

17

17

38

13

Aleví B

Artesa-Ponts

17

32

63

11

Tàrrega
Agramunt G. Gatell
Agramunt G. Gatell

Almenar

23

15

80

R. MENDOZA

Classificació

Benjamí (Carles Escolà).

Cadet
Agramunt G. Gatell
Bellpuig
Agramunt G. Gatell

7 E.F. Urgell
1
6 Agramunt G. Gatell 2
1 Guissona
4

Classificació

J

Baix Segrià

GF

GC

Punts

16

66

18

38

Agramunt G. Gatell 16

60

26

36

Escola F. Urgell

17

62

44

35

Guissona

16

64

23

33

Bellpuig

16

38

41

26

Pla d’Urgell

17

37

34

26

Tàrrega

17

31

22

26

Classificació

J

GF

GC

Punts

At. Segre

17

78

22

63

Intercomarcal

18

74

30

61

Mollerussa

17

58

25

57

Rialp

18

63

36

51

Cervera

18

13

71

11

Balaguer

18

24

69

8

Balaguer

15

32

38

17

Aleví A

At. Segre

16

30

37

13

Ivars d’Urgell

15

24

56

9

Fondarella

17

26

85

9

Tremp

16

16

62

5

Arrels
Tàrrega
Agramunt G. Gatell
Balàfia

Agramunt G. Gatell
Pobla de Segur
Agramunt G. Gatell
Tàrrega

50

sió 565

1
5
4
1

[MARÇ 2011]

Garrigues
Agramunt G. Gatell
Cervera
Agramunt G. Gatell

4
1
1
0

Agramunt G. Gatell
Agramunt G. Gatell
Lleida
Agramunt G. Gatell

0
5
5
8

Lleida

18

57

49

48

J

GF

GC

Punts

Linyola

18

62

51

46

Lleida

18

85

12

69

Tàrrega

17

54

50

45

At. Segre

17

78

12

63

Agramunt G. Gatell 17

64

52

43

Arrels

18

77

15

62

Bellpuig

18

71

66

37

Agramunt G. Gatell 18

80

39

58

Cervera

18

43

65

35

Classificació

Infantil

5
1
0
3

7 Agramunt G. Gatell 2
4 Mollerussa
5
7 Fondarella
2

AGENDA DEL MES D’ABRIL AL CAMP D’ESPORTS
Primera Territorial
Dia 10, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Artesa de Lleida
Oliana

17

31

77

29

Pla d’Urgell

18

16

87

24

Fondarella

17

37

98

19

Benjamí
Almacelles
Agramunt G. Gatell
Lleida
Agramunt G. Gatell

3
3
4
4

Agramunt G. Gatell
Bellpuig
Agramunt G. Gatell
Tàrrega

3
4
5
1

Pre-Benjamí
Bordeta
Agramunt G. Gatell
Linyola
Agramunt G. Gatell

0
3
2
4

Agramunt G. Gatell
At. Segre
Agramunt G. Gatell
Pinyana

6
1
1
4

(Aquestes categories no disposen de classificació).

NOTA INFORMATIVA
A totes les entitats que fem servir
aquestes pàgines per divulgar les nostres victòries i quan toca també les derrotes, no ens agrada haver de comunicar els fets que hem patit aquest mes.

Cadet

Dia 2, a les 17,30 h Agramunt G. Gatell - Rialp
Dia 16, a les 17,00 h Agramunt G. Gatell - Balaguer

Infantil

Dia 2, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Rialp

Aleví-A

Dia 13, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - At. Segre
Dia 20, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Artesa-Ponts

Aleví-B

Dia 2, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Rialp
Dia 20, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Lleida

Benjamí

Dia 9, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Mig-Segrià

Pre-Benjamí Dia 9, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Lleida
Malauradament portem uns mesos en què a tot arreu només es parla
d’aquest problema. Em refereixo als
robatoris que estem patint en granges,
horts, botigues i els particulars de la
nostra vila. Nosaltres també hem estat
víctimes d’aquesta xacra que tenim al

nostre costat. Concretament el 24 de
febrer van entrar a les instal·lacions del
camp d’esports i es van endur material
lúdic i didàctic (aparells electrònics).
Esperem que entre els nostres agents
de seguretat i la nostra col·laboració
acabem amb aquest malson. ■
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E S PO RTS CLUB H A N D B OL AGRAMUNT

Resultats dels equips d’handbol
R

esultats i notícies del Club Handbol Agramunt, aquest
mes podem destacar que ja tenim nous equips en competició, concretament a la copa Catalunya infantil femenina,
on debuta en competició oficial un dels equips de recent
creació, i també ja en tenim un altre de nou en funcionament, començant a entrenar, aprenent i preparant-se per a
la propera temporada.

Sènior Masculí (Tercera Catalana - Grup A)
Tres partits aquest mes, amb sort desigual. Empat al camp
de l’Igualada, en un mal partit dels agramuntins, en una
jornada que en teoria era assequible; victòria contundent a
casa, i derrota a Sant Quirze per la mínima, contra un dels
rivals directes en la classificació, en un encontre molt disputat. Tot plegat manté l’equip en la part mitja de la taula.
Resultats:
25/02/2011 SANT QUIRZE HANDBOL 19 AGRAMUNT C.H.
18
20/02/2011 AGRAMUNT C.H.
33 SANT OT C.H. (LA SEU) 20
12/02/2011 IGUALADA C.H.
25 AGRAMUNT C.H.
25
Classificació

J

G

E

P

PARDINYES, CLUB HANDBOL

14

11

0

3

Punts
22

CH SANT MIQUEL

15

11

0

4

22

SANTPEDOR, CLUB HANDBOL

14

10

1

3

21

BCN-SANTS UBAE CEH

14

10

1

3

21

PROCER CERDANYOLA, CLUB HANDBOL

14

9

0

5

18

SANT QUIRZE, HANDBOL

15

7

2

6

16

AGRAMUNT CH

14

6

3

5

15

SANT OT, CLUB ESPORTIU

15

5

2

8

12

GRÀCIA, OAR SABADELL

14

4

2

8

10

IGUALADA, CLUB HANDBOL

14

3

1

10

7

RIPOLLET, CLUB HANDBOL

13

3

0

10

6

H. SANT LLORENÇ-SANT FELIU LL., B

14

0

0

14

0

Juvenil Masculí (Segona Catalana - Grup A)
Segona victòria de la temporada per als Juvenils, contra
els de la Seu. Derrota a Igualada, on l’equip va despertar
tard, i ja no va ser possible remuntar, i res a fer a Sant Quirze, on per diferents problemes de lesions i altres, el CHA va
disputar tot el partit amb un jugador de menys.

