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PORTADA:
La Font de la Parada, entre Rocabertí i Donzell 
d’Urgell, és una destacada mostra de la rique-
sa del patrimoni monumental que hi ha a les 
nostres contrades, en general molt descone-
gut pel públic. Serveixi el reportatge d’aquest 
número per ajudar a la seva divulgació. En el 
futur anirem publicant-ne d’altres, per la qual 
cosa agrairem propostes i suggeriments.
(Josep Bertran)
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CRÈDITS

ESTIMATS LECTORS...

Segurament 
que es podria 
treure més profi t 
d’aquest estol de 
joves músics, la 
presència dels 
quals es troba a 
faltar animant 
les celebracions 
festives i popu-
lars que es fan 
durant l’any.

En el ple municipal del 
mes de juliol de l’any 
1980 l’Ajuntament apro-

vava la creació de l’Escola 
Municipal de Música. El mes 
de setembre del mateix any 
començaven les classes, amb 
la participació d’una vintena 
d’infants i un grupet de profes-
sors que treballaven a jova. El 
centre va anar evolucionant fi ns 
arribar al que és ara.

L’objectiu dels seus creadors 
era el de “donar als infants i jo-
ves les necessàries oportunitats 
per gaudir, conèixer, aprendre 
i practicar totes les diferents 
especialitats de la cultura mu-
sical”. Això en el marc més am-
pli per a “potenciar en el nostre 
municipi les diferents rames de 
la cultura a l’ensems de facili-
tar el seu accés a la població, 
i molt especialment als joves 
com a únic mitjà de poder rea-
litzar-se com a persones lliures 
dins una societat en gran ma-
nera tergiversadora de valors”.

Que n’eren de maques aques-

tes intencions expressades en 
un moment de transformació 
política on tot es veia possible. 
Només que se n’hagi aconse-
guit una part ja es pot donar 
per bona la iniciativa. Amb tot, 
segurament que es podria treu-
re més profi t d’aquest estol de 
joves músics, la presència dels 
quals es troba a faltar animant 
les celebracions festives i popu-
lars que es fan durant l’any. La 
música en directe fa lluir enca-
ra més qualsevol activitat.

Aquestes disquisicions vénen 
a tomb arran del concert que 
l’Escola de Música va oferir al 
Casal fa uns quants dies. A més 
de veure els grups instrumen-
tals format per infants i joves 
–és una delícia veure les ganes 
i la concentració que hi posen–, 
vàrem poder gaudir del grup de 
guitarres integrat per alumnes 
adults.

La concentració encara era 
més gran. Tots els cinc sentits 
estaven abocats sobre la parti-
tura i l’instrument. Segur que 

si els punxen no els surt sang. 
Semblaven estar en una catarsi 
col·lectiva. Tocar al Casal era un 
premi per tantes hores d’esforç, 
dedicació i assajos. Estudiar 
música, passar-se hores i ho-
res, dies i anys, practicant un 
instrument, quasi sempre en 
solitari, vol una gran dosi de 
voluntat.

Per això molts són els cri-
dats i pocs els escollits. En 
el mateix concert vàrem gau-
dir de l’actua ció d’uns quants 
d’aquests escollits. Va ser un 
tast del que pot donar de si la 
nova formació d’instrumentis-
tes de vent, la majoria sorgits 
de la nostra Escola.

Pels qui no sabem ni fer so-
nar un canut, tocar un instru-
ment és gairebé una activitat 
celestial. I no diguem fer-ho 
com els àngels.

Afectuosament,

Bernat Jofre

Agramunt, abril 2011

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

Serafí Miret Cuenca
Núm. Col. 1256

Esther Marot Solé
Núm. Col. 3408

Lídia Martorell Soldevila
Núm. Col. 4483

Txell Valentines Ganyet
Núm. Col. 4044

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

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

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

PLAÇA DE L’ESGLÉSIA _5BXS.  
25310 _AGRAMUNT.  
TEL_ 973 392 962  _ 639 00 17 05.  
info@amm.cat _ www.amm.cat >a
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ACTUALITAT FETS DEL MES per JOSEP BERTRAN

Festa de la Sardana

En un ambient plena-
ment estiuenc la plaça 
del Mercadal acollí, el 

dissabte 9 d’abril a la tarda, 
una gran Festa de la Sardana 
amb motiu de la presentació 
del CD que la Cobla Jovenívola 
ha gravat en col·laboració amb 
la Cobla Contemporània. L’ac-
te comptà amb la col·laboració 
de l’Agrupació Sardanista Bar-
retina i l’Ajuntament.

La presentació del CD “Fent 
Amics 2” va anar a càrrec del 
cronista lleidatà de la sarda-
na, Sebastià Gràcia, que des-
tacà la trajectòria de les dues 
formacions musicals, especi-

alment l’agramuntina, creada 
l’any 1987 i que des de fa 14 
anys consecutius participa en 
l’Aplec de la Sardana de Llei-
da.

Precisament aquesta cons-
tant presència de la Jovenívo-
la per les terres de Ponent va 
motivar la nombrosa assistèn-
cia de Sardanistes de nom-
broses poblacions. Molts ho 
van fer en dos autocars llogats 
per a l’ocasió. A diferència de 
les ballades habituals, les 
taules es van instal·lar als car-
rers que envolten el Mercadal 
per deixar la plaça expedita 
pels nombrosos balladors.

Caràtula i presentació del nou CD “Fent Amics 2” a càrrec de l’alcalde, 
Amadeu Padullés” i del cronista lleidatà de la sardana, Sebastià Gràcia”.

A la doble pàgina anterior, vista general de la plaça del Mercadal plena 
de rotllanes. A la part inferior esquerra, una vista parcial des de dalt
de l’escenari. I a la dreta, el grup de participants al curset de sardanes,
amb llurs professores, en el moment de rebre el diploma acreditatiu.

JO
S

E
P

 R
O

V
IR

A

▼



8 [ABRIL 2011]sió 566

Fundat l’any 1974

Convocatòria d’eleccions

Felicitats al Pau Godoy per l’èxit aconseguit al
acciontennis de Cornellà, subcampió en la categoria
de Benjamí.

Alumnes Escola de Tennis.
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Durant l’acte de presentació 
també intervingué l’alcalde 
agramuntí, Amadeu Padullés, 
que destacà la llarga i ferma 
trajectòria de la Jovenívola 
que porta el nom d’Agramunt 
arreu de Catalunya mitjançant 
les seves actuacions. En des-
tacà també que el constant i 
segur relleu generacional ha 
permès la continuïtat de la 
formació musical sorgida dels 
primers anys de l’Escola Mu-
nicipal de Música.

Col·laboració
de la Barretina

L’acte comptà amb la col-
laboració de la Barretina, la 
nova junta de la qual s’es-
trenava de cara al públic. Ho 
va fer amb el lliurament dels 
diplomes als participants al 
curset de sardanes que s’han 
celebrat els dissabtes a la 
tarda. Petits i grans van obrir 
la jornada sardanista amb el 
tradicional galop que seguí 
amb el ball d’una sardana. 
L’entitat també s’encarregà 
de preparar i distribuir una 
xocolatada per a tothom.

Tradicional galop de sortida per part dels cursillistes (foto superior). Sobre aquestes línies, la cobla Jovenívola en una de les seves 
actuacions. A baix, repartiment de xocolata desfeta i coca en la “xocolatada per a tothom” que va organitzar la Barretina.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

1, 2 i 3. Salut infantil
Un centenar d’infants, en-

tre 3 i 12 anys, van participar 
el diumenge 27 de març en 
la presentació a nivell provin-
cial del programa Thao-Salut 
infantil, que se celebra en 
diverses poblacions de Cata-
lunya patrocinat per algunes 
marques comercials i la col-
laboració de les institucions. 
A Agramunt va ser l’Ajunta-
ment qui hi va posar la infra-
estructura. Durant tot el matí 

els participants van prendre 
part en diverses activitats i 
van poder gaudir d’un esmor-
zar a base de fruita i altres 
productes que formen part 
d’una dieta equilibrada. En 
aquest objectiu es continuarà 
treballant en els diversos cen-
tres d’ensenyament de la Vila. 
Durant la presentació ofi cial, 
que comptà amb la presència 
de Jaume Gilabert, president 
de la Diputació, i Domènec 
Llop, primer tinent d’Alcal-
de, es palesà la necessitat de 
convèncer pares i fi lls de la 
importància de tenir cura de 
l’alimentació per al conjunt 
de la població però en espe-
cial, en els més joves.

4. Exercici i salut
El dia 6 d’abril es va cele-

brar el Dia Internacional de 
l’activitat física relacionada 
amb la salut. L’Ajuntament 
va organitzar una caminada 
d’una hora de durada. Va te-
nir una participació simbòli-
ca amb molt pocs assistents, 
segurament a causa de l’hora 
programada, dos quarts de 
cinc de la tarda. Amb tot, cal 
recordar que hi ha molts agra-
muntins de totes les edats, 
que de forma regular fan ac-
tivitats físiques per mante-
nir-se en forma.JO
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Per facilitar encara més 
aquestes activitats s’ha instal-
lat al Passeig un Espai Lúdic i 
de Salut, patrocinat per la Di-
putació en col·laboració amb 
l’Ajuntament. Consta d’una 
sèrie d’aparells dissenyats 
per a persones de totes les 
edats, especialment per a la 
gent gran, per tal de facilitar 
la mobilitat i la coordinació 

a través d’uns exercicis i tre-
balls d’aeròbic.

5 i 6. Tabac i salut
En el marc de la programa-

ció d’actes que s’han celebrat 
les darreres setmanes, per tal 
de conscienciar la població 
de la necessitat de mantenir 
una bona salut, el dia 6 es 
va celebrar una conferència 

col·loqui sobre tabac i salut. 
A l’acte, amb la presència de 
l’alcalde, Amadeu Padullés, i 
la presidenta del consell co-
marcal de l’Urgell, Rosa Ma-
ria Mora, hi van participar una 
trentena de persones. Sobre 
aquest mateix tema, la Bi-
blioteca Municipal acollí una 
exposició de cartells que va 
ser dissenyada per l’“Instituto 
de las Enfermedades Respira-
torias de Ciudad de México”.

7, 8 i 9. Obres públiques
Durant aquestes setma-

nes estan en marxa diverses 
obres públiques a càrrec de 
diferents departaments de la 
Generalitat i l’Ajuntament. 
Les de Ca la Vila ja fa gaire-
bé un any i s’espera que esti-
guin llestes durant el mes de 
maig. Les que han començat 
fa poc són les d’ampliació de 
la Llar d’Infants “Nins” des-
prés de mesos d’esperar-les. 
Durant aquest curs els infants 
estan instal·lats a l’edifi ci de 
l’Escola de Música. S’espera 
que de cara al proper ja es-
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El dia 6 es va cele-
brar una conferèn-
cia col·loqui sobre 
tabac i salut.



13sió 566[ABRIL 2011]

tiguin enllestides. L’ampliació 
assegura poder acollir les pre-
visions de creixement durant 
bastants anys.

Al mateix Passeig s’està 
rehabilitant el camí central 
després de les obres d’instal-
lació d’uns nous col·lectors. 
Les obres les porta a terme el 
mateix Ajuntament amb per-
sonal propi. S’espera que es-
tiguin acabades de cara a les 
activitats de l’estiu.

Ja està pràcticament llesta 
l’estructura del segon pis del 
CAP que correspon a la prime-
ra fase de les obres d’amplia-
ció del centre assistencial. De 
moment està aprovada i adju-
dicada aquesta primera fase. 
S’espera que el departament 
de Salut adjudiqui la segona, 
malgrat les retallades, i que 
les obres puguin continuar 
fi ns que la tan necessària i 
esperada ampliació sigui una 
realitat i les noves dependèn-
cies puguin entrar en servei.

10. Bisbe Novell
El Foment Parroquial s’om-

plí de gom a gom per assistir 
a la conferència que el dia 25 
de març pronuncià el bisbe 
de Solsona, Xavier Novell. Era 
la seva primera visita pública 
després d’haver estat nome-
nat pel càrrec. Recordarem 
que el Prelat és fi ll de Mont-
falcó d’Agramunt i els seus 
primers estudis, fi ns que la 
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

família traslladà la seva resi-
dència habitual a Tàrrega, els 
cursà al Col·legi de les Mon-
ges.

11. Exposició a l’Espai
Fins al 25 de setembre es 

pot visitar a l’Espai Guinovart 
una mostra retrospectiva de 
l’artista, que va ser inaugu-

rada el 27 de març, amb la 
participació de la Companyia 
Teatredetics que va presentar 
un muntatge titulat Piscola-
bis poètic. Una acció teatral 
basada en diversos textos de 
poetes escriptors i crítics que 
van dedicar al Guino.

L’exposició es titula “L’agita-
ció del quotidià” i s’emmarca 
en el Cicle Impossibilitats, 
supervivències extremes en 
art” i està comissariada per 
Jordi Antas. En un segon àm-
bit, i dins la mateixa mostra, 
s’exposa “Utopia individual: 21 
pintures, 3 galeries, 100 c. O 
1/299.792.458 segons. I en un 
tercer àmbit ens trobem amb 
Guinovart llega el lunes que es 
pot veure dins el Petit Espai. 
Es tracta d’una sèrie de docu-
ments íntims de l’artista que 
han estat recuperats i exhibits.

12. Escultures
L’artista de Guissona però 

resident a Hostafrancs, Ro-
ser Sàrries, exposa des del 
3 d’abril fi ns al 27 de maig 

a la Galeria d’Art una mostra 
de les seves escultures, amb 
el títol genèric de “Figures”. 
Són fi gures de dones amb 
cossos voluminosos. La prò-
pia autora les descriu com 
“embolcallades d’un espai 
ple de vida, de revolta, de 
lluita. Sorgeixen d’aquestes 
fi gures els jocs infantils que 
busquen satisfer les seves àn-
sies de creixement”. La Roser 
és llicenciada en Belles Arts 
i entre altres guardons ha ob-
tingut el premi de la XXIX Fira 
d’Artistes i Artesans de Man-
resa i una menció en el premi 
de belles Arts Sant Jordi dels 
Països Catalans.