14

10

2

2

22

GRACIA, OAR SABADELL

14

10

0

4

20

PARDINYES, CLUB HANDBOL

14

9

1

4

19

PROCER CERDANYOLA

14

8

1

5

17

SANT LLORENÇ-SANT FELIU LL., HANDBOL

13

6

1

6

13

CONCÒRDIA, CLUB HANDBOL

14

6

1

7

13

IGUALADA, CLUB HANDBOL

14

5

2

7

12

HANDBOL BERGA, (S/D)

13

5

0

8

10

RIPOLLET, CLUB HANDBOL

12

4

0

8

8

AGRAMUNT CH

14

2

0

12

4

SANT OT, CLUB ESPORTIU

15

0

0

15

0

Cadet Femení (Primera Catalana - Grup A)
Res a fer contra rivals amb més experiència que les agramuntines. Continuen els problemes de lesions, i tot i s’aconsegueixen en alguns moments avenços en el joc com a equip,
no s’acaba de confirmar la millora amb un bon resultat.
Resultats:
05/03/2011 AGRAMUNT C.H.
9 C.H. LA SALLE MONTCADA. 26
27/02/2011 MARTORELL C.H. 35 AGRAMUNT C.H.
5
18/02/2011 AGRAMUNT C.H. 10 BALSARENY C.H.
23
Classificació

J

G

E

P

Punts

MARTORELL, CLUB HANDBOL (SDE)

3

3

0

0

6

CH SALLE MONTCADA ISTE

2

2

0

0

4

BALSARENY, HANDBOL

2

1

0

1

2

SANT JOAN DESPÍ, HANDBOL

2

0

0

2

0

AGRAMUNT CH

3

0

0

3

0

Copa Catalunya Infantil Femenina
Amb l’únic objectiu d’aprendre jugant, les noies de l’equip
Infantil debuten en competició oficial, participant en la
Copa. Tot i la manca d’experiència, la il·lusió i les ganes
que posen contra equips molt més rodats, ens fa ser molt
optimistes de cara a un futur pròxim.
Resultats:
05/03/2011 AGRAMUNT C.H.
3 VILANOVA DEL CAMÍ CH
12
26/02/2011 ACLE GUISSONA 24 AGRAMUNT C.H.
4
19/02/2011 AGRAMUNT C.H.
2 VILANOVA DEL CAMÍ C.H. B 17
Classificació

J

G

E

P

Punts

Resultats:

CH MONTBUI

3

3

0

0

6

12/03/2011 SANT QUIRZE HANDBOL 34 AGRAMUNT C.H.
6
20/02/2011 AGRAMUNT C.H.
19 SANT OT C.H. (LA SEU) 13
12/02/2011 IGUALADA C.H.
35 AGRAMUNT C.H.
24

ASSOCIACIÓ LLEIDATANA D’HANDBOL

3

2

0

1

4

Classificació
SANT QUIRZE, HANDBOL (A)

52

BCN-SANTS UBAE CEH
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J

G

E

P

Punts

13

13

0

0

26

ACLE GUISSONA, CLUB HANDBOL

2

1

0

1

2

VILANOVA DEL CAMÍ, CLUB HANDBOL B

2

1

0

1

2

VILANOVA DEL CAMÍ, CLUB HANDBOL

3

1

0

2

2

AGRAMUNT CH (S/D)

3

0

0

3

0

Secció de Futbol Sala
A. Guerrero

PREFERENT CATALANA GRUP 5
Resultats
BALAGUER 3 - 1 AGRAMUNT
AGRAMUNT 3 - 5 TORRENTE DE CINCA
AGRAMUNT 2 - 8 LLARDECANS

DINÀMICA NEGATIVA

Amb la nova
ratxa de resultats negatius, hi
ha la sensació
que la fortuna
no ha acabat
d’acompanyar.

L

’Agramunt va tancar el
mes de febrer amb una
nova ratxa de resultats
negatius. Malgrat tot, hi ha la
sensació que la fortuna no ha
acabat d’acompanyar, sobretot
si tenim en compte que tots
els partits disputats s’han
afrontat amb l’equip sota mínims i amb jugadors importants lesionats.
L’equip de Josep Maria Vi-

Classificació (fins a la jornada 18)
SANT JULIÀ, C.E. “A”
TORRENTE DE CINCA-MASSALCOREIG, F.S. “A”
ALCARRÀS, F.S. “A”
BALAGUER, C.F. “A”
CASTELLAR DE LA RIBERA “B”
BORGES, F.S. “A”
RAJOLÍ D’OR LLARDECANS “A”
FONT-ALMAGRAFIC F.S., ASS. “A”
BALAGUER, C.F.S. “B”
CENTRE EXCURSIONISTA NOVA GENT “A”
ORVEPARD “A”
REST. MODERNO ROSSELLÓ - REST. HONG KONG “A”
CERVERA FUTBOL SALA II C.E. “A”
PUIGGRÒS C.F.S. “A”
CONCA D’ALLÀ FUTBOL SALA “A”
AGRAMUNT C.H., FS “A”

ladevait va començar el mes
amb una derrota a Balaguer (31), un dels rivals de la part alta
de la categoria. Va ser un partit
molt disputat i durant molts
minuts el marcador reflectia un
1-1. Al final, però, l’equip no
va poder sumar cap punt.

J
18
18
18
18
17
17
17
17
17
18
18
17
18
17
18
17

G
17
14
13
12
13
8
8
7
6
5
6
4
4
4
3
1

E
1
0
2
3
0
2
2
1
2
4
0
3
3
2
2
3

P
0
4
3
3
4
7
7
9
9
9
12
10
11
11
13
13

GF
126
135
103
85
112
69
74
70
51
81
69
66
58
52
106
63

GC
36
85
65
59
62
72
66
87
75
108
90
88
88
85
145
109

Punts
52
42
41
39
39
26
26
22
20
19
18
15
15
14
11
6

Aquesta tònica es va repetir
en el partit contra el segon classificat del grup, el Torrente de
Cinca-Massalcoreig (3-5). També va ser un partit obert amb
moltes alternances en el marcador. Els visitants, però, van
mostrar-se més segurs i es van
acabar enduent els tres punts
cap a la Franja de Ponent.

FUTBOL SALA

Desfeta important

El partit contra el Torrente de Cinca-Massalcoreig va ser molt obert amb moltes alternances en el marcador.

I la desfeta més important
d’aquest tram va arribar en la
jornada 18, a casa i contra el
Llardecans. Els visitants es
van avançar per 0 a 2 però els
nostre van aconseguir empatar
2-2. Un resultat amb el qual
es va arribar a la part final de
l’encontre. Però l’Agramunt va
“desaparèixer” en els darrers
minuts i va encaixar sis gols.
D’aquesta manera l’equip no
ha estat capaç de sumar cap
punt, malgrat haver disputat tres partits que haguessin
pogut tenir un altre resultat.
Malgrat això, els nostres ho
seguiran intentant en les properes jornades sigui quin sigui
el rival. ■
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E SPO RTS ATLETISME

Elena Zurita i Ester Cortadelles a la seva cursa infantil femení a Arbeca.

54

ESCATXICS

ESCATXICS

Curses de cros i pista coberta

Sergi Tarruella, Oriol Valls i Anton Zurita amb els trofeus guanyats a Arbeca.

ARIANA LLORENS

Benjamí F

7

Enguany el cros d’Arbeca es va celebrar una mica més aviat que altres
anys i cal dir que va ser un avantatge
per alguns Escatxics. Aquesta cursa es
corre precisament en un tros d’ametllers i la majoria de vegades té lloc
quan els arbres estan en plena floració
i per tant a les persones al·lèrgiques
els perjudica considerablement. Malgrat tot, hi va haver una nombrosa representació dels Escatxics, alhora que
també es van endur altra vegada alguns
trofeus cap a casa.