13. Lo Pardal
Per tercer any consecutiu 

Lo Pardal va organitzar uns 
tallers de poesia visual en el 
marc dels actes commemo-
ratius de Sant Jordi. Hi van 
participar els alumnes de 5è 
i 6è del dos col·legis locals. 
El taller comença amb la pro-
jecció d’un petit audiovisual 

JOSEP BERTRAN

JO
S

E
P

 B
E

R
TR

A
N

11

12

L’exposició a 
l’Espai va ser 
inaugurada amb 
la participació 
de la Companyia 
Teatredetics.
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on s’expliquen les tècniques 
de la poesia visual amb una 
sèrie d’exemples d’obres de 
Guillem Viladot. Després els 
alumnes traslladen la teoria a 
la pràctica amb la utilització 
dels materials que feia servir 
l’artista, com cartolines, blon-
des, naips, llistats telefònics, 
entre altres, fi ns aconseguir 
una obra amb la tècnica del 
collage que passa a partici-
par en el Certamen Literari de 
Sant Jordi en l’especialitat de 
poesia visual.

14. Monedes
A través de la Fundació 

Jordi Cases i Llebot d’Hos-
tafracs i de diverses aporta-
cions de socis del col·lectiu 
del Fòrum l’Espitllera, va ser 
possible reunir els diners sufi -
cients per poder comprar una 
moneda de 9 mm originària 
del segle III aC que conté la 
inscripció més antiga que es 
coneix del topònim Segarra, 
SIKARA. Es tracta d’un divisor 
de dracma grec que correspon 

a l’època anterior a la roma-
nització. La compra es va fer 
a través de subhasta de la 
casa Aureo&Calicó el dia 17 
de març. Segons l’historiador 
Jordi Oliva, “així es va poder 
retirar del mercadeig del col-
leccionisme privat una peça 
de gran valor que se cedirà 
a un museu de la comarca i, 
d’aquesta manera, passarà al 
domini públic”.

15. Arrels
La productora lleidata-

na Replay va rodar, el dia 1 
d’abril, un reportatge sobre 
Agramunt per encàrrec de TV 
Lleida de cara al programa 
Arrels. Es tracta d’una sèrie 
de 13 capítols de 25 minuts 
de durada que té com a pro-
tagonistes altres tantes po-
blacions lleidatanes. S’emet 
cada dilluns a partir de les 9 
del vespre, amb reemissions 
els dimarts a 2/4 de 6 de la 
tarda i els dissabtes a les 14 
hores. A Agramunt es van en-
registrar reportatges sobres el 
Refugi, Santa Maria, el cen-
tre històric, Lo Pardal, l’Espai 
Guinovart i el Pilar d’Alme-
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Per tercer any 
consecutiu Lo 
Pardal va organit-
zar uns tallers de 
poesia visual en el 
marc dels actes 
commemoratius 
de Sant Jordi.



16 [ABRIL 2011]sió 566

ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

nara. Cada un va ser conduït 
per persones especialistes en 
cada indret, coordinats des 
de Ca la Vila. En el moment 
d’escriure no se sap encara el 
dia d’emissió.

16 i 17.
Concert de Primavera

L’Escola Municipal de Músi-
ca va saludar l’arribada de la 
primavera amb la celebració, 
el dilluns 11 d’abril, d’un con-
cert a càrrec de diversos grups 
instrumentals. De la vetllada 

cal destacar les actuacions del 
grup de guitarres dels alumnes 
adults del centre (foto 17). 
Una mostra del llarg i difícil 
aprenentatge que fan amb 
tota la il·lusió del món. També 
senyalar la primera actuació 
del quintet de vent Diferent 
Sound Brass (foto 16) creat re-
centment, integrat per antics 
alumnes i professors actuals 
de l’Escola. A partir d’ara co-
mençaran les seves actuacions 
davant el públic en general.

18. Duatló
Diverses entitats esportives 

locals com el Club Ciclista, 
Escatxics i el Centre Excur-
sionista van col·laborar amb 
l’Ajuntament en l’organització 
de la quarta edició del Duatló 
d’Agramunt. Hi van participar 
uns 150 atletes distribuïts 
en diverses categories, amb 
un increment en relació a la 
darrera edició. La prova es va 
celebrar el diumenge 20 de 
març al matí. El temps ajudà 
a l’èxit de la cursa que, espe-
cialment en el tram de bici-
cleta, presentà novetats en el 
recorregut.

19. LA VOLTA
Al voltant de les dues de la 

tarda del dia 23 de març, va 
passar per Agramunt la Volta 
a Catalunya que enguany va 
celebrar el seu centenari. En 
diverses ocasions la cursa ha 
passat per la nostra Vila. Fins 
i tot en una ocasió s’hi va atu-
rar. Enguany va passar com 
un llampec. Venia de la Seu 
d’Urgell i anava en direcció 
al Vendrell. El guanyador de 
la prova va ser Alberto Conta-
dor que a la foto de la dreta 
podem veure en les primeres 
posicions del pilot fl anquejat 
pels seus companys d’equip.
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REPORTATGE ARQUITECTURA RURAL

La mecanització del 
camp a partir dels anys 
cinquanta i seixanta del 

segle passat, va deixar en de-
sús no només la utilització de 
la tracció animal per al cultiu 
de la terra, sinó també de-
senes d’utensilis i eines que 
durant segles van ser d’ús ha-
bitual.

També es van deixar de fer 
servir a poc a poc edifi cacions 
i equipaments que durant se-
gles van ser bàsics i impres-
cindibles per a l’agricultura. 
Des de les grans i majestuo-
ses masies a les més modes-
tes cabanes de pedra seca 
o construïdes aprofi tant els 
desnivells dels marges o els 

entrants de les roques.
Així mateix han anat de-

sapareixent infraestructures 
agràries o complementàries 
a la vida rural, com els trulls, 
cubs, cellers, pallisses, bas-
ses, fi tes de senyalització de 
fi nques o termes municipals i, 
fi ns i tot, els pous que durant 
segles van ser una de les in-

El patrimoni agrari
Desenes de construccions de tot tipus relacionades amb el patrimoni agrari, durant segles ben vives 
i en funcions, han desaparegut o són en fase de fer-ho. L’article dóna informació d’uns exemples 
que trobem a l’antic terme de Donzell d’Urgell, avui formant part del municipi agramuntí.

Vista a Rocabertí amb un cup 
en primer terme.
La foto gran de la pàgina an-
terior és la bella cúpula d’una 
cabana feta de pedra seca.

Text i fotos: JOSEP BERTRAN

▼
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REPORTATGE ARQUITECTURA RURAL

fraestructures més envejades. 
Tots aquests vestigis han anat 
desapareixent amb el temps.

Poques masies queden ha-
bitades; les cabanes estan to-
tes en ruïnes; els marges des-
trossats, les basses plenes de 
terra i els pous s’han assecat. 
Si en un primer moment gai-

rebé ningú no valorava la ne-
cessitat de conservar aquest 
llegat mil·lenari, amb el pas 
del temps i l’arribada de les 
noves generacions s’ha vist 
la necessitat de treballar per 
a la recuperació, salvaguarda 
i promoció de l’esmentat pa-
trimoni.

Actualment, per la pròpia 
llei de vida, ja han desapare-
gut la major part de les perso-
nes que van viure les èpoques 
de la premecanització. Per 
això cada vegada serà més di-
fícil obtenir la informació de 
les persones que van viure en 
aquesta època i aquesta ma-
nera de treballar i de viure.

En aquest marc, veïns i pro-
pietaris de l’antic municipi de 
Donzell d’Urgell, actualment 
agregat al d’Agramunt, han 
alertat de la situació de preca-
rietat en què es troben alguns 

antics equipaments agrícoles 
que encara es conserven, però 
que van deteriorant-se amb el 
temps.

Un dels elements que co-
mentem és el pou conegut 
com de la Parada. Està situ-
at en una fondalada entre els 
nuclis de Donzell d’Urgell i 
Rocabertí de Sant Salvador, 
actualment deshabitat. L’ori-
ginalitat constructiva d’aquest 
gran pou és que compta amb 
una escala interior formada 
per esglaons de pedra talla-
da, que va des de la boca 
de l’aqüífer fi ns al fons. Això 
permet que es pugui baixar 
amb tota comoditat per l’in-
terior fi ns al nivell de l’aigua 
i treure-la sense necessitat 
d’utilitzar corrioles.

Modernament es va col-
locar una bomba d’extracció 
que elevava l’aigua fi ns a la 

Interior del cup.
A baix, cabana i forn de calç.

▼
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superfície, concretament en 
uns abeuradors que s’utilit-
zaven per a donar de beure 
al bestiar. També es conserva 
una pica de pedra tallada que 
s’utilitzava antigament per als 
animals de tir que treballaven 
la terra.

Fa anys aquest aqüífer, ac-
tualment sec i abandonat, va 
ser inscrit per part de l’ajunta-
ment de l’època, i inventariat 
davant la Confederació Hidro-
gràfi ca de l’Ebre, CHE, segons 
explica Josep Somion, i per 
tant és de titularitat pública.

Altres veïns de l’agregat 
agramuntí recorden encara 
quan en època de sequera 
baixaven amb carros fi ns a la 
font per agafar aigua pel con-
sum humà i animal. “Quan 
s’havia de netejar s’ajuntaven 
els homes i fent cadena hu-

mana per les graus de pedra 
anaven pujant el fang fi ns 
dalt”, expliquen.

Donada la importància 
constructiva d’aquest pou es 
reivindica la seva rehabilita-
ció i conservació com a part 
del patrimoni rural del nostre 
municipi.

També són construccions, 
encara que més modestes, 
d’una considerable importàn-
cia històrica les que es troben 
al voltant del poble de Ro-
cabertí. Al costat mateix del 
camí d’accés i sota el turó hi 
ha un antic i original trull o 
cup fet de pedra del país i ex-
cavat a la roca. Es conserva la 
boca per on s’abocava el gra 
o el vi, no ho em pogut de-
terminar, amb una tapa per-
fectament rodona i al voltant 
encara també es conserven 

les pedres que formaven una 
petita paret.

També al costat del camí en 
direcció al Bosc, hi ha les res-
tes de diversos forns de calç 
en desús des de fa molts anys 
que pràcticament ningú no 
els recorda funcionant, però 
n’ha quedat la memòria his-
tòrica que s’ha transmès per 
mitjà de la toponímia.

També hi ha una excepcio-
nal construcció de pedra seca 
que malgrat els anys es con-
serva perfectament. La seva 
volta és una fi ligrana que po-
dria ser digna d’estudi per part 
de la facultat d’arquitectura.

És tot un patrimoni que hi 
ha al nostre terme, que cal-
dria, com a mínim, inven-
tariar, i també estudiar per 
rehabilitar el que es pogués i 
donar-lo a conèixer.   ■

D’esquerra a dreta i de dalt a 
baix: forn de calç, la creueta 
camí del bosc, font de la Parada 
amb el fons sec, i l’interior del 
forn de caç ple de matolls.

Veïns i propietaris 
de l’antic municipi 
de Donzell d’Urgell, 
actualment agre-
gat al d’Agramunt, 
han alertat de la 
situació de pre-
carietat en què es 
troben alguns an-
tics equipaments 
agrícoles que 
encara es conser-
ven, però que van 
deteriorant-se amb 
el temps.
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Ca la Rosa
Menjars casolans

per emportar

- L’Estoneta -
bar cafeteria

973 390 468
Menú diari

8,50 
Per emportar

5,50 
C/ Pau Casals, 12
AGRAMUNT
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ENTITATS BANC DE SANG I  TEIXITS

191 participants a la Marató
d’Agramunt

Cent noranta-una perso-
nes es van acostar a Cal 
Mas Vell per donar sang 

durant la Marató celebrada el 
dissabte 19 de març, des de 
les 10h del matí fi ns 10h del 
vespre. D’aquestes 191 do-
nacions, 175 es van fer efec-
tives i la resta, 16 en total, 
varen ser oferiments de per-
sones que en aquell moment 
no varen poder donar sang.

Volem ressaltar les 22 per-
sones que no havien donat 
mai sang, es van iniciar en la 
donació en aquesta Marató.

Piràmide d’edats

 Matí Tarda
18-24 6 5
25-34 15 16
35-44 30 29
45-54 24 31
55-64 16 15
65-70 1 3

Grups per sexe

 Matí Tarda
Femení 44 52
Masculí 48 47

La Marató va ser tot un èxit, 
i en això s’ha de destacar la 

col·laboració d’entitats i em-
preses en la seva organització 
i difusió. Totes les activitats 
es van dur amb molta accep-
tació i molt d’èxit.

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

Serveixi aquesta nota com 
a comunicat del Banc de 
Sang i Teixits, l’Ajuntament 
d’Agramunt i l’Associació de 
Donants de Sang de l’Urgell, 
per agrair i felicitar tots els 
participants i col·laboradors 
en la jornada.   ■

Vint-i-dues perso-
nes que no havien 
donat mai sang,
es van iniciar en
la donació en 
aquesta Marató.
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“Ni quito ni pongo rey...”

OPINIÓ EL CELOBERT per JOAN PUIG i RIBERA

Diuen els historiadors 
que el rei castellà, 
Pere, conegut amb el 

sobrenom de cruel (per cau-
ses fàcilment deduïbles i que 
no cal explicar) es va enfron-
tar amb el seu germanastre 
Enric de Trastàmara, ja que 
aquest també es volia asseure 
a la poltrona reial. Vaja, que 
tots dos volien ser reis! La 
pugna fratricida va portar a 
una guerra civil que, com sol 
passar, aviat va tenir partida-
ris i detractors: els francesos 
ajudaren el pretendent, men-
tre els anglesos recolzaren el 
rei vigent. La lluita per la co-
rona fou encesa fi ns que els 
germanastres tingueren l’oca-
sió de trobar-se cara a cara. 
Les ganes pel poder eren tan 
grans que sense pensar-s’ho 
dues vegades, es van abraonar 
com a lleons a fi  de resoldre 
la situació ells mateixos per 
la via ràpida (no em puc estar 
d’assenyalar que tant de bo, 
sempre que hi ha diferències 
com aquesta, els contendents 
ho resolguessin amb un duel 
directe en comptes de fer llui-
tar els altres!). Sembla que 
en la baralla l’Enric anava pel 
camí de perdre, ja que el seu 
germanastre el tenia ben aga-
fat a terra i estava a punt de 
clavar-li el coltell. Llavors un 
partidari seu, el francès Du 
Guesclin, va ajudar-lo “una 
mica” capgirant la situació 
mentre pronunciava la frase: 
ni quito ni pongo rey, pero 
ayudo a mi señor, com volent 
dir que no es comprometia 
amb cap del dos, quan de fet 
ajudava clarament el propi 
candidat. Efectivament, amb 

l’ajudeta del francès, Enric va 
poder guanyar Pere el Cruel (a 
qui va apunyalar sense mira-
ments) i així va passar a ocu-
par el lloc del germanastre.

Des de fa uns dies a Líbia 
hi ha un enfrontament obert 
entre les forces del govern de 
Gaddafi  i els que s’hi han re-
voltat en demanda d’una de-
mocràcia i unes llibertats que 
els són negades. Les guerres 
civils d’un país normalment 
són qualifi cades d’afers in-
terns per part de la majoria 
dels països aliens al confl icte, 
encara que molt sovint se’ls 
veu el llautó perquè ajuden 
a decantar les balances. En 
el cas de Líbia, en què Gad-
dafi  no ha dubtat de massa-
crar el seu poble per tal de 
mantenir-se aferrat al poder, 
una colla de països, entre ells 
Espanya, no han dubtat a ma-
nifestar-se en contra del dic-
tador (quan fi ns ahir mateix li 
feien la gara-gara) i han acon-
seguit que les Nacions Uni-
des dictessin una resolució 
d’exclusió aèria dels avions de 
Gaddafi  en el seu propi territo-
ri a fi  i efecte que no bombar-
degi o ataqui “els rebels”. Un 
fet sorprenent i que no deixa 
de generar una colla de qües-
tions. O sigui, que les Nacions 
Unides amb l’Otan i un grup 
de països democràtics han fet 
com el francès Du Guesclin 
quan va ajudar el seu parti-
dari: “ni quito ni pongo rey, 
pero ayudo a mi señor”: no 
ataquen directament Gaddafi , 
però ajuden els opositors al 
règim.

No diem que el poble libi 
no necessiti un cop de mà de 

les nacions estrangeres per tal 
que un dictador enfollit deixi 
de fer barbaritats. Està bé que 
hi hagi uns principis que no 
es puguin trencar i que si hi 
ha un governant que fa mal 
als seus governats, surtin les 
Nacions Unides i ho impe-
deixin. Està bé que hi hagi 
un sentiment humà en totes 
les nacions “civilitzades” que 
impedeixi que, si es produeix 
una baralla interna, hom hi 
posi pau. Per tant, si l’ajuda 
que es dóna als opositors de 
Gaddafi  serveix perquè s’en-
derroqui un règim corromput, 
ben vinguda sigui.

Tanmateix hom es pot qües-
tionar per què les Nacions 
Unides en aquesta ocasió 
s’han implicat en els afers in-
terns d’altri i, en canvi, en al-
tres ocasions no ha estat així. 
També hi ha en aquests mo-
ments una guerra civil a Costa 
d’Ivori i sembla que l’afer no 
preocupa tant. També hi va 
haver el govern xinès que va 
massacrar els manifestants a 
la plaça de Tiananmen, o bé el 
govern de Rússia que va trin-
xar ciutats senceres a Txet-
xènia... I si volem anar més 
lluny, podem recordar que 
quan uns militars espanyols 
es van aixecar el 1936 con-
tra la República legítimament 
constituïda, nacions com 
França i Anglaterra van defen-
sar la no intervenció... O sigui, 
que quan convé s’intervé en 
els assumptes interns d’altri, 
però quan no convé es dema-
na respectar la neutralitat. És 
clar que no tothom té el gas 
i el petroli que Líbia conserva 
al subsòl!   ■

Hom es pot qües-
tionar per què les 
Nacions Unides 
en aquesta ocasió 
s’han implicat en 
els afers interns 
d’altri i, en canvi, 
en altres ocasions 
no ha estat així.
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Ocells: òliba

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

L’òliba és l’únic rapinyai-
re de nit que té el pit i el 
sota de les ales de color 

blanc molt visible, sobretot si 
l’observem quan està volant. I 
la fesomia també la té bastant 
especial, ja que la seva cara 
és feta de forma que presenta 
un sol disc disposat en forma 
de cor, dins del qual hi ha el 
bec i els ulls negres com el 
carbó i rodons com els lle-
dons.

Les òlibes per a fer el niu, 
o més ben dit, per criar, solen 
aprofi tar els forats i les golfes 
de les cases i altres edifi cis 
en ruïnes, i també, els cam-
panars on ponen els ous di-

rectament, sense posar-hi cap 
altra mena de material.

Es diu que l’òliba és l’ocell 
terrestre amb una distribució 
més àmplia; això sí, se n’han 
descrit nombroses espècies 
que presenten diverses me-
nes de variants pel que fa re-
ferència a la coloració del seu 
plomatge i la mida que ateny 
el seu cos.

És sedentària, la qual cosa 
vol dir que no emigra cap a 
l’Àfrica ni cap enlloc, i viu 
arreu excepte en zones de 
muntanya. Al nostre país es 
troba sobretot a les planes 
agrícoles com la de Lleida; 
en defi nitiva, és una espècie 
de terra baixa perquè li calen 
àrees obertes per aconseguir 
caçar petits mamífers indis-
pensables per a la seva nutri-
ció, mamífers que s’empassa 
sencers, dels quals més tard 
en vomita les parts que no 
pot digerir com són el pèl i 
els ossos, matèria que acaba 
servint de jaç per als novells 
de la cria. 

A més a més, està estreta-
ment associada amb la gent 
pel fet que ja he descrit més 
amunt d’escollir on ubica els 
nius, cosa que sempre recau 
en zones urbanes o, si més 
no, en edifi cis o coberts mig 
abandonats.

Com altres rapinyaires noc-
turns, l’òliba és en regressió. 
L’arranjament o la modernit-
zació de vells edifi cis hi juga 
molt en contra seu perquè 
l’aboquen a una pèrdua sensi-
ble de llocs disponibles per a 
niar, el mateix problema que 
tenen els seus parents més 

propis: els mussols i els xots.
El cant de l’òliba és força 

variat i amb un cert to de si-
nistre que s’assembla més a 
una queixa o patiment que no 
pas a un cant d’alegria prò-
pia ment dit.

Amb raó o sense, és un 
ocell que ha estat objecte de 
diversos mites i supersticions, 
ja que, per un costat, se’l rela-
ciona amb el dimoni, la mort 
i l’auguri de malalties, com 
també, de beure’s l’oli de les 
llànties de les esglésies, (en 
aquest sentit recordo molt bé 
que en la meva infantesa, a 
les nits, quan sentíem el seu 
cant tenebrós, les persones 
grans deien que allò era el 
preludi d’una gran desgràcia 
en forma de la mort d’algun 
veí del poble, cosa que inten-
taven foragitar sacrifi cant un 
cap d’aviram).

Malgrat tot, per l’altre cos-
tat, i com a compensació, hi 
havia qui li atribuïa el símbol 
de la saviesa, el qual diu que 
representa perfectament quan 
adopta el posat de romandre 
immòbil guaitant fi t a fi t amb 
els seus ulls rodons i negres 
i practicant els seus costums 
nocturns i solitaris que intu-
eixen molt estudi i refl exió. 
També en va sorgir l’ocell 
sagrat dedicat a la deessa 
protectora d’Atenes, i se’l re-
presentava juntament amb la 
divinitat. Però el fet més ex-
traordinari és que la imatge 
de l’òliba ha reaparegut a les 
monedes gregues. Així, avui la 
podem contemplar als euros 
metàl·lics grecs que circulen 
per tota Europa.   ■

Està estretament 
associada amb 
la gent pel fet 
d’escollir on ubica 
els nius, cosa que 
sempre recau en 
zones urbanes o, si 
més no, en edifi -
cis o coberts mig 
abandonats.
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Carta oberta als futurs alcaldables
d’Agramunt

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Josep Lluís Marina

Ser alcalde d’una població 
com Agramunt, és com diri-
gir una gran empresa (teniu 

en compte que l’Ajuntament és la 
tercera o quarta empresa d’Agra-
munt en nombre d’empleats). 
Som més de 5.000 persones que 
tenen diferents problemes o ne-
cessitats i per això com a mínim 
ha d’estar vuit hores diàries treba-
llant pel poble, i les vint-i-quatre 
hores disponible, intentant conju-
gar la família, el treball i l’oci amb 
aquesta necessitat.

Desitjo una campanya neta i 
educada, no entrant en desquali-
fi cacions ni en la vida privada del 
contrincant, i que un cop elegit 
l’alcalde els altres partits de l’opo-
sició treballin conjuntament pel bé 
de la població que falta ens farà.

Amb la proximitat de les Elecci-
ons Municipals a la nostra vila, vol-
dria aprofi tar per esmentar alguns 
aspectes municipals que haurien 
d’explicar en els seus plans elec-
torals, perquè així tothom pugui 
saber a qui es pot dipositar la con-
fi ança del vot.

Podrien fer-ho publicant-ho a la 
revista SIÓ, o en els seus mítings, 

o millor encara en un local públic, 
tots junts amb un moderador. Po-
drien explicar les seves idees pel 
funcionament de la nostra vila, i 
alhora respondre les preguntes del 
públic, ja que no és sufi cient que 
diguin que treballaran pel poble i 
que ho faran el millor possible.

Algunes d’entre les moltes expli-
cacions que crec que la gent de la 
vila voldria saber són, per exem-
ple:

– Hores de dedicació diàries a 
l’atenció al públic.

– Sou total (primes, dietes, etc.).
– Dies de vacances seves, i del 

personal municipal.
– Com es pagaran els proveïdors 

municipals.
– Preu i càlcul del consum d’ai-

gua. Tal com és ara, els incívics 
no fan cap estalvi i als cívics no 
se’ls bonifi ca. Un pis deshabitat 
paga fi ns a 16 m3, igual que un 
que gasta els 16 m3. Una comuni-
tat d’escala paga més que un pis 
gastant infi nitament menys.

– L’IBI (Impost Béns Immobles) 
des de l’any 2007 al 2010 ha aug-
mentat quasi el 74%. Som dels 
més cars de Catalunya, a l’igual 

que els permisos d’obres.
Algunes de les entrades a la 

població estan abandonades. Fal-
ten voreres, il·luminació, senyals 
dissuasius de l’excés de velocitat, 
com per exemple la carretera de 
les Puelles, la carretera d’Artesa, 
la Ronda dels Comtes d’Urgell, o 
la carretera de Cervera.

Un tema important de seguretat 
ciutadana, fóra prohibir la circula-
ció normal dels camions per l’in-
terior de la vila, i desviar-los pel 
polígon, amb la qual cosa a més 
ens estalviaríem el caos circulato-
ri en les hores d’entrada i sortida 
dels col·legis.

S’arribarà a poder posar, com a 
mínim als carrers de pas d’Agra-
munt, una zona blava? Crec que 
amb una zona pagant es pot fer 
més fàcil l’aparcament per accedir 
als comerços, a la gent de fora i 
de la perifèria. A la fi  benefi cia els 
comerços, bars, bancs, etc., que 
els que van de pas puguin apar-
car. Els propietaris dels comerços 
ja deixaran el vehicle a casa o més 
apartat.

Es farà respectar la llei amb el 
transport de fems i purins?   ■

AVÍS IMPORTANT

als companys de la “QUINTA DEL 51”

Per fer una TROBADA DE GERMANOR, als mesos 
de juny o juliol, us podeu posar en contacte a:

RAMON VILALTA MIQUEL ROVIRA
PL. Mercadal, 7 C. Ntra. Sra. del Socors, 30
Tel. 973 39 08 61 Tel. 973 39 10 01

ES VEN
DOBLE PLAÇA D’APARCAMENT

al carrer Verge del Socors
(davant del CAP)

També útil per a traster

Raó als telèfons:
973 390 781 - 600 605 141



30 [ABRIL 2011]sió 566

Amics
de
l’Espai
Guinovart

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

Cicle Impossibilitats, supervivències
extremes en art

impossibilitats.wordpress.com

Josep Guinovart
L’agitació del quotidià

27 març / 25 setembre 2011

Luz Broto
Right Cube 05

8 maig / 12 juny 2011

AMICS DE L’ESPAI GUINOVART,
adreçat a particulars, col·lectius i empreses
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Carnaval al Camí de les Planes

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Les Botigueres del Camí de 
les  Planes volem agrair 

per segon any consecutiu la 
gran assistència de persones 
que ens van venir a veure per 
Carnaval. Entre tots vam acon-
seguir fer una bona “Feria de 
abril”. També cal dir que vam 
rebre una forta ajuda de perso-
nes i entitats que ens van aju-
dar a fer-ho possible, per tant 
donem les gràcies a: l’Ajun-

tament d’Agramunt, prin ci-
palment al regidor Antoni Far-
ré, Hípica “Obrint Camí”, Jordi 
Vicens (Ca la Trudis), Montse 
Guerrero, les persones que ens 
han deixat els magnífi cs car-
ruatges, Escorxador Figuera, 
totes les balladores que han as-
sajat tant, perquè tot surti bé. 
La grata col·laboració de tots 
els veïns i amics que ens han 
ajudat. Al vigilant nocturn, Leo-

poldo Figuera, i a un sevillà de 
cor, Fernando Carreño, i espe-
cialment als nostres homes per 
la seva dedicació i paciència.

Esperem amb il·lusió l’any 
que ve, per fer un nou carnaval 
i guarnir el Camí de les Planes 
com es mereix.

Gràcies a tots de: Schlecker, 
Cal Sera, Forn Camats, Cal 
Serra, Perruqueria Pels Pèls, 
Bar 3 Hermanos.   ■

Esperem amb 
il·lusió l’any que 
ve, per fer un nou 
carnaval i guarnir 
el Camí de les 
Planes com es 
mereix.

pintura i decoració

Roman Serra
695 558 383
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Matança del porc a Montgai

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Unes 600 persones van 
assistir el 20 de març 
a la XXVIII Matança 

del porc de Montgai. La  festa 
va començar a primera hora 
del matí, amb l’elaboració 
del tradicional mondongo 
a la plaça Prat de la Riba a 
càrrec dels veïns de la pobla-
ció. Els centenars de perso-

nes que es van acostar fi ns 
a aquesta població de la No-
guera van poder veure com es 
fa el mondongo, a la vegada 
que esmorzaven gratuïtament 
pa torrat amb arengades. Al 
migdia va tenir lloc el dinar 
popular a base de mongetes, 
llonganissa i botifarra, en el 
qual va assistir la Mandon-

guera, un capgròs inspirat en 
aquesta tradicional festa que 
es va estrenar l’any passat en 
el marc de la Festa Major. 