WALID TALBI

Pre-Benjamí M

4

ROGER SÚRIA

Pre-Benjamí M

8

AINA CORTADELLES

Pre-Benjamí F

14

NÚRIA MARBÀ

Pre-Benjamí F

9

AIDA SUBARROCA

Pre-Benjamí F

8

ALFONS ZURITA

P-5

1

QUIM GODOY

P-4

9

MARC FÍGOLS

P-3

1

GABRIELA KARSESKA

Oberta F

3

FELISA SATORRES

Oberta F

11

ANTON ZURITA

Infantil M

3

ORIOL VALLS

Infantil M

4

SERGI TARRUELLA

Infantil M

6

NAIMA BARKANE

Infantil F

3

LAIA LLORENS

Infantil F

8

PAU GODOY

Aleví M

1

GERARD TARRUELLA

Aleví M

2

MARINA SÚRIA

Aleví F

2

MARINA MORELL

Aleví F

6

HELENA ZURITA

Aleví F

8

ESTER CORTADELLES

Aleví F

9

GERARD FÍGOLS

Benjamí M

30

MAR GODOY

Benjamí F

3
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CROS CULLERÉ - MOLLERUSSA
27-2-2011
Enguany el cros Culleré va ser el
darrer diumenge de febrer, malgrat
això i tal com ens hem trobat els
darrers anys, el temps va ser esplèndid amb una agradable sensació de
primavera. La participació també va
ser força nombrosa, amb atletes vin-

ESCATXICS

CROS D’ARBECA. 6-2-2011

La Núria Marbà, l’Aina Cortadelles i més amagada l’Aida Subarroca a la sortida de la seva cursa a Mollerussa.

guts de l’Aragó i de la província de
Barcelona. Tot i aquesta concorreguda participació, els Escatxics van pujar
al capdamunt del podi en gairebé totes
les categories, i sobretot els Escatxics
més joves varen aconseguir destacades
classificacions. De cara al futur…
MHAMED TALBI

Oberta M

GERARD FÍGOLS

Benjamí M

34

ARIANA LLORENS

Benjamí F

14

MAR GODOY

Benjamí F

16

ROGER SÚRIA

Pre-Benjamí M

7

WALID TALBI

Pre-Benjamí M

X

ARNAU SUBARROCA

Pre-Benjamí M

5

AINA CORTADELLES

Pre-Benjamí F

15

33

NÚRIA MARBÀ

Pre-Benjamí F

11

Pre-Benjamí F

9

GABRIELA KARSESKA

Oberta F

3

AIDA SUBARROCA

ANNA VILADRICH

Oberta F

11

ALFONS ZURITA

P-5

1

CLARA SECANELL

Cadet F

3

QUIM GODOY

P-4

7

ANTON ZURITA

Infantil M

2

MARC FÍGOLS

P-3

1

ORIOL VALLS

Infantil M

3

NAIMA BARKANE

Infantil F

1

LAIA LLORENS

Infantil F

10

PAU GODOY

Aleví M

2

GERARD TARRUELLA

Aleví M

7

MARINA SÚRIA

Aleví F

3

HELENA ZURITA

Aleví F

10

ESTER CORTADELLES

Aleví F

12

FASE PRÈVIA CAMPIONAT DE
CATALUNYA DE PISTA COBERTA.
SABADELL, 26-2-2011
La Naima Barkane va participar en la
prova de 2.000 m. llisos, classificatòria per la final del campionat de Catalunya de pista coberta. Es va fer a la nova

i espectacular instal·lació de Sabadell.
La Naima, després d’una cursa molt
disputada, es classificà en 7a posició,
lloc que li permet accedir a la final que
tindrà lloc el dia 12 de març a la mateixa pista de Sabadell.

CAMPIONAT D’ESPANYA DE
CLUBS DE CROS - PUNTA UMBRIA
(HUELVA) 13-2-2011
El Pol Morell va participar al Campionat d’Espanya de Clubs de Cros formant part de l’equip del Montornès,
club amb el que col·laborem conjuntament per poder accedir a més competicions de nivell estatal. El Pol va
obtenir una meritòria classificació i va
gaudir d’una gran experiència, ja que
tot el cap de setmana va conviure i conèixer els millors especialistes de l’estat. ■

UN EQUIP
AMB IL·LUSIÓ
PEL FUTUR
AGRAMUNT
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Vine a la nostra botiga i descobreix,..
TORRONS I XOCOLATES
ARTESANS,
ESPECIALITATS DE
XOCOLATA, TORRONS I
XOCOLATES ECOLÒGICS

Som artesans de debò

A.Lluch Camí Vell de Tàrrega 17-19, Agramunt (Lleida) Tel. 973.39.00.30

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 diari
* menú cap de setmana
* dinars i sopars per a grups,
familiars i d’empresa
Truqueu per demanar informació!

SERVEI de TAXI
24 hores - Tots els dies

Dos vehicles de 5 i 7 places climatitzades

Curt i llarg
recorregut

Lloguer de remolc tancat de grans dimensions per a turismes

Demanar per Josep Mª 600 446 600 - 973 713 050
56
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E S P O RTS C LUB D E B ITL L ES SIÓ D’AGRAMUNT

XX Lliga de Bitlles Catalanes

CLUB BITLLES

CLUB BITLLES

Ramon Joval

Dues instantànies del partit jugat entre Sió d’Agramunt B
i Mas Duran.

EQUIP
Últims resultats:
SIÓ D’AGRAMUNT A
TÀRREGA
SIÓ D'AGRAMUNT A
SIÓ D’AGRAMUNT A
PREIXANA
L’ERAL
SIÓ D’AGRAMUNT A

561 PUNTS
564 PUNTS
525 PUNTS
559 PUNTS
491 PUNTS
549 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT B

J

G

E

P

PJ

BIT

P

MONTGAI

16

12

1

3

8621

620

25

L’ERAL DE CUBELLS

17

10

0

7

8889

628

20

CABANABONA

15

10

0

5

7981

577

20

GÀRZOLA

17

9

1

7

9012

657

19

SOLSONA

17

9

1

7

8961

621

19

CEPS BITLLES

16

9

1

6

8379

597

19

TÀRREGA

17

8

0

9

9153

670

16

SIÓ D'AGRAMUNT A

17

8

0

9

8971

645

16

PREIXANA

16

6

0

10

8200

580

12

LA FULIOLA

17

5

0

12

8597

594

10

TORDERA

16

5

0

11

8217

586

10

BELLPUIG B

15

5

0

10

7777

548

10

J

G

E

P

PJ

BIT

P

16

13

0

3

8300

580

26

DESCANS
CASTELLNOU B
SIÓ D’AGRAMUNT B

478 PUNTS
463 PUNTS

EQUIP

SIÓ D’AGRAMUNT B
MAS DURAN

424 PUNTS
556 PUNTS

BELL-LLOC

15

13

0

2

7725

547

26

LA PORTELLA

15

10

0

5

7821

566

20

CAMARASA

15

10

0

5

6866

477

17

CASTELLSERÀ C

16

8

0

8

7910

534

16

CASTELLNOU B

16

7

0

9

7813

530

14

VERGÓS B

15

7

0

8

7501

527

14

VALL DE LORD

15

5

1

9

6946

470

11

FLOR DE LIS

13

5

0

8

5913

386

10

VALLVERD B

15

2

1

12

6845

434

5

SIÓ D'AGRAMUNT B

15

2

0

13

6804

430

4

L’equip A ha empatat a punts amb
el Tàrrega, després de guanyar-lo a
domicili. A veure si podem escalar
alguna posició a la classificació.
Més difiícil ho té l’equip B que continua en darrera posició.

MAS DURAN
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Elaboració Artesanal

Formatges Monber
C/ Les Eres,18 - Tel. 973 390 316 - Agramunt

NATURA Dietètica
Montse Serra i Pijuan
ALIMENTACIÓ i COMPLEMENTS DIETÈTICS
HERBES MEDICINALS

Ens trobareu a:
Ronda dels Comtes d’Urgell, 18
Tel. 973 39 23 35 - Part. 973 39 08 65

AGRAMUNT

TALLERS

LLAGUNES
- VEHICLES NOUS
OUS
OU
US
illor
m
l
E
- Km 0
preu!!
- GERÈNCIA
A
MAQUIN
MAQUINÀRIA
MA
NÀRI
ÀRIA
A FORESTAL
FORESTA
F
STAL
AGRÍCO
ÍCOLA
LA - JARDINERIA
JARD
JARDINERIA
AGRÍCOLA

ARTESA DE SEGRE - TEL
TEL. 973 40 01 48
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Secció local d’Agramunt
www.esquerra.cat/agramunt

Acord d’Esquerra
Cal gestionar
bé els recursos i reequilibrar les
finances prou
malmeses del
nostre Ajuntament. I per
això estem
convençuts
que caldrà
diàleg i bona
entesa entre
tots els grups
que acabem
formant part
del nou Consistori.