La Matança del porc a 
Montgai se celebra per recor-
dar el treball que antigament, 
a l’hivern, es feia a casa de 
pagès per la supervivència de 
la família durant tot l’any.   ■

Unes 600 persones 
van assistir el 20 
de març a la XXVIII 
Matança del porc 
de Montgai.
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TEL 973 39 06 31  -  FAX 973 39 23 07
ESTUDIS NOUS, 21  -  25310 AGRAMUNT         
ASSESSORIA-AGRAMUNT.COM

JOSEP ORTIZ LLENA

D ’ A G R A M U N T

FISCAL
LABORAL

COMPTABLE
JURÍDIC

GESTORIA
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Josep Bertran, periodista:
un dels nostres

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Jaume Espinagosa Marsà
Director del Museu Comarcal
de l’Urgell - Tàrrega

Com passen els anys 
i cada cop més de 
pressa! Josep Bertran 

Puigpinós, periodista, ja 
s’ha jubilat. Josep Bertran, 
el “nostre” corresponsal del 
dia ri La Mañana i de Cata-
lunya Ràdio a la Segarra i a 
l’Urgell deixa de fer el se-
guiment del dia a dia de les 
notícies que es produïen en 
aquestes contrades. Una fei-
na constant, sacrifi cada, però 

bàsica i imprescindible per a 
poder copsar el batec quoti-
dià dels nostres pobles, viles 
i ciutats. Josep Bertran ha 
sabut recollir i redactar amb 
precisió i sensibilitat aquella 
crònica, aquella microhistòria 
quotidia na que de ben segur 
servirà als historiadors del 
futur per a elaborar les recer-
ques historiogràfi ques de la 
nostre societat més propera.

Josep Bertran coneix i ha 
seguit l’evolució social de la 
gent de la Segarra i l’Urgell, 
tant de personalitats públi-
ques, com de les entitats so-
cials, tant dels personatges 
notables com de les perso-
nes anònimes. Com a home 
d’aquesta terra sap copsar les 
pulsions de la seva ànima, les 
seves virtuts i els seus defec-
tes i aquest coneixement seu 
ens l’ha sabut trametre a cada 
crònica periodística.

Des de l’àmbit estrictament 
cultural, vull constatar la sen-
sibilitat, la intel·ligència i la 
generositat amb què Josep 
Bertran ha tractat tot allò no-
ticiable d’aquest camp.

Des del Museu Comarcal 

de l’Urgell - Tàrrega, li vo-
lem agrair la seva disponibi-
litat com a periodista i com 
a persona que et podia donar 
informacions o bé contactes 
per algun assumpte d’interès 
per al treball diari del museu. 
També ha col·laborat amb el 
museu en projectes tan em-
blemàtics com la Història grà-
fi ca de l’Urgell i Urtx. Revista 
d’Humanitats de l’Urgell.

Per tot això, i per moltes al-
tres qüestions, els que ens de-
diquem professionalment al
món dels museus i per tant de 
la cultura, considerem Josep 
Bertran com un dels nostres. 
I que els nous periodistes 
aprenguin del seu mestratge i 
compromís periodístic desen-
volupat com a corresponsal 
del diari La Mañana i a Cata-
lunya Ràdio i per damunt de 
tot a la revista mensual Sió 
d’Agramunt i de la Ribera, tot 
un paradig ma de publicació 
local, tant pel continent com 
pel contingut.

Per molts anys i de ben se-
gur que continuarem contras-
tant opinions a la tertúlia de 
Ràdio Tàrrega.   ■

Des de l’àmbit es-
trictament cultu-
ral, vull constatar 
la sensibilitat, la 
intel·ligència i la 
generositat en què 
Josep Bertran ha 
tractat tot allò no-
ticiable d’aquest 
camp.

NOTA: LLIURAMENT ORIGINALS PER AL MES DE MAIG

Amb motiu del número extraordinari que s’editarà el proper mes de maig sobre les elecci-
ons municipals, es comunica a tots els nostres col·laboradors que la presentació dels ori-
ginals s’haurà de fer, com a data límit, el dia 29 d’abril. Tot el material que arribi després 
es publicarà en el número del mes de juny. La revista de maig, on es faran públics els 
programes de les candidatures, sortirà amb antelació a la data habitual.
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HISTÒRIA AGRAMUNT A LES HEMEROTEQUES R. BERNAUS / J. BERTRAN

Agramunt i la Setmana Tràgica

Miércoles 3 de Noviembre de 1909

Lérida, día 4, 8’50 noche

Han ingresado en la cárcel de esta ciudad el 
alcalde de Agramunt, don Ramón Viladot, y el 
diputado provincial don José María Viladot, pro-
cesados por el delito de sedición.

Miércoles 27 de Octubre de 1909

Visitas

Esta mañana han visitado al ministro de la 
Guerra los señores Moles, Rodés y Milá, con ob-
jeto de pedir la libertad del procesado Viladot, su 
padre y su hermano y siete vecinos de Agramunt, 
detenidos por los últimos sucesos.

Miércoles 27 de Octubre de 1909

Lérida, día 2, 10 noche

—Han sido puestos en libertad, en virtud de 
una orden del capitán general de la región, los 
detenidos en esta cárcel con motivo de los sucesos 
acaecidos en Agramunt en el último mes de julio.

Els fets de la Setmana Tràgica també devien ser molt sonats a Agramunt ja que van comportar la detenció 
de deu veïns, entre ells l’alcalde i dos diputats. La Vanguardia en donà notícia en tres breus informatius, 
però sense explicar els motius. A hores d’ara encara no hem pogut localitzar la documentació generada 
a nivell local per aquest important succés, però no defallim de trobar-la i poder conèixer els detalls de 
com va viure la nostra Vila aquest episodi històric, breu però intens.
Els detinguts van ser l’alcalde, Ramon Viladot i Benet (1854-1935) i els seus fi lls Josep M. Viladot, diputat 
provincial per Solidaritat Catalana i Joan Viladot i Puig (1886-1973) i set veïns més dels quals se’n des-
coneix la identitat. L’alcalde va destacar dins la seva professió de farmacèutic i també com a persona de 
lletres i polític local. Sobresortí com alcalde i Jutge de Pau. Per a més informació en el llibre “Agramunt” 
de Joan Puig i Ribera de Cossetània Edicions.

Diverses imatges que refl ecteixen els aldarulls de la Setmana Tràgica.
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Context històric

A la Conferència d’Algesires 
de 1906, en què es féu el re-
partiment colonial del conti-
nent africà, a l’estat espanyol 
els van donar una franja de ter-
ritori (el Rif), entre les ciutats 
colonials de Ceuta i Melilla, 
perquè poguessin explotar els 
seus recursos naturals (plom 
i ferro). Algunes cabiles rife-
nyes no van acceptar aquesta 
intromissió i es van aixecar en 
armes contra els espanyols. 
El govern d’Antonio Maura va 
ordenar la mobilització i van 
triar el port de Barcelona per 
a l’embarcament dels quintos 
i reservistes cap al Marroc. Els 
quintos eren fi lls de famílies 
humils que no havien pogut 
reunir les 1.500 pessetes que 
costava alliberar-se de la mili, 
mentre que els reservistes 
eren soldats que feia anys que 
havien fet el servei militar. 

La nova guerra colonial es-
panyola va exasperar la po-
blació que encara recordava 
de forma tràgica la Guerra de 

Cuba i Filipines on més de la 
meitat dels reclutats no van 
tornar. Després de diverses 
protestes i manifestacions 
a moltes capitals i sobretot 
després d’arribar notícies 
dels primers soldats morts, 
es va convocar com a protes-
ta una vaga general. La vaga 
va començar el dilluns 26 de 
juliol i va tenir un èxit total a 
Barcelona i altres poblacions 
com Sabadell, Terrassa, Ma-
taró, Badalona... L’enfronta-
ment entre els manifestants i 
la guàrdia civil va complicar 
la situació i va originar una 
revolta popular. El dimarts 
27 de juliol es van aixecar 
barricades als carrers de Bar-
celona i els vaguistes s’en-
frontaren a les forces d’ordre 
mentre va començar la crema 
de convents i esglésies. El 
moviment antibel·licista es 
converteix en una revolta an-
ticlerical. 

Cap organització política 
ni sindical vol encapçalar la 
revolta popular. El dijous 29 
de juliol arriben a Barcelona 

per mar tropes del govern que 
sufoquen la revolta a trets i 
canonades contra les barrica-
des. El dilluns 2 d’agost, just 
al cap d’una setmana, tothom 
a treballar. Els fets són cone-
guts com la Setmana Tràgica. 
Es van produir un centenar 
de morts i més de dos-cents 
ferits; 990 persones van ser 
empresonades, de les quals 
59 foren sentenciades a ca-
dena perpètua i 5 van ser 
afusellades a Montjuïc. En-
tre aquests últims es trobava 
el mestre Francesc Ferrer i 
Guàrdia, fundador de l’Escola 
Moderna, considerat, sense 
proves, com l’instigador dels 
fets. 120 escoles laiques de 
Barcelona i província van ser 
tancades.

A Agramunt pensem que 
aquesta vaga general contra 
la Guerra del Marroc va tenir 
conseqüències força greus. 
Tal i com assenyala La Van-
guardia, van ser empresonats 
pel delicte de sedició l’al-
calde, Ramon Viladot Benet, 
el seu fi ll Josep M. Viladot 
que era diputat provincial, 
l’altre fi ll Joan Viladot i set 
agramuntins més. A Ramon 
Viladot se’l va suspendre del 
càrrec d’alcalde i el 3 d’octu-
bre de 1909 comença un ex-
pedient per destituir-lo. El 27 
d’octubre els diputats lleida-
tans a Madrid (Moles, Rodés i 
Milà) visiten el Ministre de la 
Guerra per demanar la lliber-
tat dels processats agramun-
tins. La gestió té efecte i el 
capità general de Catalunya 
ordena el seu alliberament 
el dia 3 de novembre. El ma-
teix dia arriba un telegrama a 
l’Ajuntament d’Agramunt on 
s’informa de l’alliberament 
de 10 agramuntins de la pre-
só de Lleida, entre els quals 
hi ha l’alcalde i el seu fi ll.   ■
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Els fets són cone-
guts com la Setma-
na Tràgica. Es van 
produir un centenar 
de morts i més de 
dos-cents ferits;
990 persones van 
ser empresonades, 
de les quals 59 
foren sentenciades 
a cadena perpètua
i 5 van ser afusella-
des a Montjuïc.

A Agramunt pensem 
que aquesta vaga 
general contra la 
Guerra del Marroc 
va tenir conseqüèn-
cies força greus.

Plaça de l’Església i primer tram del 
carrer de Sant Joan a principis del 
segle XX, època dels esdeveniments.
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Cartes d’un soldat
de transmissions (1938)

HISTÒRIA NOU EPISODI  DE LA GUERRA CIVIL  A AGRAMUNT

Joan Puig Ribera

1 Jordi Rubió i Balaguer, Manuel Rubió i Lois, Cartes de la guerra (maig 1938-gener 1939). Edició a cura de Jordi Galo-
fré. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 1996. (L’exemplar es pot llegir íntegrament per Internet).
2 Jordi Rubió i Balaguer (1887-1982) era membre d’una família coneguda en l’àmbit de la cultura catalana: Antoni Ru-
bió i Lluch i Joaquim Rubió i Ors, pare i avi respectivament. Fou un gran especialista de la literatura catalana. El 1914 
fou nomenat director de la Biblioteca de Catalunya. Va organitzar i dirigir la xarxa de Biblioteques Populars i l’Escola de 
Bibliotecàries.
3 Maria Lois López (1896-1933) era de les Borges Blanques. Fou professora de la Universitat de Barcelona i la primera 
titular de l’Escola de Bibliotecàries.

Manuel Rubió i Lois 
(1920-2005) era fi ll 
de Jordi Rubió i Ba-

laguer2 i Maria Lois López 3. 
Tenia 17 anys quan el govern 
de la República el cridà a fi -
les per tal de defensar a la de-
sesperada el que ja semblava 
inevitable. Vivia a Barcelona i 
era el més gran de tres ger-
mans. La mare feia prop de 
quatre anys que havia mort. 
El jove Manuel Rubió era un 
xicot disciplinat, educat i cre-
ient, malgrat l’ambient que li 
tocà viure. En incorporar-se 
a l’exèrcit el 30 d’abril de 
1938 anà en tren de Barce-
lona a Tàrrega i d’allí, a peu, 
fi ns a Nalec on s’estigué tres 
dies; després fou traslladat a 
Rocafort de Vallbona i a Vall-
bona de Riucorb, on va fer la 
instrucció. A continuació va 
ser destinat a Transmissions 
de la 60a divisió i ubicat a 
Agramunt durant els mesos 
de juny i juliol.

De les cartes que Manuel 

Rubió va enviar al seu pare 
des del front, set les va es-
criure a Agramunt, encara 
que no esmenta directament 
el poble perquè la censura 
militar imposava als soldats 
que no expliquessin el lloc on 
eren. D’aquestes set cartes, 
la primera porta la data del 
5 de juny i la darrera, del 19 
de juliol. La següent, del 27 
de juliol, ja fou escrita des de 
Gandesa, quan la Batalla de 
l’Ebre havia començat. A par-
tir del que explica el soldat al 
pare es té notícia d’alguns de-
talls de la nostra vila i de com 
vivien els soldats establerts a 
Agramunt, situada a segona 
línia del front del Segre i nu-
cli de comunicacions entre la 
Sentiu (Balaguer era en mans 
dels feixistes), Tàrrega, Artesa 
i Cervera.

*   *   *

En la primera carta que fa 
referència a Agramunt, el jove 

Manuel Rubió i Lois, soldat de la quinta del biberó, passà una temporada destinat a Agramunt. Des 
del front va mantenir un constant intercanvi de correspondència amb el pare. Les cartes d’ambdós1 
són interessants per la seva humanitat i senzillesa, per les vicissituds vivencials que hi expliquen, 
tant del front com de la rereguarda, i per les referències a la nostra vila.

Portada del llibre de Jordi 
i Manuel Rubió.

▼



40 [ABRIL 2011]sió 566

Manuel Rubió explica com 
veu la vila i les relacions que 
té amb els companys. Cal no 
oblidar que els primers bom-
bardejos d’Agramunt (els que 
ocasionaren més morts) ja 
s’havien produït en aquelles 
dates, per la qual cosa no és 
d’estranyar que expliqui que 
hi ha moltes cases tancades, 
ja que molts agramuntins ha-
vien fugit del poble i s’havien 
refugiat en cabanes i masies.

“Ahir, al migdia, vam mar-
xar del poble on érem 4 i vení-
rem cap ací 5. A l’altre poble 
hi fórem dues setmanes; vam 
estar-hi el temps que la nostra 
divisió estigué en operacions. 
Ara tomem a ser allà on fórem 
abans de marxar. És un poble 
que abans de la guerra devia 
donar gust. Fàbriques de torró 
de tauleta, farineres, molins 

d’oli... Ara està molt empobrit 
i la major part de les cases, 
tancades. Unes per por, al-
tres pels bombardeigs. A mi 
m’agradava més l’altre poble 
amb el Segre6 al peu, que 
aquest, ple de mosques. En 
canvi, ara tindrem poca fei-
na perquè estem descansant 
dels dies de treball intens que 
passàrem.

Em preguntaves si podries 
enviar-me algun paquet. Per 
correu crec que podràs; però 
no m’enviïs masses coses 
«que no es gastin». Car tinc 
roba sufi cient i poc lloc. El 
que més falta em fa és sabó 
(per rentar, sobretot). Ací em 
donaren plat i espardenyes, 
però al moment se’m trenca-
ren, aquestes. M’han caigut 
claus de les sabates, però al 
poble me les arreglaran, car 

hi ha un bon sabater. Espar-
denyes sí que no en trobo 
enlloc (calço el 39). No trobo 
enlloc tinta; m’aniria bé una 
ampolleta forta i plana (amb 
tap de rosca si podés ser). No 
trobo tampoc segells ni pos-
tals. Ambdues coses em seri-
en útils (...) Menjar, no me’n 
falta, al contrari: passeu més 
gana vosaltres que jo. Tindria 
il·lusió d’acompanyar el pa de 
l’esmorzar amb una altra cosa 
que no fos oli i sal, però és 
simple il·lusió. Des de fa uns 
dies que ens han canviat la 
llet de l’esmorzar per cafè, 
però en el poble d’ací es troba 
llet fàcilment. De manera que 
al vespre compro mig litre de 
llet, a la cuina me la deixen 
bullir sense inconvenients i 
l’endemà al matí me la prenc 
per esmorzar sucant-hi pa tor-
rat.

Encara que t’hagi parlat tant 
de menjar, no hi penso gaire, 
car no passo gana. Fins gosa-
ria dir-te que la vida d’ací em 
prova. Se’m coneix molt, so-
bretot, perquè vaig banyar-me 
uns dies al Segre. Quant als 
companys, n’he trobat alguns 
de molt agradables, i d’altres 
de llenguatge no tan agrada-
ble però de bon cor.” 7

En la carta de resposta, el 
pare, amb la intenció que el 
fi ll tingui algú a qui pugui 
acudir, li explica que els so-
gres d’un ordenança seu, que 
es diu Anton Tomàs i que ell 
coneix, són d’Agramunt; en-
cara que en aquell moment 
els sogres no hi són, hi tenen 
família que es diuen Bon-
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4 Es refereix a Vallfogona de Riucorb.
5 A Agramunt.
6 No es tracta del Segre, sinó del riu Corb (El canvi de nom és per la censura militar).
7 Carta núm. 9, diumenge 5 de juny de 1938. Dins Op. Cit. p.23-25.

Vehicle que feia el Servei 
de Biblioteques del Front.

En la primera carta 
que fa referència 
a Agramunt, el 
jove Manuel Rubió 
explica com veu la 
vila i les relacions 
que té amb els 
companys. Cal no 
oblidar que els pri-
mers bombardejos 
d’Agramunt (els que 
ocasionaren més 
morts) ja s’havien 
produït en aquelles 
dates, per la qual 
cosa no és d’estra-
nyar que expliqui 
que hi ha moltes 
cases tancades.
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compte i són coneguts per 
Can Chela (al llibre hi posa 
Chelo) que és on vivia la fi lla 
de l’ordenança quan era al 
poble 8.

En la següent, el fi ll co-
menta la manera de dormir, 
el menjar, la roba de què 
disposa i algunes coses que 
fa durant el dia. Parla també 
d’alguns productes de la ter-
ra que pot adquirir al poble 
o que són d’ús habitual per 
menjar.

“...deies tu que et feia pena 
que hagués de dormir a terra, 
doncs no és molt desagrada-
ble. Amb sacs m’he fet un 
matalàs bastant tou i molt so-
vint dormo millor que a casa. 
Envejo, en canvi, que abans 
de fi car-me al llit no tingui la 

teva «bona nit»; si no fos això, 
pels moments en què estem, 
passo una vida potser menys 
dura que vosaltres. Almenys, 
he arribat a oblidar que s’ha 
de menjar durant tots els mo-
ments que no són hora de fer-
ho. Em diuen els companys 
que m’he engreixat i faig més 
bona cara. Jo crec que tenen 
tota la raó. Ara el dinar que 
ens donen és patates bullides 
amb bacallà (que mai surt 
al plat, però dóna bon gust) 
i molt oli (un oli, ara, magní-
fi c: no se sent gens) i “cor-
ned beef”. Per sopar, tenim 
llegums (amb cigrons, molt 
ben cuits) amb carn de pot. 
No tenim postres, però he 
trobat uns pagesos que venen 
cireres (a una pesseta i mit-
ja el kg) i cada 3 o 4 dies en 
compro; així tinc fruita, que ja 
saps que és de les coses que 
m’agrada més. Sobretot ara 
que feia prop d’un mes que 
no en veia.

(...) Ara m’acaben d’avisar 
que els que vulguem paper, 
sobre i tinta, aquesta tarda 
ens en portaran. També van 
dir que ens portarien els se-
gells que volguéssim, però 
això va molt més llarg, sem-
bla. En canvi per ara, no 
pensen a donar-nos pasta de 
dents (que dins de 15 dies no 
en tindré) ni sabó (que només 
en tinc una mica que ja no em 
serveix per rentar res), però 
van donar-nos la roba que 
necessitàvem i espardenyes. 
Ara tinc una muda de tota la 
roba que porto, espardenyes, 
les sabates molt ben clavete-
jades, i pantalons, sabates i 
jersei de ciutat així com mo-
cadors i mitjons sufi cients. 

L’única roba que em falta (i 
miraré si en trobo) és un pi-
jama. Perquè la samarreta i 
calçotets que em fan aquest 
servei són gruixuts i, a part de 
fer calor (ara fa dos dies que 
fa molta fresca, però), costen 
molt de rentar.

(...) En la junta s’ha acor-
dat com cosa més important 
el fer una «sala» (segurament 
serà una quadra) on hi hagi 
taules i cadires, una mica 
de biblioteca, diaris i classes 
d’ortografi a i, com que encara 
hi ha algú que no sap escriu-
re, classes de lletra per a ell.

Abans-d’ahir l’altre, fi ns 
a migdia, féu un dia calorós 
d’estiu. Però es va anar en-
fosquint, fi ns que, després 
de sopar, descarregà un xàfec 
imponent, amb llamps i trons. 
Es veia com avançava el nú-
vol carregat, descarregava, 
quedant tot molt poc clar i, 
un cop passat, tomava la llum 
(no el Sol) i, desapareixent el 
vent, la pluja i els llamps, tot 
s’amainava.

Abans-d’ahir vaig tenir ser-
vei de cuina. De manera que 
no vaig fer morse (car els diu-
menges quasi fem el mateix 
que els altres dies). El matí 
vaig pelar patates. A la tarda, 
vaig anar a buscar el submi-
nistre (o sigui, el menjar del 
dia següent) en un carro, amb 
el caporal furrier, a un poble 
veí. Va ser un viatge de poc 
molt mullat. Però sortosa-
ment no plogué i fou magní-
fi c. Vam anar per una banda 
eriçada de línies telefòniques. 
Sembla mentida la quantitat 
de telèfons que es necessiten 
per a la guerra. D’altra banda, 
es comprèn. De la divisió a les 

8 Carta núm. 11, 12 de juny de 1938. Dins Op. Cit. p.27-29.

Exemplar trobat a Agramunt amb el 
segell del Servei de Biblioteques del 
Front. Possiblement el soldat que el 
tenia en dipòsit se’l va deixar en el 
moment de la fugida.

No tenim postres, 
però he trobat 
uns pagesos que 
venen cireres (a 
una pesseta i mitja 
el kg) i cada 3 o 4 
dies en compro; 
així tinc fruita, 
que ja saps que és 
de les coses que 
m’agrada més. ▼
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brigades, de les brigades als 
batallons; i encara hi ha les 
del Cos d’Exèrcit a les divisi-
ons...” 9

En la carta següent el jove 
soldat explica al pare l’alegria 
que va tenir en veure l’arriba-
da a Agramunt del Bibliobús 
del Servei de Biblioteques del 
Front de la Generalitat.

El Bibliobús era un camió 
que havia estat adaptat per 
la Generalitat de Catalunya 
com a biblioteca mòbil amb 
la fi nalitat de portar llibres 
als soldats que eren al front. 
Al seu interior hi havia uns 
3000 llibres que es deixaven 
en préstec un temps i després 
es passaven a recollir. El Bi-
bliobús depenia del Servei de 
Biblioteques que dirigia Jor-
di Rubió, o sigui el pare del 
soldat del qual parlem. A part 
dels xofers, el Bibliobús solia 
portar una o dues bibliotecà-
ries que portaven el control de 
les fi txes dels llibres deixats 
als soldats. En alguns viatges 
també s’hi afegí el mateix Jor-
di Rubió.

“Rep pare estimat, la més 
ferma felicitació meva. Com 
a soldat i com a fi ll. No saps 
l’alegria que va causar als 
companys en veure «un camió 
amb llibres»! Jo estava per la 
plaça quan vingué i vaig anar 
a saludar a la bibliotecària. Va 
preguntar-me per qui es faria 
responsable dels llibres. Veié 
el capità i portaren el cotxe a 
la plaça. Aviat vingué el Co-
missari, que es cuida de to-
tes les coses polítiques dels 
soldats. Llavors el xofer obrí 
les llibreries dels costats. Vaig 

quedar admirat. Potser vas 
tenir molta feina en aquest 
Bibliobús, però t’ha quedat 
meravellosament. Molt ben 
deixat, si no fos que sé que és 
fet ara, i aquí, ho creuria obra 
americana. Les bibliotecàries, 
amb poquíssim temps, van 
fer tarja de tots els nois. Vam 
tenir llibres tots els que vol-
guérem però no s’hi conegué. 
Com que tots els que prengu-
érem foren diferents, ara, fi ns 
que tomi, podrem canviar-los 
i llegir-ne molts. Ja he vist, en 
altres nois, llibres que m’inte-
ressaran, i pot tardar bastant 
el Bibliobús abans no els aca-
bi.

És curiós el que passà als 
soldats en veure les bibliote-
càries. Saps tu ja que en veu-
re passar una noia, tots (amb 
raríssimes excepcions) li han 
de dir alguna cosa. Però a les 
bibliotecàries, ningú (llevat 
pocs casos) els digué altra 
cosa que la de la feina. Fins 
els més renegaires s’abs-
tingueren de fer-ho davant 
d’elles. I això ho fan sempre 
que veuen algú de cultura su-
perior.

Va estar-se més de mitja 
hora amb nosaltres. La biblio-
tecària m’oferí de portar-te 
alguna cosa, i li vaig donar 
un paquetet amb una mica 
de tabac (poquíssim, perquè 
ens el fan gruar molt i sem-
pre en reservo una tercera 
part per donar als companys 
car «cal» tenir contents els 
cuiners i els que, sense ser-
ho són bons companys), uns 
bitllets dels pobles d’ací que 
he passat (també n’hi ha un 
del Prat, però allà no hi vaig 

ser) i un llibre que vaig trobar 
per terra i te’l porto per si té 
algun valor.

Poc després, donà (la bi-
bliotecària) un exemplar de 
totes les targes al comissari, 
i li féu fi rmar un rebut. El xo-
fer tancà les portes, i el camió 
aviat marxà. No saps l’enveja 
que em féu en veure’l marxar 
amb aquella arrencada tan 
suau, els dos xofers tan ben 
asseguts, amb les bibliotecà-
ries a l’altre costat. Però aviat 
la melangia s’esvaí. Va donar 
més encoratjament als sol-
dats la vinguda del Bibliobús, 
que els més abrandats discur-
sos d’en Negrín o el reparti-
ment de tabac...

(...) Ací no hi ha gens de 
ginesta; solament en un jardí 
prop del canal he pogut veure 
fl ors magnífi ques, però no gi-
nesta.” 10

En la resposta, el pare ex-
plica al fi ll la satisfacció que 
va tenir en saber com havien 
rebut el Bibliobús del qual 
era responsable: “Un any em 
costà de convèncer els que in-
tervenen amb mi en el Servei 
del Front que donessin més 
importància al Bibliobús que 
als armaris. En fi , poc pensa-
va jo, quan el defensava tant, 
l’alegria que un fi ll meu hi 
tindria. Pintes molt bé la im-
pressió que ja suposava que 
us ha de produir l’arribada i 
la marxa del Bibliobús. Goig 
i melangia, però amb un fons 
de confi ança optimista en què 
a la rereguarda hi ha molta 
gent que viu i treballa per vos-
altres. El Bibliobús amb els 
seus llibres és un missatger 
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9 Carta núm. 12, dimarts 14 de juny de 1938. Dins Op. Cit. p.23-25.
10 Carta núm. 16, dilluns 20 de juny de 1938. Dins Op. Cit. p.35-37.

En una de les car-
tes el jove soldat 
explica al pare 
l’alegria que va 
tenir en veure l’ar-
ribada a Agramunt 
del Bibliobús del 
Servei de Bibliote-
ques del Front de 
la Generalitat.
El Bibliobús era un 
camió que havia 
estat adaptat per 
la Generalitat de 
Catalunya com a 
biblioteca mòbil 
amb la fi nalitat de 
portar llibres als 
soldats que eren
al front. 