Felicitats pels 25 anys!
L’arribada del Carnestoltes, tot
i la seva variabilitat en el calendari, sovint ens porta el bon temps
i ens fa pujar l’autoestima com a
poble en sentir d’arreu arreu que
el Carnestoltes d’Agramunt és
el millor de les Terres de Lleida.
Una festa capaç de cohesionar
gent molt diversa amb l’objectiu
de passar-s’ho bé i amb l’orgull
de pertànyer a un Agramunt que
també sap fer les coses molt bé.
I això és i ha estat gràcies a una
bona colla de persones que, de
forma gairebé anònima i sense
afany de protagonisme, han passat al capdavant durant algunes
de les seves 25 edicions. A totes
elles i, en definitiva, a tots els
agramuntins, moltes felicitats.
Sense pressupostos
A nivell municipal, en un any
normal, a hores d’ara ja hauríem projectat les actuacions i
les inversions per a tot l’any, és
a dir, estaríem treballant amb
uns pressupostos aprovats. Enguany, però, no ha estat així. La
renúncia de l’actual alcalde a ser
valorat ell i la seva gestió a les
properes eleccions municipals

sembla que ha estat el detonant
per deixar esllanguir a poc a poc
la legislatura i els regidors i regidores que intentem conèixer
l’estat en què es troba el nostre
Consistori tenim la sensació de
viatjar en un vaixell que navega a
la deriva sense cap destí.
És una mostra de poca cultura
democràtica i de poca maduresa política el no saber enllaçar
dues legislatures independentment dels Equips de Govern que
les conformen. I això ha estat així
durant una bona colla d’anys. En
definitiva, qui hi acaba perdent
és Agramunt i tots els qui hi vivim.

Acord d’Esquerra: Un projecte de govern municipal
Malgrat la crisi en la qual ens
trobem immersos, un grup de
persones ja fa mesos que estem
treballant per l’Agramunt dels
propers anys. Acord d’Esquerra
és i vol ser un punt de trobada
on hi tenen cabuda diferents
sensibilitats i maneres de pensar
i que el diàleg i la responsabilitat
transformaran en un Projecte de
Govern que ha de retornar la illusió als agramuntins.

La riquesa d’aquest grup –que
es va transformant en Equip–
rau precisament en la diversitat
d’àmbits dels quals provenim i
de les experiències que cadascú
aporta, i molt especialment l’alt
grau d’implicació, generositat
i compromís que implica haver
donat un pas en aquest sentit.
És, doncs, un projecte que entre
moltes altres coses vol respondre a les necessitats de la gent i
que tornarà a obrir les portes de
l’Ajuntament per tal que els agramuntins se sentin atesos com es
mereixen.
En aquests temps, no n’hi ha
prou en dur a terme inversions
milionàries. Cal prioritzar-les,
consolidar-les i fer-les funcionar
de forma eficient. Cal gestionar
bé els recursos i reequilibrar les
finances prou malmeses del nostre Ajuntament. I per això estem
convençuts que caldrà diàleg i
bona entesa entre tots els grups
que acabem formant part del nou
Consistori.
Acord d’Esquerra s’ha bastit
amb aquesta manera de fer i de
pensar, i treballarem perquè això
sigui possible. De ben segur que
hi estarem d’acord. ■
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Carta oberta per Agramunt
Benvolguts i benvolgudes,
Com bé sabeu, el diumenge 22 de maig celebrarem
les Eleccions Municipals per
escollir el nou Alcalde i el

ACORD D’ESQUERRA

Agramunt es mereix molt més i tots
hem de saber estar
a l’alçada.

nou Equip de Govern per als
propers quatre anys. La meva
estima per la nostra vila i el
compromís de treballar per
un Agramunt millor m’han
fet prendre la decisió de presentar-me com a Cap de Llista per Acord d’Esquerra i he
considerat oportú i responsable fer-vos-ho saber mitjançant aquesta carta. Ha estat
una decisió meditada i recolzada per un grup de persones
que ens sentim il·lusionades
i ben preparades per liderar
l’Agramunt dels propers anys.
Durant les properes setmanes, cadascuna de les
candidatures tindrem l’oportunitat de presentar-vos les
nostres propostes i els nostres
projectes de futur. Tots som

conscients de les dificultats
econòmiques en les quals ens
trobem i ara, més que mai,
és quan hem de fomentar el
diàleg i advocar pel consens
per tal de poder prendre les
millors decisions, deixant enrere les diferències personals
o de partit que hi puguin haver. Agramunt es mereix molt
més i tots hem de saber estar
a l’alçada.
Per aquest motiu, us emplaço a fer del proper 22 de
maig una festa de la democràcia i em poso a la vostra
disposició per treballar per
aquest Agramunt que tots
tant ens estimem.
Cordialment,
Bernat Solé i Barril

SIÓ 2009 i 2010 en format digital
Qui vulgui disposar dels arxius de SIÓ de l’any 2009
i 2010, i continuar la col·lecció digitalitzada de la
revista, els pot descarregar de la pàgina web

2

www.revistasio.cat
1

1.

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

2.

S’obre una finestra i s’ha d’anar clicant a
cada número que,[MARÇ
un cop
descarregat,
es
2011] sió 565
61
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CERTIFICACIONS
S’aprovà les següents certificacions:
- Certificació núm. 3 i última denominada “Projecte de Reforma de l’enllumenat públic del sector 01 del municipi d’Agramunt”
lliurada per l’enginer tècnic, Sr. Xavier Arqués Grau i executada per l’empresa CEDEL INSTAL·LACIONS, SL, per un import
de 16.707,79€.
- Certificació núm. 3 i última de l’obra denominada “Projecte de Reforma de l’enllumenat públic del sector 24 i 18 del municipi d’Agramunt” lliurada per l’enginer tècnic, Sr. Xavier Arqués
Grau i executada per l’empresa CEDEL INSTAL·LACIONS, SL,
per un import de 90.301,60€.

plens i distribució de la planta segona de l’Ajuntament d’Agramunt per raó d’interès públic, degut a les següents causes
imprevistes següents:
- Necessitat d’introduir una ampliació i millora de les installacions elèctriques i de gas així com de calefacció proposades
en el projecte inicial.
- S’ha introduït una instal·lació de ventilació no contemplada en el projecte.
La valoració de la modificació s’estima en la quantia total de
55.037,52€ euros.

- Certificació núm. 5 de l’obra denominada “Reforma dels
vestuaris i sanejament del vas gran de les piscines municipals
d’Agramunt” lliurada per l’arquitecte municipal, i executada
per l’empresa PROMOCIONS BERCO, 22, SL per un import
de 15.620,60€.

PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE
CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT D’AGRAMUNT PER A LA IMPLEMENTACIÓ DEL “PROGRAMA D’INDICADORS CULTURALS PER A
L’ENTORN MUNICIPAL” PICEM
S’acordà aprovar el protocol de col·laboració entre el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat
de Catalunya i l’Ajuntament d’Agramunt per a la implementació del “Programa d’indicadors culturals per a l’entorn municipal” PICEM.

- Certificació núm. 2 de l’obra denominada “Instal·lació
d’un ascensor i substitució de tancaments de la Residència «Cal
Mas Vell»” lliurada per l’arquitecta municipal, i executada per
l’empresa PROMOCIONS SABALL-SALA, SL, per un import
de 60.583,58€.