És curiós el que 
passà als soldats 
en veure les bi-
bliotecàries. Saps 
tu ja que en veure 
passar una noia, 
tots (amb raríssi-
mes excepcions) li 
han de dir alguna 
cosa. Però a les bi-
bliotecàries, ningú 
(llevat pocs casos) 
els digué altra cosa 
que la de la feina.
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vivent entre tots els sectors 
de l’exèrcit i els de la capital. 
No para mai i la bibliotecària, 
rebuda sempre amb dignitat 
i simpatia, és una prova que 
enmig de la guerra no s’en-
fonsen els sentiments de cor-
tesia. Ho explicaríem a molta 
gent i no s’ho creurien, ja ho 
sé. També en conec que se’n 
riu de que treballem per por-
tar llibres als soldats... Quan 
siguis vell i repassis en la me-
mòria aquesta dura època de 
la teva vida, estic segur que 
recordaràs, com una clariana 
de pau i de noblesa de senti-
ments, l’episodi de la inespe-
rada vinguda del Bibliobús en 
una tarda de juny...” 11

En la pròxima missiva en 
Manuel Rubió explica al pare 
el que menja i insisteix que 

en aquest aspecte està en 
una situació millor, ja que 
als pobles com Agramunt, hi 
ha més recursos per alimen-
tar-se. També escriu que a 
les nits quasi no disposen de 
corrent elèctric. Com que la 
línia del front està tranquil-
la, els soldats es plantegen 
d’endreçar un “local social” 
per a ells; netegen un estable 
i el converteixen en estança 
on passar l’estona, guardar-hi 
alguns llibres i exposar-hi un 
diari mural que ells mateixos 
confeccionen.

“Penso que deveu anar es-
cassos de menjar, car ací co-
mencen a faltar moltes coses. 
Fa dos dies que ens donen per 
esmorzar un tallet de pernil. 
Sort que al poble venen llet i 
encara, ací, hi ha una mica de 
sucre... No et dic això perquè 

m’enviïs menjar. Encara no 
he passat gana i, si en passés, 
em faria càrrec que vosaltres 
en passeu, almenys, el do-
ble; per altre costat, sempre 
es troba algú pel poble que 
ajuda amb alguna cosa, sense 
pregar massa.

(...) El passat mes ens el 
pagaran aviat. Si vols que 
t’enviï la soldada, puc fer-
ho, reservant-me una part 
per a les necessitats d’ací. El 
maig i juny els he passat amb 
menys de 10 duros sense que 
em faltés res (amb diner, per 
aquests pobles, no es pot fer 
gran cosa: volen intercanvi), 
comprant llet, el tabac, ci-
reres, i pagant el perruquer, 
etc., que és el poc que es 
paga amb moneda.

(...) T’explicaré com va anar 
que veiés el Bibliobús el dia 

11 Carta del pare núm. 18, Sant Boi de Llobregat, 29 de juny de 1938. Dins Op. Cit. p.39.

Era i cabana de cal Petitó, lloc 
on hi havia l’alarma que feien els 
soldats de transmissions quan hi 
havia un atac aeri.
També s’hi mostra una placa i la 
seva ubicació, col·locada per un 
grup d’aquests soldats en una de 
les diferents trobades que feren 
a la nostra Vila a fi nals dels anys 
setanta i primers dels vuitanta del 
segle passat.
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Encara no he passat 
gana i, si en passés, 
em faria càrrec que 
vosaltres en passeu, 
almenys, el doble; 
per altre costat, 
sempre es troba 
algú pel poble que 
ajuda amb alguna 
cosa, sense pregar 
massa. ▼
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que vingué. Acabava de pas-
sar llista i anava a netejar el 
plat quan vaig girar-me cap a 
la carretera (que passa prop 
d’ací) no sé pas per què. En 
veure escrit en un camió: 
«Serveis de Cultura del Front» 
i la marca de la Generalitat, 
vaig pensar que «allò» devia 
ser el Bibliobús; sense ado-
nar-me’n, m’hi vaig acostar. 
Va baixar «una noia» i, trobant 
que tenia aire de bibliotecà-
ria, vaig anar a saludar-la. Va 
dir-me: «Que és...?» Vaig res-
pondre: «Sí, Rubió». Va pre-
guntar llavors com es podria 
fer per deixar els llibres; aviat 
vingué el comissari, i la resta 
ja ho saps.

Trobo una gran idea que el 
tio Àngel vagi a les Borges. La 
major part de la gent d’aquest 
poble està arruïnada, no per-
què els bombardeigs els en-
fonsés la casa, sinó perquè, 
aprofi tant-lo, els la saqueja-
ren no deixant ni els aïlladors 
de l’electricitat. Potser a les 
Borges no sigui així i es pugui 
salvar el que hi havia.

(...) Veig, en canvi, que te-
niu fl uid durant les nits. N’hi 
haurà prou per al motor? Ací, 
tot el dia n’hi ha, però quan 
es fa fosc hi ha poca força 
(no passa de 90 V): la ràdio 
no pot anar mai de nit. Si us 
trobeu igual, us duraran molt 
les bombetes.

Tant per correu com per 
una empresa dita SIA em po-
deu enviar paquets. No t’ho 
recomano, però. El correu és 
caríssim (molt segur, però) i 
els SIA molt dubtosos. Si tens 
algun sistema «civil» per envi-
ar-me quelcom que necessiti, 

pots usar-lo, però no et reco-
mano els ofi cials. Per altra 
banda, si no fos la gran il·lusió 
que fa, no tinc gaire necessi-
tat de coses: se m’està aca-
bant la pasta de dents, però 
crec que a Barcelona, en tub, 
ara no n’hi ha; d’altra banda, 
diu que celebraran el 19 de 
juliol portant-nos aquest ma-
terial i si algú s’arriba a Tàrre-
ga, podria dur-me’n. 

(...) Fa dos o tres dies, la 
ràdio va avisar que havia estat 
bombardejat Sant Boi i algun 
poble del costat. Espero que 
no va fer gran cosa, sinó so-
lament va ser la deixada anar 
de les bombes que van sobrar 
d’algun objectiu més interes-
sant. Ja em direu el que va 
passar. Es veu que molt so-
vint ara vénen aquesta mena 
d’ocells, car sovint tanquen 
els llums i sentim el clàssic 
«barcelonins...»”. Desitjo que 
no en sigueu perjudicats i que 
no es repeteixin massa.

Des de fa dos dies que hem 
instal·lat una «habitació» amb 
taules i cadires on posaran la 
biblioteca de la companyia. 
Ja fa dies que això volia fer-
se, però s’havia d’instal·lar en 
un estable que feia de magat-
zem de fems i no hi havia qui 
el netegés. Però diumenge 
van trobar aviat gent: qua-
si cada dia deixen anar uns 
quants al cine (sovint, més 
de la meitat), però dissabte 
n’havien deixat marxar no-
més 12; sempre que deixaven 
marxar-ne pocs, marxaven els 
que volien i després el sergent 
de setmana feia els ulls gros-
sos; però diumenge, ho feren 
diferent ajuntaren els que ha-

vien marxat i els donaren una 
forca a cada u i dos carros per 
a tots, dient-los que s’havia 
de netejar l’estable. Feia riu-
re veure a quasi tota la com-
panyia arrestada. Però es féu 
molta feina; al vespre estava 
l’estable net i fi ns amb els 
llums i les taules i les cadires 
(«requisades» d’un bar bom-
bardejat). (...) Ací, per útil i 
indispensable que es cregui 
una cosa, s’ha de fer a base 
de manar; i els que ho fan, 
els agrada que s’hagi fet, però 
no estan contents d’haver-ho 
fet ells, car no senten l’ale-
gria que dóna fer una cosa 
útil. Per què serà això?... Ara, 
el pati ha quedat netíssim 
i tenim aquesta «sala» per 
llegir, escriure o descansar. 
Es volia portar la ràdio, però 
afortunadament els amos 12 
no ho han consentit i ací hi 
ha silenci; si toquen quelcom 
bonic es pot anar a sentir-la. 
Estic molt content d’aquesta 
millora: així, no s’ha d’estar 
tot el temps que hem d’es-
tar a la caserna asseguts a la 
turca sobre el sac que fa de 
llit; per altra banda ací hi ha 
poca gent, i els que hi vénen 
són més silenciosos; també hi 
ha una magnífi ca temperatura 
(està de cara al N.). D’ací uns 
dies hi posarem la biblioteca. 
Però no penso pas tocar-ne 
gaires, de llibres. Els sembla 
que l’única literatura digna de 
llegir és la socialista; es lle-
geixen deu vegades seguides 
un llibre (avorridíssim) que 
doni les teories del socialis-
me, i diuen: «Jo no hi entenc, 
i no sé què aquest home vol 
dir, però és un llibre magnífi c, 
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12 La ràdio era propietat dels amos de la casa on hi havia l’estable, i deixaven que els soldats anessin a escoltar-la, però 
no van voler deixar-la traslladar.

Des de fa dos dies 
que hem instal·lat 
una «habitació» 
amb taules i ca-
dires on posaran 
la biblioteca de la 
companyia. Ja fa 
dies que això volia 
fer-se, però s’havia 
d’instal·lar en un 
estable que feia de 
magatzem de fems 
i no hi havia qui el 
netegés.

En la darrera carta 
escrita des d’Agra-
munt, Manuel Rubió 
tranquil·litza el pare 
dient que no passa 
gana, que fa bon 
temps, que escolta 
la ràdio i que fi ns i 
tot té bons llibres 
per passar l’estona.
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com pocs n’hi ha. Jo m’hi he 
avorrit, però és que no en sé 
prou. Per un que en sàpiga, 
ha de ser esplèndid». Els que 
«en saben» no s’hi avorreixen, 
perquè no passen del títol. A 
part d’aquests llibres, hi ha 
dos o tres llibres de literatura 
catalana, i un llibre (en tres 
toms) en foli sobre viatges del 
món, amb gravats a l’acer, 
alguns molt bonics. També 
hi ha una història d’Espanya 
semblant a l’anterior. Sort que 
el Bibliobús va deixar molts 
llibres, i ara que comencen a 
tornar-los (els posen en una 
llibreria a part), puc dema-
nar-ne de bonics. Ací també 
hi hem posat el diari mural; 
hauria de sortir cada dilluns, 
però es retarda sempre una 
mica. Fins ara l’hem fet a mà; 

cada un que hi escriu, porta 
l’article en bona lletra i en net 
i es publica. Jo havia propo-
sat que abans de copiar-lo es 
revisés l’ortografi a, però els fa 
molta peresa. Ha costat molt 
de sostenir que es faci a mà; 
volen fer-lo a màquina perquè 
hi càpiguen més articles, però 
resulta que la lletra petita no 
la llegeix gairebé ningú (no 
per no saber-ne: per mandra); 
a més, fa molt lleig mig metre 
quadrat d’escriptura unifor-
mada. A mà, té més varietat i 
crida l’atenció. Tenim un dic-
cionari castellà (com aquell 
petit vermell que tens al cos-
tat de la taula de Barcelona), 
però català no n’hi ha cap: so-
lament hi ha gramàtica com 
la teva del pis. (...)

Avui, m’ha tomat a tocar 
retén de línies. Tinc una línia 
molt ben col·locada i no acos-
tuma a trencar-se. Així és que 
tinc el dia lliure i t’he pogut 
escriure llarg. Déu vulgui que 
no es trenqui car pel mateix 
que es trenca poc, quan ho 
fa, es revenja de les altres ve-
gades.” 13

En la darrera carta escri-
ta des d’Agramunt, Manuel 
Rubió tranquil·litza el pare 
dient que no passa gana, que 
fa bon temps, que escolta la 
ràdio i que fi ns i tot té bons 
llibres per passar l’estona.

“Posats a tenir guerra, més 
val passar-la ací que a Barce-
lona. Deveu patir molt més 
que quan hi era pel menjar. 
Ací, en canvi, ja notem en 
aquest concepte la guerra, 
però no passem gana. Es-

tic cada dia més bo. Ara fa 
una temperatura deliciosa. 
De tant en tant, la ràdio (ara 
s’ha tornat molt sociable: les 
làmpades s’han debilitat i no 
serveix per ballar. De mane-
ra que sovint sentim música 
bona. L’altre dia vaig sentir 
Fuenteovejuna 14; magnífi ca) 
es fa inoïble de paràsits. L’en-
demà al matí, una alenada de 
fresca ens envaeix; és que ha 
plogut prop; ací, però, no he 
vist encara ploure. Anem de 
pràctiques per les comes amb 
l’heliògraf, i és molt bonic. 
Tinc bons llibres per llegir.” 15

A fi nals de juliol el soldat 
Manuel Rubió i Lois va ser 
traslladat a Falset, des d’on 
va participar a la Batalla de 
l’Ebre des del seu lloc de 
transmissions. Un cop acaba-
da la batalla més sagnant de 
la Guerra Civil amb balanç fa-
vorable als rebels, al desem-
bre fou traslladat novament al 
front del Segre. Va estar molt 
a prop d’Agramunt: Castell 
del Remei, Castellserà, Bell-
munt d’Urgell i Almenara. La 
darrera notícia que dóna és 
en els moments de la retirada 
de l’exèrcit de la República, 
el 10 de gener de 1939, quan 
després d’haver passat per Al-
menara (és molt probable que 
passés per Agramunt amb els 
companys en el moment de 
recular) escriu l’última car-
ta a les envistes d’Ossó de 
Sió: “(...) Ara estem en una 
casa molt poc confortable, 
però com que en aquest país 
hi ha molta palla, per dor-
mir tinc una manta cosida i 

13 Carta núm. 20, dimarts 5 de juliol de 1938. Dins Op. Cit. p.45-49.
14 Durant la guerra, l’obra Fuenteovejuna, de Lope de Vega, va gaudir d’una notable popularitat, per la càrrega ideològica 
del seu argument, que glorifi cava la força de la justícia del poble.
15 Carta núm. 21, 10 de juliol de 1938. Dins Op. Cit. p.50-51.

Entrada al refugi que els soldats 
de transmissions tenien ubicat a 
cal Borges, a la cruïlla entre l’Av. 
Jaume Mestres i el Passeig Nou.
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A fi nals de juliol 
el soldat Manuel 
Rubió i Lois va ser 
traslladat a Falset, 
des d’on va parti-
cipar a la Batalla 
de l’Ebre des del 
seu lloc de trans-
missions.

▼
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HISTÒRIA NOU EPISODI  DE LA GUERRA CIVIL  A AGRAMUNT

plena de palla que m’abriga 
molt (sincerament: cap nit 
he passat gens de fred, i de 
dia, en aquests dies rúfols, 
amb el foc tampoc se’n té). 
No som en cap poble, però 
es veu Ossó ací prop; la nit 
d’ahir, vaig estar fent guàrdia 
al comandament i el capità 
d’estat major i el comissari de 
la divisió em van felicitar per-
què m’havia posat tan bo en 
la guerra.” 16 Fou en aquells 
dies que es lliurà la “batallà 
d’Agramunt” que permeté 
que l’exèrcit franquista el dia 
12 de gener entrés victoriós a 
la nostra vila mig enderrocada 
i amb una petita representa-
ció d’habitants desitjosos que 
la guerra fratricida acabés 
d’una vegada. 