SUBVENCIÓ FUNDACIÓ PRIVADA GUILLEM VILADOT “LO PARDAL”
S’acordà concedir un ajut econòmic per un import de
15.025€ a la Fundació Privada Guillem Viladot “Lo Pardal”
per a la gestió dels objectius fundacionals de l’exercici 2011.

- Certificació núm. 2 de l’obra denominada “Enderroc d’un
edifici a la travessia de l’Aspi i pavimentació d’una part de l’aparcament existent” lliurada per l’arquitecte municipal, i executada per l’empresa JOAN CARALPS I GIMÉNEZ, per un import
de 8.459,69€.

AMPA DEL CEIP MACIÀ-COMPANYS
S’acordà concedir a l’AMPA del CEIP Macià-Companys, una
subvenció de 330€, per a les activitats extraescolars durant el
curs 2010/2011.

- Certificació núm. 3 i última de l’obra denominada “Enderroc d’un edifici a la travessia de l’Aspi i pavimentació d’una part
de l’aparcament existent” lliurada per l’arquitecte municipal, i
executada per l’empresa JOAN CARALPS I GIMÉNEZ,per un
import de 3.094,45€.

SUBVENCIÓ FUNDACIÓ PRIVADA ESPAI GUINOVART
S’acordà concedir un ajut econòmic per un import de
6.211,75€ a la Fundació Privada Espai Guinovart per a l’adquisició d’una caldera de gas propà i accessoris per a l’edifici
de l’Espai Guinovart.

DEVOLUCIÓ FIANÇA
S’acordà que es retorni a l’empresa JOAN CARALPS GIMÉNEZ, la fiança definitiva en concepte de l’obra “Millora de la
vorera nord del carrer d’Àngel Guimerà”, que ascendeix a la
quantitat de 5.167€.

ADJUDICACIÓ CONTRACTE DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ASCENSOR DE LA RESIDÈNCIA “MAS VELL”
S’acordà adjudicar el contracte del servei de conservació i
manteniment de l’ascensor, tipus P.V. instal·lat a l’edifici de la
Residència “Mas Vell”, a l’empresa ASCENSORES MONTOY,
SL per l’import de 148,76€, IVA inclòs, per mensualitat.

APROVACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ
DEL PAVIMENT PEATONAL DEL PASSEIG J. BRUFAU D’AGRAMUNT
S’aprovà inicialment el projecte d’obres denominades:
“Substitució del paviment peatonal del Passeig J. Brufau
d’Agramunt” redactat per l’arquitecta Sra. Sònia Pintó i Grau
amb un pressupost d’execució de 78.641,89€.
APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES DE
REHABILITACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’AGRAMUNT
S’aprovà l’expedient de modificació del contracte d’obres
d’instal·lació de la calefacció, arranjament sostre de la sala de

APROVACIÓ DE LA SEPARATA DEL PROJECTE D’OBRES EXTRAORDINÀRIES DE REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE L’AJUNTAMENT
D’AGRAMUNT
S’aprovà la separata del projecte inicial per tal d’introduir
noves actuacions a realitzar per motius tècnics, com són les
obres de reforma de l’entrada de l’Ajuntament, de rehabilitació de les parets de l’escala, establiment d’un equip de megafonia i so a la Sala de plens i reforma dels serveis de la planta
baixa de l’Ajuntament, entre d’altres. Les obres extraordinàries de rehabilitació i ampliació de l’ajuntament redactada per
[MARÇ 2011]
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l’arquitecte municipal, ascendeixen a un pressupost d’execució per contracta de 80.000€.
INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS PER LA POLICIA LOCAL
I PER LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
S’aprovà la instal·lació d’una ràdio enllaç a la xarxa informàtica entre la Policia Local i les oficines municipals de l’Ajuntament d’Agramunt, i la instal·lació d’un portal captiu per la
connexió d’internet per a la Biblioteca municipal d’Agramunt
que s’adjudicà a l’empresa del Sr. MARC JARNÉ BONEL per
la quantitat de 2.242€, inclòs IVA.
EXECUTAR PER ADMINISTRACIÓ LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DEL
PAVIMENT DEL PASSEIG J. BRUFAU
S’acordà executar directament les obres consistents en la
substitució del paviment peatonal del passeig J. Brufau per
un import de 66.645,67 euros i 11.996,22 euros d’IVA, de
conformitat amb el projecte Tècnic redactat per l’arquitecta,
Sra. Sònia Pintó i Grau.
JUNTA DE GOVERN LOCAL, 8-2-2011
APROVACIÓ INICIAL PROJECTE OBRES EN SÒL NO URBANITZABLE
S’aprovà inicialment el projecte presentat pel Sr. Albert Pijuan Samarra, per a dur a terme la construcció d’un magatzem
i una nau d’infermeria adossada al magatzem dins l’explotació
ramadera existent, en sòl no urbanitzable, a la finca emplaçada a la Partida Plantes (Montclar).
APROVACIÓ INICIAL PROJECTE OBRES EN SÒL NO URBANITZABLE
S’aprovà inicialment el projecte presentat pel Sr. Josep Utges Argelich, per dur a terme la construcció de dues naus destinades a l’explotació ramadera existent, una fossa de lixiviats
i legalització d’edificacions existens en sòl no urbanitzable, a
la finca emplaçada a la Partida Cascall (Almenara).
CERTIFICACIÓ
S’aprovà la certificació núm. 2 de l’obra denominada “Installació de la calefacció, arranjament del sostre de la sala de Plens
i distribució de la planta segona de l’Ajuntament” per un import
de 40.359,59€.
BAIXA ACTIVITAT
S’acordà donar de baixa del Registre d’Activitats la corresponent activitat de la Sra. Elisabeth Zurita Martín de l’activitat
dedicada a la venda de roba infantil, situat a la Baixada del
Mercadal, 3, baixos.
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PROMOCIÓ TURÍSTICA PEL PROJECTE:
GUIA TURÍSTICA “PROPOSTES PER GAUDIR D’AGRAMUNT”
S’acordà concórrer a la convocatòria per a la concessió de
subvencions a entitats locals per a programes i activitats de
promoció turística de l’any 2011 del Patronat de la Diputació
de Lleida, pel projecte: Guia turística ”Propostes per gaudir
d’Agramunt” i se sol·licità una subvenció per un import de
5.182,25€.
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SOL·LICITUD SUBVENCIONS IEI
S’acordà concórrer a la convocatòria d’ajuts de l’Institut
d’Estudis Ilerdencs de l’Excma. Diputació de Lleida, per a
l’any 2011, amb les actuacions següents:
- Programa: Conservatoris i escoles de música
Actuació: “DESPESES DE FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA
MUNICIPAL MÚSICA (PER DESPESES DEL PERSONAL DIRECTIU DE L’ESCOLA)”.
- Programa: Emissora de ràdio municipal
Actuació: “DESPESES MANTENIMENT I MATERIAL DE
L’EMISSORA MUNICIPAL “RÀDIO SIÓ”.
- Programa: Restauració del patrimoni arquitectònic
Actuació: “ANNEX DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUCIÓ DE
REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’AJUNTAMENT PER OBRES
COMPLEMENTÀRIES”.
- Programa: Equipaments culturals (béns immobles)
Actuació: “ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE CLIMATITZACIÓ DEL CASAL AGRAMUNTÍ”.
- Programa: Projectes culturals
Actuació: “CICLES DE CONCERTS: JOVES INTÈRPRETS 2011”.
ADJUDICACIÓ LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, DE
CALEFACCIÓ I DE GAS DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT D’AGRAMUNT
S’aprovà la redacció dels projectes de la instal·lació elèctrica, de calefacció i de gas de l’edifici de l’Ajuntament d’Agramunt i s’adjudicà a l’empresa ENGINYERIA ARQUÉS, SLP per
un import de 8.352€, IVA inclòs.
RENOVACIÓ CESSIÓ GRATUÏTA DELS DRETS DE PUBLICACIÓ DE LA
REVISTA “SIÓ” A L’ENTITAT “ASSOCIACIÓ CULTURAL COL·LECTIU
REDACTORS D’AGRAMUNT”
S’acordà prorrogar per un termini de 10 anys la cessió
gratuïta dels drets de publicació i utilització de la marca i
capçalera “Revista Sió” a l’entitat sense ànim de lucre “Associació Cultural Col·lectiu de Redactors d’Agramunt”.
ADJUDICACIÓ PER A LA DIRECCIÓ DE L’OBRA “AMPLIACIÓ DE LA
LLAR D’INFANTS «NINS»”
S’aprovà la realització de la direcció de l’execució material
de l’obra “Ampliació de la Llar d’Infants «Nins»” situada al
C. Ensenyament, 17 i s’adjudicà al director tècnic Sr. Ramon
Hernández Pintó, per un import de 6.400€, sense IVA.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
DE CENTRALITZACIÓ I COBRAMENT DE TRIBUTS I PREUS PÚBLICS
S’aprovà el Conveni de col·laboració entre CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, “La Caixa” i l’Ajuntament
d’Agramunt, per a la prestació de serveis de centralització i pel
servei de cobrament i altres serveis addicionals, dels tributs i
preus públics propis de l’Ajuntament per tal de facilitar als
contribuents els tràmits i pagament de les seves obligacions
tributàries, impostos, taxes, preus públics i contribucions especials.

NOTA INFORMATIVA
Actualment, dins del terme municipal d’Agramunt
s’estan realitzant les obres de la xarxa secundària de regadiu del sector 3 del Sistema Segarra-Garrigues.
Els treballs que engloben aquesta obra consisteixen
en:
· retirada de la terra vegetal de la zona de treball.
· excavació de les rases.
· col·locació de les canonades i elements necessaris
(desguassos, ventoses, vàlvules de seccionament...)

LLICÈNCIES D’OBRES
JAUME BARRERA SOLÉ, per substituir el desguàs malmès i enrajolar un lavabo. Pl. Mercadal.
RAMON GUASCH ROSET, per un gual permanent. Av. Esports.
XAVIER PIULATS PUJOL, per un dret de connexió d’aigua definitiva a la xarxa general. C. Vilavella.
TONI GARCIA BERNAUS, per un dret de connexió a la xarxa
general de clavegueram. C. Domènec Cardenal.
JOSEP FLORES BARÓ, per gual permanent. C. Comtes d’Urgell.
SANTI ALONSO GARCIA, per un gual permanent. C. Clos.
EMILIO HERNÁNDEZ GÓMEZ, arranjar la claveguera de l’habitatge. C. Convent.
ANTONI TERRÉ VINYALS, obrir una rasa de 3 ml per connectar
les aigües pluvials del magatzem a la xarxa general. Av. Catalunya.
CONXITA ESPINAL VILLALTA, per enrajolar el terra i arrebossar
les parets d’una sala, arrebossar parets interiors del cel obert i aïllar
el terra de la terrassa de l’habitatge. C. Ronda Comtes d’Urgell.
COMUNITAT PROPIETARIS C. CONTROL, 25 per aïllar i enrajolar la llosa del voladís de la façana de l’habitatge. C. Control.
FRANCESC SANGRÀ BALASTEGUI, per un dret de connexió
d’aigua definitiva a la xarxa general. C. Migjorn.
COMERCIAL DEL SIÓ, SL per llicència de primera utilització
naus industrials sense ús específic, considerant-se una ampliació
del conjunt de 3 naus existents. C. Camí Vell de Tàrrega.
FINCAS JOLONCH, SL per pròrroga de l’expedient 2007/407B
per l’enderroc d’un edifici. Av. Marià Jolonch.
ANTON BALAGUERÓ ROVIRA, per reformar la coberta i el terrat
de l’habitatge. Donzell.
JOAN BATALLA LLORDÉS, per arranjar i pintar façana habitatge.
Per ocupar la via pública amb un camió cistella. C. Agustí Ros.
ANNA RIBERA GUIU, per un gual permanent. C. Passeig Nou.
FRANCESC MARQUILLES VIDAL, per construir un femer com a
mesura correctora de l’explotació ramadera. Partida Camí de Castellserà.
NUGGETGOLD, SLU per modificar l’aparador existent i la porta
d’entrada, col·locar llums de bou a l’interior del local, col·locar dos
envans separadors per destinar-los a provadors, enrajolar el terra i
substituir les plaques existents del sostre. Folrar amb pedra la façana del local. Per ocupar la via pública amb un contenidor. C. Sió.
ANNA CAMPABADAL AUMEDES, per enrajolar part del jardí de
l’habitatge. C. Ronda Molinal.
BENITO ARNÓ E HIJOS, SA per anivellar la superfície actual
d’una finca rústica per facilitar-ne el conreu. Pol. 506 Parc. 12.

· cobriment de les canonades.
· reposició de la terra vegetal.
· instal·lació dels hidrants de reg.
Els possibles perjudicis que aquests treballs puguin
produir en finques particulars seran indemnitzats adequadament a l’acabament de les obres.
Si necessiteu alguna informació complementària, telefoneu a REGSEGA, al Departament de Promoció del Regadiu, Telèfon 973 310330.

JOSEP VIDAL LLORENS, per envernissar la façana del local. Av.
Esports.
CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL per obrir una rasa per arranjar
una avaria d’aigua. C. Castell.
AGNÈS RECASENS FORNS, per folrar les parets del local, canviar la porta exterior i fer un fals sostre. Per pintar la façana del
local. C. Sió.
JAUME MARQUILLES MARQUILLES, per pintar la façana de
l’habitatge. Per ocupar la via pública amb una bastida. C. Ronda
Comtes d’Urgell.
JOAN CARLES SOLÉ RIERA, per un gual permanent. C. Firal.
JOAN ROMEU MARQUILLES, per un gual permanent. C. Costa
Fassina.
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU per obrir una rasa
per realitzar un empalmament en una línia subterrània de baixa
tensió per alimentar una sortida. C. Aspi
PERE CASTELLÀ MALLOL, per arranjar la teulada del cobert i
col·locar una canalera a la façana. Per ocupar la via pública amb
una bastida. C. Castell.
JOAN CARLES ESCOLÀ TORRA, per col·locar una tanca metàllica al voltant de la finca i una porta per accedir-hi. Per canviar les
rajoles i el mobiliari de la cuina. C. Camí de les Planes.
IMMA GUERRERO TARRAZONA, per canviar les dues portes de
l’entrada al local, les rajoles de l’entrada exterior i folrar els pilars
exteriors amb rajola. Per ocupar la via pública amb material per
obres. C. Camí de les Planes.
COMUNITAT DE PROPIETARIS AV. CATALUNYA S/N TORRE II
per treure i posar trencaaigües nous i tirant de ferro als balcons i a
dues bigues de la teulada, arrebossar dues bigues, repicar frontals
bigues dels balcons, picar frontal, repasar i treure vessadors d’aigües de sis balcons laterals. Arrebossar els 12 frontals dels balcons,
pintar la jàssera de formigó de la part baixa i del front, pintar els
balcons i arrebossar els frontals així com el frontal. Av. Catalunya.
FERRETERIA FIRAL, SL per pintar façana magatzem. C. Firal.
ISABEL SORRIBES RIUS, per un dret de connexió d’aigua definitiva a la xarxa general. C. Domènec Cardenal.
OSMAPE, SL per enderroc de l’ampit d’una finestra interior de
l’oficina per fer-hi una porta. Ctra. Artesa de Segre.
PILAR SOLÉ PERALBA, per col·locar un rètol pintat. C. Sió.
AGRÍCOLA FARNERS, SL per un dret de connexió d’aigua definitiva a la xarxa general. C. Teixidors.
OBRES 128, SA per arranjar la tanca existent del magatzem.
Partida Regué Salat.
[MARÇ 2011]
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A LMA N A C
I SER V EIS