El soldat Manuel Rubió va 

continuar fi del a l’exèrcit que 
es va anar retirant fi ns a la 
frontera amb França. Va pas-
sar la ratlla pel Coll d’Ares el 
9 de febrer de 1939. Fou in-
ternat al camp de concentra-
ció d’Arles des d’on va acon-
seguir enviar un telegrama a 
la família. El seu oncle que 
havia fet la guerra amb les 
tropes franquistes el va anar a 
buscar i li va facilitar l’entra-
da a Espanya per Irún. Havia 
complert divuit anys quan ser-
via a la Batalla de l’Ebre.

Després, com la majoria de 
joves de la seva edat, va ha-
ver de fer el servei a l’exèrcit 
franquista fi ns al 1942. Al 
cap d’uns anys es doctorà 
en ciències biològiques a la 
Universitat de Barcelona. Fou 
director de l’Aquàrium i del 

Laboratori de Blanes de l’Ins-
titut d’Investigacions Pesque-
res (1961-86); s’especialit-
zà en biologia marina de la 
Mediterrània occidental i en 
tecnologia pesquera. Escriví, 
entre altres, Contribución al 
estudio de la fauna bentónica 
del litoral de Blanes (1971), 
Recolección y primera des-
cripción de esponjas (1973), 
Contribución a la fauna de 
esponjas del litoral catalán 
(1981).

El seu pare, Jordi Rubió i 
Balaguer, el 1939 fou sepa-
rat de tots els càrrecs per les 
noves autoritats franquistes; 
tanmateix, en aquell temps 
gris de la postguerra mantin-
gué una postura ferma en de-
fensa de Catalunya, cosa que 
li valgué que el 1969 li fos 
atorgat el primer Premi d’Ho-
nor de les Lletres Catalanes.

El Bibliobús del Servei de 
Biblioteques del Front de la 
Generalitat el gener 1939 va 
servir com a mitjà de trans-
port per anar cap a l’exili a 
diversos escriptors catalans 
propers a la Institució de les 
Lletres Catalanes: Mercè Ro-
doreda, Antoni Rovira i Virgili, 
Joan Oliver, Pompeu Fabra, 
Xavier Benguerel, Francesc 
Trabal, etc. El bibliobús, con-
venientment adaptat, va sortir 
de Barcelona el 23 de gener 
(tres dies abans de l’entra-
da de les tropes feixistes) i 
va arribar a Perpinyà el 3 de 
febrer. D’aquella tràgica expe -
riència que per alguns signi-
fi cà l’adéu defi nitiu a Catalu-
nya, Miquel Joseph n’escri-
gué un dietari publicat fa tres 
anys.17    ■

16 Carta núm. 62, 10 de gener de 1939. Dins Op. Cit. p.136-138.
17 Miquel Joseph i Mayol, El bibliobús de la llibertat. La caiguda de Catalunya i l’èxode dels intel·lectuals catalans. Símbol 
Editors, 2008. Edició a cura de Quim Torra i Jaume Ciurana.

Detall de l’interior del refugi 
de cal Borges, on es va 
refugiar el protagonista 
durant els dies d’estada a la 
nostra Vila.
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El soldat Manuel 
Rubió va continuar 
fi del a l’exèrcit que 
es va anar retirant 
fi ns a la frontera 
amb França. Va 
passar la ratlla pel 
Coll d’Ares el 9 de 
febrer de 1939. 
Fou internat al 
camp de concen-
tració d’Arles des 
d’on va aconseguir 
enviar un telegra-
ma a la família.

▼
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Participació a la IIIª Mostra de Música
de l’Urgell

ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Col·legi Mare de Déu del Socors

La música a l’escola es 
converteix en un espai 
d’adquisició d’un nou 

llenguatge i, en conseqüèn-
cia, una eina comunicativa 
i enriquidora que permet a 
l’alumne/a expressar tot tipus 
d’emocions mitjançant les 
múltiples manifestacions mu-
sicals que es treballen a l’aula 
(expressió vocal, instrumental, 
audició, dansa...).

El passat 5 d’abril va cele-
brar-se a Tàrrega la “III Mostra 

de Música” on diverses escoles 
de la comarca van oferir repre-
sentacions de treballs realit-
zats a l’aula. Enguany, el col-
legi “Mare de Déu del Socors” 
va tenir-hi una participació 
molt destacada. Els primers 
alumnes d’actuar van ser els de 
cinquè que interpretaren mag-
nífi cament tres cançons amb 
la fl auta: L’himne a l’alegria de 
L.V. Beethoven, Tots els nens 
del meu carrer (Popular catala-
na) i Tres i tres i tres (Popular 

hongaresa) Tot seguit, arribà el 
torn dels alumnes de sisè que 
van demostrar les seves quali-
tats amb la dansa movent-se al 
ritme de Bad Romance de Lady 
Gaga. Aquests alumnes no van 
estar pas sols, ja que els alum-
nes de segon van poder gaudir 
de tot l’espectacle exercint al 
mateix temps de claca.

Cal destacar, a més, la par-
ticipació als entreactes dels 
duets formats per Paula Her-
nàndez (violí) i Anna Baró 
(fl auta travessera) amb la peça 
Greensleaves. Josep Albare-
da (guitarra) i Marc Cahelles 
(clarinet) amb la cançó Coqui. 
Genís Jubete (caixa), Laura 
Rovira i Armand Ortiz (trom-
peta) amb el tema “Hey, Soul 
Sister” i Daniela Grosu al piano 
oferint-nos una “Arabesque”.

Pensem que la música és una 
gran eina per treballar contin-
guts d’altres assignatures trans-
versalment (història, geografi a, 
llengua,...) com també hàbits 
(postura corporal, pors escèni-
ques, atenció, etc.), és per això 
que ens agrada participar en 
activitats com aquestes.   ■

Actuació alumnes de 5è.

A baix, dues actuacions
dels entreactes.
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Enguany, el col-
legi “Mare de 
Déu del Socors” 
va tenir-hi una 
participació 
molt destacada.
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Xavier Junyent Sangrà
Tel.  625 119 990

Av. dels Esports, 8, 2n, 1a

xavie_reformes@hotmail.com

25310 AGRAMUNT
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Trobada educativa a Agramunt

ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Escola
Macià-Companys

La setmana del 14 al 20 de 
març vàrem tenir la grata 
visita dels representants de 

les dues escoles amb les quals 
participem en el projecte Come-
nius. Ens vam trobar amb cinc 
professors de l’escola turca de la 
població de Terebolu, el delegat 
d’Ensenyament de la província 
de Giresun (Turquia) i amb l’al-
calde, tres professors i sis alum-
nes de primària de l’escola de 
Kowala, població de Polònia.

Amb els actes que vam orga-
nitzar conjuntament es pretenia 
que coneguessin la manera de 
treballar de la nostra escola, co-
nèixer els aspectes més impor-
tants del municipi, la manera 
de treballar i organització de les 
petites escoles rurals, el nostre 
entorn humà i físic, la capital 
de la província, etc.

Va ser una setmana intensa i 
hom podria dir que fi ns i tot es-
gotadora. S’assembla una mica 

al muntatge d’un viatge organit-
zat on es concentra molta temà-
tica en poc espai de temps.

L’aspecte més important a 
destacar, sens dubte, va ser la 
vinguda de sis nens de primària 
de Polònia. Els nens van fer es-
tada en famílies agramuntines 
i ens consta que l’experiència 
va ser del tot positiva. També 
van estar fent tasques esco-
lars juntament amb els nostres 
alumnes de sisè, a la classe. El 
treball col·lectiu amb els nos-
tres alumnes va ser positiu per 
ambdues parts.

Fins ara la nostra escola co-
neixia l’intercanvi de professors 
amb altres centres europeus 
i ara ja podrem dir que hem 
aconseguit implicar més i millor 
el triangle educatiu: pares-famí-
lies-entorn.

Hem après moltes coses i 
moltes són aquelles que no res-
ten escrites en un dossier o en 
un calaix, són aquelles vivèn-
cies que queden en algun lloc 
de la ment que ens faran més 
coneixedors de la realitat d’al-
tres pobles.   ■

L’aspecte més 
important a 
destacar, sens 
dubte, va ser la 
vinguda de sis 
nens de primà-
ria de Polònia.
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Guardià del temps

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE per J. PIJUAN

Tota la família ha sortit al carrer per do-
nar-li la benvinguda. Avui tornava a casa 
després d’una curta absència que per a 

ells ha semblat una eternitat. El seu anhelat 
retorn esvairia d’una vegada per totes l’angoixa 
que els ha provocat el seu allunyament. El seu 
ingrés els havia tingut tan preocupats que en 
alguns moments havien pensat que d’aquesta 
no se’n sortiria pas. Quan el van veure traspas-
sar la porta de casa en llitera, mig moribund 
amb un peu a l’altra banda, se’ls va encongir 
el cor i immediatament els va venir a sobre 
un temor a no tornar-lo a veure mai més que 
els va deixar profundament angoixats. El po-

bre feia tant de temps que 
s’estava amb ells que ja el 
consideraven un membre 
més de la família.

Quan va posar els peus 
dins la casa ja portava a 
sobre un cert temps de 
rodatge que el va ajudar 
a encaixar bé a la prime-
ra. De seguida el van col-
locar en un racó de paret 
i d’aquest lloc no se n’ha 
mogut en tots aquests 
anys. Des del primer dia 
que va entrar en funciona-
ment que no havia deixat 
de comptar el temps. Nit 
i dia la seva veu es feia 
sentir per tota la casa 
anunciant puntualment i 
ben clar les hores. Amb 
els anys el seu treball de 
cada dia s’havia fet tan ru-
tinari que de tant en tant 
l’havien de controlar de 
prop perquè no perdés el 
ritme que se li exigia, ja 
que si es descuidaven una 
mica algunes vegades el 
trobaven que s’alentia i en 

d’altres que agafava embranzida, la qual cosa 
els ocasionava una certa molèstia perquè des-
prés els tocava de posar-lo a l’hora. Malgrat 

aquests petits inconvenients de poca volada, 
el pobre rellotge anava trampejant la cosa de 
la millor manera possible fi ns que un bon dia 
es va trobar malament de veritat: de cop i vol-
ta havia perdut la gana. La falta de corda al 
seu organisme el va començar a afeblir tant 
que ben aviat no va poder dir paraula. La famí-
lia en veure el seu constant deteriorament va 
intentar obligar-lo a ingerir alguna cosa sense 
aconseguir-ho. Durant una temporada observa-
ren preocupats com les seves forces minvaven 
lentament, fi ns que un bon dia el van veure 
tan apurat que no van tenir altre remei que 
ingressar-lo urgentment amb l’esperança que 
el poguessin revifar.

Els primers dies d’hospitalització els van 
viure amb l’ai al cor a veure-les venir. La idea 
de no tornar-lo a sentir mai més planava en 
les seves ments, però es van convèncer que el 
pobre aconseguiria treure forces d’on fos per 
sortir-se’n pel seu propi peu. Habituats a sentir 
la seva veu tot el sant dia, l’inusual silenci que 
imperava aquells dies dins la casa el percebien 
amb estranyesa com si els faltés alguna cosa. 
De manera inconscient les seves mirades se 
n’anaven sovint cap al seu lloc de repòs cer-
cant com qui no vol la seva presència. Durant 
uns segons restaven fi xes en aquell espai com 
si esperessin trobar-lo allà ben reginjolat, però 
de seguida aquesta il·lusió s’esvaïa del seu da-
vant i es trobaven contemplant un simple espai 
de paret buit, i aleshores els venia a la ment 
que el trobaven a faltar. Subconscientment 
percebien com una sensació els esperonava a 
no donar-se per vençuts. Quan transcorreguts 
uns dies els van comunicar la seva recupera-
ció van notar un gran alleujament a sobre, i a 
partir d’aquell dia esperaren amb ànsia el seu 
prompte retorn a casa.

Tan bon punt es van assegurar que s’havia 
recuperat bé del tot, li van donar l’alta. Quan 
va arribar a casa la família l’estava esperant 
amb els braços ben oberts davant la porta. Un 
cop dins no va tenir temps de recobrar-se de 
la benvinguda que ja es va trobar penjat a la 
paret comptant de nou les hores com si no ha-
gués passat res.   ■

Des del primer 
dia que va entrar 
en funcionament 
que no havia dei-
xat de comptar el 
temps. Nit i dia la 
seva veu es feia 
sentir per tota la 
casa anunciant 
puntualment i ben 
clar les hores.
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NATURA Dietètica

Montse Serra i Pijuan
ALIMENTACIÓ i COMPLEMENTS DIETÈTICS

HERBES MEDICINALS

Ronda dels Comtes d’Urgell, 18
Tel. 973 39 23 35 - Part. 973 39 08 65            AGRAMUNT

Ens trobareu a:

TALLERS
LLAGUNES

- VEHICLES NOUS
  - Km 0
     - GERÈNCIA

- VEHICLES NOUS
  - Km 0
     - GERÈNCIA

MAQUINÀRIA FORESTAL
AGRÍCOLA - JARDINERIA

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

TEL 973 40 01 48

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

Formatges Monber
Elaboració Artesanal

C/ Les Eres,18 - Tel. 973 390 316 - Agramunt
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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

C.
F.
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UN

T ESCOLA
G.GATELLwww.cfagramunt.cat

Resultats i classifi cacions R. Mendoza

Primera Territorial
Artesa de Segre 1 Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 3 Andorra 1

Classifi cació J GF GC Punts
Almacelles 26 82 26 62
Andorra 26 66 21 57
Linyola 26 51 24 51
Borges Blanques 25 54 29 50
Alpicat 26 51 34 50
Balàfi a 26 58 57 41
Artesa de Segre 26 49 47 40
La Seu d’Urgell 26 51 45 40
Juneda 26 44 42 39
Solsona 26 50 50 38
Agramunt G. Gatell 25 48 43 36
Guissona 26 27 33 34
Tremp 26 40 49 31
Balaguer 26 36 43 26
Artesa de Lleida 26 27 41 25
Vilanova de la Barca 26 37 68 18
Pobla de Segur 26 36 74 11
Almenar 26 16 97 3