INSTITUCIONS i SERVEIS
Ajuntament
Oficines Tel. 973 390 057 / 973 390 632
Fax: 973 390 040
e-mail: ajuntament@agramunt.cat
web: www.agramunt.cat
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’oficina Tel. 973 390 843
Emergència o problema de circulació
Tel. 670 234 394

EFEMÈRIDES DEL MES

Refugi antiaeri Tel. 973 391 089
Horari: dissabtes, d’11h a 13h
diumenges, de 12:45h a 14h
Altres horaris visites concertades amb
l’Oficina 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’Oficina de Turisme
Fundació Guillem Viladot “Lo Pardal”
Tel. 973 390 718
e-mail: lopardal@hotmail.com
Horari convingut amb l’Oficina de Turisme
(Tel. 973 391 089)
Biblioteca Municipal “Guillem Viladot”
Tel. 973 392 583
e-mail: bibagramunt@svt.es

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
Oficina de Turisme Tel. 973 391 089
e-mail: turisme@agramunt.cat
Horari: de dilluns a divendres, matí de 9h
a 13h i tarda de 16h a 19h
dissabtes, 10:30h a 13h
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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

Regiones Devastadas (continuació)
Seguim amb el llistat dels edificis proposats,
a Regiones Devastadas el 1939, per construir de
nova planta o restaurar a Agramunt, després de
passada la Guerra Civil.
(Sembla la continuació de la Carta als Reis).
SERVICIOS MUNICIPALES
A) Restauración de la Casa Consistorial. Presupuesto aproximado 125.000 pesetas.
B) Restauración y terminación del nuevo Grupo
Escolar para niños y niñas, con separación de sexos.
Presupuesto aproximado 150.000 pesetas.
C) Construcción de un Matadero Municipal. Presupuesto aproximado 150.000 pesetas.
D) Construcción en el solar del antiguo convento
de la Merced del Mercado de Abastos. Presupuesto
aproximado 250.000 pesetas.
E) Construcción de un edificio para Sindicato
Agrícola. Presupuesto aproximado 150.000 pesetas.
F) Construcción de una báscula pública a la entrada de la población. Presupuesto aproximado 10.000
pesetas.
G) Instalación en la torre del campanario de un
reloj público. Presupuesto aproximado 10.000 pesetas.
H) Construcción de una nueva red de cloacas públicas. Presupuesto aproximado 350.000 pesetas.
I) Construcción de una nueva red de traïda de
aguas potables. Presupuesto aproximado 150.000
pesetas.
J) Construcción subterránea de una red de energía
eléctrica con las correspondientes farolas públicas.
Presupuesto aproximado 125.000 pesetas.
K) Construcción de una Biblioteca Municipal.
Presupuesto aproximado 100.000 pesetas.
L) Edificio destinado a vivienda para los Sres.
Maestros. Presupuesto aproximado 125.000 pesetas.
M) Nueva urbanización y pavimentación del poblado.
N) Construcción de viviendas protegidas para los
propietarios cuyas casas sean expropiadas con la
nueva urbanización.
O) Construcción de jardines públicos, emplazando
en ellos el monumento a los Caídos por Dios y por
España. Presupuesto aproximado 250.000 pesetas.
SERVICIOS GENERALES
A) Construcción de un edificio para F.E.T. y de la
J.O.N.S. Presupuesto aproximado 200.000 pesetas.

Al cap de cinc anys, ens explica Lluís Pons en
el seu Dietari que el dia 15 de maig de 1944,
sant Isidre, va venir a Agramunt el Sr. Moreno
Torres, tot un director general de Regiones Devastadas, acompanyat d’alts funcionaris nacionals i provincials. L’arribada oficial es va fer a
la plaça del Pou i allí els esperaven totes les autoritats locals, els nens i les nenes de l’escola
pública i privada i tot el poble. Després de les salutacions de rigor, el van portar a visitar les obres
de construcció del grup de vivendes protegides
de la carretera de Cervera. La segona parada la
van fer a les Escoles Nacionals “(...) al vestíbul
havien preparat una taula on van prendre seient
tots els principals, els infants havien fet cordó i
la demés gent es posà al darrere. El Sr. Moreno
va entregar oficialment les Escoles reparades per
Regiones a la nostra vila i també la Bàscula Municipal construïda pel mateix organisme”.
Ramon Bernaus i Santacreu

Les fases de la lluna i previsió del temps
segons el Calendari dels Pagesos:

Mes de 30 dies, quart del nostre calendari.
El dia 1 el sol surt a les 5h 35m, i es pon
a les 18h 16m. El dia 31 el sol surt a les 4h
50m, i es pon a les 18h 47m.
El dia 20 el sol entra a la constel·lació de
TAURE.

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

ARXIU SIÓ / JOSEP BERTRAN

Dia 17: Diumenge de Rams de la
Passió del Senyor. L’Església celebra
l’entrada triomfal de Jesús a Jerusalem,
on fou rebut amb palmes i branques de
llorer i d’olivera. Per això avui són beneïts rams i branques d’aquests arbres.
El refranyer també recorda aquest dia.
Rams mullats,
bo per als sembrats.
Rams mullats,
els carros carregats.

Lluna
nova

el dia 3, a les 14:32 h
Temporals de llevant

Quart
creixent

el dia 11, a les 14:05 h
Pluges a l’interior

Lluna
plena

el dia 18, a les 2:44 h
Temperatura agradable

Quart
minvant

el dia 25, a les 2:47 h
Ennuvolat

Demografia
(Mes de febrer de 2011)
NAIXEMENTS
Maria Paula Bàrrios i Guerrero
Marcos Marginean
Marta Amores i Mateu
Sara El Hayar
Anna Balagueró i Fontelles
Jordi Solé i Solsona
Youssef Assaoui
Alma Requena i Cruz

tats a tot Catalunya. La seva obligació
datava de l’any 1482, quan es convertí
en festiu per un manament del Consell
de Cent de Barcelona en què es privava
de lliurar-se a cap feina manual. Ningú
no treballava i hauria estat molt mal vist
qui ho hagués fet. Avui també era el dia
que a algunes esglésies se celebraven
els misteris de la Passió de Crist que
després ha donat lloc a les representacions teatrals de la Passió.
Dia 22: Divendres Sant.
Dia 23: Sant Jordi, patró de Catalunya.
Dia 24: Pasqua de Resurrecció.
Dia 25: Dilluns de Pasqua. La Mare
de Déu de l’Alegria.
Dia 27: Mare de Déu de Montserrat,
patrona de Catalunya.

Dia 21: Dijous Sant. Fins fa poc havia
estat un dels dies festius més respec-

dia 26-1
dia 26-1
dia 11
dia 14
dia 16
dia 22
dia 22
dia 22

MATRIMONIS
Maiol Bernaus i Valero, i
Marcela-Anelissie Calderon i Mora
DEFUNCIONS
Josep Alsina i Torres
Mª Isabel Bautista i Paz
Dolors Monsó i Farràs

dia 19

67 anys, dia 7
81 anys, dia 8
77 anys, dia 26

JOSEP ROVIRA

ABRIL 2011

Ramon Bernaus i Santacreu

Temps

GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE FEBRER
2
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PLUJA CAIGUDA DURANT EL FEBRER
Dia 13.........................................
Dia 16.........................................
Dia 17.........................................
Dia 19.........................................
TOTAL .........................................

1,5 l./m2
2,5 l./m2
3,8 l./m2
3,5 l./m2
11,3 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL FEBRER
Màxima del mes ............................. 17°, dia 22
Mínima del mes ..................... –2°, dies 1, 2 i 5
Oscil·lació extrema mensual ........................19°
Mitja de les màximes ...........................11,392°
Mitja de les mínimes .............................1,642°
Mitja de les mitjanes .............................6,517°

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dies

Temperatura màxima:

Temperatura mínima:

Precipitacions:

L’observador: Deudat Pont
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R E C EP TAR I
P O P U LAR

Remeis casolans

Oracions remeieres

Eliminació
de líquids i
toxines del coss

Oració per a curar
les angines / II 1
«Sant Joan i sant Pere
anaven per un camí;
van trobar a sant Martí:
— Martí, Martí, què fas aquí?
— Aquí m’estic que tinc angines.
— Suca-les d’oli d’olives
i prompte les tindràs marcides.»

Ingredients: Sàlvia.
Elaboració:
Bulliu l’arrel seca dee la sàlvia durant 10
f ió d
ll
minuts. Prepareu la infusió
de d
dues cullerades de fulles seques per 1 litre d’aigua. Preneu-ne tres tasses al
dia abans dels àpats.
La sàlvia té una acció diürètica i ajuda a eliminar líquids i
toxines del cos. És útil en casos d’obesitat, cel·lulitis, malalties
circulatòries o àcid úric.
Es troba a llocs herbacis secs de l’Urgell.
Sònia Argilés (Mollerussa)
Del llibret “Remeis casolans amb herbes aromàtiques o medicinals de l’Urgell”
editat pel Consell Comarcal de l’Urgell

(Es resaven 3 parenostres a la Santíssima Trinitat «perquè ens curi d’aquesta infermetat»).
A més, cal dir que en el moment que els sants
diuen a sant Martí que se suqui el coll, calia
fer una creu al coll.
1

Anna-Nuri Mitjavila, d’Agramunt, que la sentí a Isabel
Mitjavila de 75 anys i també d’Agramunt (desembre del
1979).

Receptes de cuina

Un entrepà deliciós
i complet: fartaner
Entrepà participant al concurs
d’entrepans i amanides de Lleida
Ara els passaré a explicar el meu
entrepà, que l’he anomenat fartaner.
Aquest nom ve donat perquè crec
que és un entrepà molt complet.
Ingredients:
Pa de xapata o bé pa blanc. Pebrot
escalivat, que he passat pel passapurés i n’he fet un puré de pebrot
escalivat. Ceba potxada i compota
de poma. Llom de porc a tires i un

eguiu
Aconsun

UI

OBSEQ

formatge de llet de vaca de Sort, oli
d’oliva de les Garrigues i sal.
Elaboració:
Començarem agafant una saute
i saltejarem unes tires de llom i ho
deixarem coure. En la meva elaboració he volgut utilitzar el llom de porc,
perquè és un producte exquisit derivat del porc. Aquest sector ha passat
una forta crisi i l’hem d’ajudar consumint-ne, donat que és la base econòmica de moltes famílies de Lleida.
Obrirem el pa i sucarem les dues
bandes amb el pebrot escalivat, seguidament un raig d’oli i sal.
Col·locarem una base de ceba pot-

xada i compota de poma. Ara, a banda, col·locarem les tires de llom i el
formatge de Sort.
Partirem l’entrepà en dos i ja està
llest per menjar.
Josep Maria Castells Benabarre
(Tècnic en hostaleria i ex-alumne de
l’escola d’hostaleria i turisme de Lleida)

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

JAUME VILLALTA
Avinguda dels Esports, 6, 2n, 2a
Tel. 973 39 08 10 - Mòbil 626 92 97 51
25310 AGRAMUNT (Lleida)
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L LEUR E A MEN ITATS

Les 7
diferències
per
Ricard Bertran

Membres del Grup Escènic, acompanyats per músics de l’EMMA, van visitar
els locals participants al
Concurs d’Establiments
en el 25è Carnaval Agramuntí.
La foto de l’esquerra és
l’original, mentre que a la
de la dreta s’han fet set
modificacions.
A veure si les trobeu!

SOPA DE LLETRES

❚ Coordina Rosa Maria Sera
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–

Solució a
l’ARITGRAMA:
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Ompliu el gràfic perquè es compleixin
les igualtats.
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Solució a les
7 diferències:

=8

En aquest embolic de lletres que hi ha,
hi trobareu el nom de dotze sinònims
del mot CÀSTIG.

6

=8

+
+

–
+

=4

=4
+

–
=4

=8
=8
[MARÇ 2011]

sió 565

71

=4

Arrest, assot, condemna, correctiu,
desterrament, escarment, exili, garrot,
justícia, multa, presó i sanció.

Novè aniversari de la mort de

Segon aniversari de la mort de

Josep Pla

Carme Vicens

Pares, padrins, us recordarem sempre.
La vostra filla Mª Carme; néts, Judith, Joan i esposa Mª Carme;
besnéts, Llorenç i Roger.
Agramunt, març del 2011

Amb quins altres sentits me’l fareu veure
aquest cel blau damunt de les muntanyes,
i el mar immens, i el sol que pertot brilla?
Deu-me en aquests sentits l’eterna pau
i no voldré més cel cel que aquest cel blau.

Quart aniversari

Joan Rovira Torres
26 de març del 2007.

Trobem a faltar el teu somriure.
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LA FO TO

per JOSEP BERTRAN

A

questa no sembla pas
una imatge agramuntina. La podríem situar en un
indret indeterminat d’una
zona boscosa. La masia i els
troncs del bosc recent tallats
amuntegats estan a punt de
carregar. La foto però és feta
en ple centre urbà. La masia
és la de cal Siscar, abandonada des de fa molts anys.
L’estructura originària data
del segle XVIII i va ser ampliada posteriorment en una
època indeterminada.

L A C A LA ISER A

per SERAFINA BALASCH
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Segon aniversari

Mª Teresa Mir Pons
Que morí cristianament el dia 6 de març de 2009.

Els seus apenats: espòs, Jesús Muñoz García; nebots, Maria i Gonzalo;
cosines i altres familiars i amics, us preguem una oració.

Agramunt, març de 2011
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a fotografia que posem al nostre àlbum comunitari és de la processó de Corpus de l’any 1955 o 56. El pendonista
és Carmelo Castellà, el Carmelo el Girona, conegut personatge que treballava a l’Ajuntament. Portant els cordons,
a la seva dreta el seu fill Ramon i a l’esquerra Leopoldo Figuera. El penó que porten és el de Sant Antoni dels Paletes.
L’indret per on passa la processó és entre les places Hospital i Om.
[MARÇ 2011]
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I M AT G E S D ’ A H I R i D ’ AV U I

per JOSEP BERTRAN

El dia de Sant Pere de 1929 van aterrar a Agramunt dos avions biplaça, pilotats per dos capitans portant dos passatgers.
Ho van fer a la finca del costat del tancat del Clos. Les referències són la paret que es veu darrere els avions i els pins del
tossal que avui encara es conserven drets. L’indret de la foto actual no és ben bé el mateix. El “camp d’aterratge” està
totalment urbanitzat i construït. És només una referència per situar aquesta imatge de més de noranta anys.
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