Cadet
Tàrrega 0 Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 3 Pla d’Urgell 1
Fondarella 1 Agramunt G. Gatell 8

Classifi cació J GF GC Punts
Agramunt G. Gatell 19 74 28 45
Baix Segrià 18 70 21 41
Escola F. Urgell 19 69 48 41
Guissona 17 75 23 36
Bellpuig 18 44 46 30
Tàrrega 19 33 25 29
Pla d’Urgell 19 38 39 26
Balaguer 17 35 42 20
At. Segre 18 33 40 16
Ivars d’Urgell 17 30 63 10
Fondarella 20 29 107 9
Tremp 17 17 65 5

Infantil
Balaguer 2 Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 3 Artesa-Ponts 1
Guissona 2 Agramunt G. Gatell 1
Tàrrega 1 Agramunt G. Gatell 0

Classifi cació J GF GC Punts
At. Segre 20 87 21 55
Garrigues 20 76 25 50
E. F. Urgell 20 67 29 46
Pobla de Segur 21 75 47 43

Bellpuig 19 58 33 37
Tremp 19 48 34 27
Agramunt G. Gatell 21 42 51 26
Guissona 20 39 52 25
Rialp 20 36 69 22
Tàrrega 20 20 45 14
Cervera 21 18 79 14
Balaguer 21 31 75 12
Artesa-Ponts 20 36 73 11

Aleví A
Agramunt G. Gatell 2 At. Segre 5
Guissona 6 Agramunt G. Gatell 5

Classifi cació J GF GC Punts
Lleida 21 95 14 78
At. Segre 20 90 14 75
Arrels 19 81 16 66
Agramunt G. Gatell 20 87 50 60
E. F. Urgell 20 77 61 56
Guissona 20 74 81 50
Cervera 20 68 69 49
Pla d’Urgell 20 59 69 48
Garrigues 20 52 88 39
Tàrrega 21 44 88 37
Ivars d’Urgell 19 30 81 32
Balàfi a 19 54 106 28
Pardinyes 19 34 108 19

Aleví B
Oliana 4 Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 1 At. Segre 6
Cervera 3 Agramunt G. Gatell 7

Classifi cació J GF GC Punts
At. Segre 20 93 24 75
Intercomarcal 20 83 32 69
Mollerussa 20 61 31 63
Lleida 21 70 52 58
Rialp 19 65 37 55
Tàrrega 19 63 53 53
Linyola 21 67 56 53
Agramunt G. Gatell 20 76 65 50
Bellpuig 20 79 71 42
Cervera 20 46 73 37
Oliana 20 36 92 33
Pla d’Urgell 21 18 100 27
Fondarella 19 42 113 21

Benjamí
Agramunt G. Gatell 4 Bordeta 3
Baix Segrià 8 Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 8 Balàfi a 2

Pre-Benjamí
Agramunt G. Gatell 0 Alpicat 6
Intercomarcal 2 Agramunt G. Gatell 6
Agramunt G. Gatell 2 Pla d’Urgell 5

(Aquestes categories no disposen de classifi cació).
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AGENDA DEL MES DE MAIG AL CAMP D’ESPORTS 
Primera Territorial: Dia   1, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Juneda
 Dia 22, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Alpicat

Pre-Benjamí.
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Resultats dels equips d’handbol

Un número més de la revista Sió amb tots vosaltres per 
informar dels resultats, notícies i tot allò que succeeix a 

l’entorn del nostre club.

Sènior Masculí (Tercera Catalana - Grup A)
Un fi nal de març i principi d’abril espectaculars. Tot victò-

ries, tant a casa com a fora, i un empat en el derbi Lleidatà 
de la categoria disputat a Agramunt, contra un Pardinyes 
actualment líder de la competició. Tot i aquest espectacular 
esforç, la fortalesa dels equips capdavanters fa que tot quedi 
igual a la classifi cació general.

Resultats:
09/04/2011 H. ST. LLORENÇ-ST. FELIU 28 AGRAMUNT C.H. 32
02/04/2011 AGRAMUNT C.H. 23 PARDINYES C.H. 23
26/03/2011 RIPOLLET C.H 23 AGRAMUNT C.H. 26
19/03/2011 AGRAMUNT C.H. 21 SANTPEDOR C.H. 19

CLASSIFICACIÓ J G E P Punts

PARDINYES, CLUB HANDBOL 17 13 1 3 27

CH SANT MIQUEL 18 13 0 5 26

BCN-SANTS UBAE CEH 18 12 1 5 25

SANTPEDOR, CLUB HANDBOL 18 12 1 5 25

PROCER CERDANYOLA, CLUB HANDBOL 16 11 0 5 22

AGRAMUNT CH 17 8 4 5 20

SANT QUIRZE, HANDBOL 16 7 2 7 16

SANT OT, CLUB ESPORTIU 18 7 2 9 16

GRÀCIA, OAR SABADELL 17 5 2 10 12

RIPOLLET, CLUB HANDBOL 16 4 0 12 8

IGUALADA, CLUB HANDBOL 16 3 1 12 7

H. SANT LLORENÇ-SANT FELIU LL., B 17 0 0 17 0

Juvenil Masculí (Segona Catalana - Grup A)
A poc a poc l’equip va millorant la seva imatge. En el dis-

putat com a local contra el Berga, partit ajustadíssim, i en 
l’enfrontament contra els lleidatans del Pardinyes, un equip 
molt superior físicament, tant en pes com alçada, es va do-
nar la cara en tot moment. En el desplaçament a Ripollet, 
res a fer; altre cop diversos problemes ens varen fer anar 
amb un jugador de menys, i en l’últim a Sant Feliu de Llo-
bregat, igualada primera part, fi ns a la represa on varen fallar 
les forces i s’escaparen defi nitivament en el marcador. 

Resultats:
09/04/2011 ST. LLORENÇ-ST. FELIU  44 AGRAMUNT C.H. 20
02/04/2011 AGRAMUNT C.H. 19 PARDINYES C.H. 38
26/03/2011 RIPOLLET C.H. 42 AGRAMUNT C.H. 16
19/03/2011 AGRAMUNT C.H. 22 HANDBOL BERGA 24

CLASSIFICACIÓ J G E P Punts

SANT QUIRZE, HANDBOL (A) 18 17 0 1 34

BCN-SANTS UBAE CEH 18 14 2 2 30

GRÀCIA, OAR SABADELL 18 13 1 4 27

PARDINYES, CLUB HANDBOL 17 10 1 6 21

PROCER CERDANYOLA 17 9 1 7 19

SANT LLORENÇ-SANT FELIU LL., HANDBOL 17 9 1 7 19

CONCÒRDIA, CLUB HANDBOL 18 9 1 8 19

HANDBOL BERGA, (S/D) 18 6 1 11 13

IGUALADA, CLUB HANDBOL 17 5 2 10 12

RIPOLLET, CLUB HANDBOL 17 5 0 12 10

AGRAMUNT CH 17 2 0 15 4

SANT OT, CLUB ESPORTIU 18 1 0 17 2

Cadet Femení (Primera Catalana - Grup A)
Continuen els problemes varis, que fa anar l’equip justos 

de personal en els desplaçaments, i que impossibiliten poder 
lluitar amb igualtat de condicions contra la resta d’equips. 
Aquest fet, en un mes amb majoria d’encontres lluny d’Agra-
munt, ha fet impossible treure res de positiu.

Resultats:
09/04/2011 C.H. LA SALLE MONTCADA 30 AGRAMUNT C.H. 3
26/03/2011 BALSARENY C.H. 24 AGRAMUNT C.H. 4
13/03/2011 ST. JOAN DESPÍ HANDBOL 29 AGRAMUNT C.H. 16

CLASSIFICACIÓ J G E P Punts

CH SALLE MONTCADA ISTE 5 5 0 0 10

MARTORELL, CLUB HANDBOL (SDE) 5 4 0 1 8

BALSARENY, HANDBOL 5 3 0 2 6

SANT JOAN DESPÍ, HANDBOL 6 1 0 5 2

AGRAMUNT CH 5 0 0 5 0

Copa Catalunya Infantil Femenina
L’equip va creixent a poc a poc, entrenant bé i amb ganes, 

i això es nota. De moment estan encertades en la defensa, ho 
demostren els curts resultats que aconsegueixen els equips 
contraris; ara només falta millorar l’atac, i de segur que els 
resultats positius arribaran en un termini no massa llunyà.

Resultats:
09/04/2011 VILANOVA DEL CAMÍ C.H. 12 AGRAMUNT C.H. 4
27/03/2011 VILANOVA DEL CAMÍ C.H. 14 AGRAMUNT C.H. 4
19/03/2011 AGRAMUNT C.H.   5 ASSC. LLEID. D’HANDBOL 10
13/03/2011 CH MONTBUI 20 AGRAMUNT C.H. 4

CLASSIFICACIÓ J G E P Punts

CH MONTBUI 7 6 1 0 13

ASSOCIACIÓ LLEIDATANA D’HANDBOL 7 6 0 1 12

ACLE GUISSONA, CLUB HANDBOL 7 4 0 3 8

VILANOVA DEL CAMÍ, CLUB HANDBOL B 6 2 1 3 5

VILANOVA DEL CAMÍ, CLUB HANDBOL 6 1 0 5 2

AGRAMUNT CH (S/D) 7 0 0 7 0
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Trobada de mini handbol
El diumenge 3 d’abril el Club Handbol Agramunt va orga-

nitzar una trobada de mini handbol, amb la col·laboració de 
la Federació Catalana d’Handbol i l’Ajuntament d’Agramunt, 
dins del conjunt de trobades Handbolica’t de les terres de 
Lleida i la Catalunya Central. Va ser un matí ple de partits, 
combinant els del Campionat de Catalunya aleví masculí i 
femení així com partits amistosos alevins i benjamins que 
aplegaren 22 equips formats per més de 220 nens i nenes. 
La col·laboració activa d’un gran nombre de persones del 

Club Handbol Agramunt va fer possible una diada de pro-
moció de l’handbol com feia molt temps que no es veia a la 
localitat.

Els centres d’Esplai Sió i Xino-Xano també hi van col-
laborar organitzant tot un seguit de jocs per fer l’espera dels 
partits més entretinguda.

Va ser una bona mostra que l’handbol agramuntí torna a 
estar en forma i que torna a comptar amb força equips de 
base a Agramunt.   ■
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Demanar per Josep Mª  600 446 600 - 973 713 050600 446 600 - 973 713 050

SERVEI de TAXI
Dos vehicles de 5 i 7 places climatitzades

Lloguer de remolc tancat de grans dimensions per a turismes

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

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

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

* servei de carta

* menú cap de setmana

* dinars i sopars per a grups,
   familiars i d’empresa

* menú diari

Truqueu per demanar informació!

Vine a la nostra botiga i descobreix,..

TORRONS I XOCOLATES 

ARTESANS, 

ESPECIALITATS DE 

XOCOLATA, TORRONS I 

XOCOLATES ECOLÒGICS 

A.Lluch Camí Vell de Tàrrega 17-19, Agramunt (Lleida) Tel. 973.39.00.30 Som artesans de debò 
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Secció de Futbol Sala
A. Guerrero
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L’Agramunt continua amb
la mala dinàmica d’a-
questa temporada i va 

tancar el mes de març amb 
derrotes. L’equip que entrena 
Josep Maria Viladevait ha patit 
moltes i importants baixes, i en 
molts d’aquests partits l’equip 
ha jugat sota mínims amb no-
més un canvi.

El mes va començar amb 
una desfeta a casa contra el 

Castellar de la Ribera (3-8). 
Els del Solsonès van ser molt 
superiors als agramuntins i van 
demostrar que són un equip de 
la part alta de la categoria. La 
mala ratxa va continuar en la 
següent jornada contra el Puig-
gròs (7-4), un dels equips de la 

part baixa de la taula. El partit, 
que es va disputar al pavelló de 
Juneda, va quedar sentenciat 
en els primers minuts de l’en-
contre després d’un mal inici 
dels nostres en què van encai-
xar quatre gols. La remuntada 
no va ser possible.

Opcions a un millor resultat
En canvi, la derrota contra el 

Conca d’Allà (3-5) va ser molt 
diferent. L’Agramunt va tenir op-
cions d’un millor resultat fi ns al 
fi nal del partit, però no va acom-
panyar ni la sort ni l’encert. I 
fi nalment, contra l’Alcarràs va 
arribar una nova desfeta (5-1). 
L’equip del Segrià és un dels 
més forts de la categoria i no va 
donar opcions en cap moment.

En defi nitiva, que l’equip 
continua amb la mateixa tòni-
ca de la resta de la temporada 
amb pocs efectius i resultats 
molt negatius. Tot i això, també 
cal destacar la incorporació per 
aquest tram fi nal de la tempo-
rada d’Angel Luis García, que 
ha tornar al club després de 
jugar al Tàrrega en les darreres 
temporades.    ■

ACUMULANT DERROTES

L’equip con-
tinua amb la 
mateixa tònica 
de la resta de la 
temporada amb 
pocs efectius i 
resultats molt 
negatius.

Classifi cació (fi ns a la jornada 22) J G E P GF GC Punts
SANT JULIÀ, C.E. “A” 21 20 1 0 144 44 61
ALCARRÀS, F.S. “A” 22 16 3 3 126 73 51
CASTELLAR DE LA RIBERA “B” 21 16 0 5 138 80 48
BALAGUER, C.F. “A” 22 14 3 5 109 77 45
TORRENTE DE CINCA-MASSALCOREIG, F.S. “A” 22 15 0 6 154 104 45
RAJOLÍ D’OR LLARDECANS “A” 22 12 2 8 98 83 38
BALAGUER, C.F.S. “B” 22 9 2 11 74 92 29
BORGES, F.S. “A” 21 8 3 10 84 95 27
FONT-ALMAGRAFIC F.S., ASS. “A” 22 8 2 12 89 114 26
CONCA D’ALLÀ FUTBOL SALA “A” 22 7 2 13 138 167 23
CERVERA FUTBOL SALA II C.E. “A” 22 6 4 12 76 101 22
CENTRE EXCURSIONISTA NOVA GENT “A” 22 6 4 12 98 131 22
ORVEPARD “A” 22 7 0 15 77 113 21
REST. MODERNO ROSSELLÓ - REST. HONG KONG “A” 20 5 3 12 81 106 18
PUIGGRÒS C.F.S. “A” 20 5 2 13 63 103 17
AGRAMUNT C.H., FS “A” 22 1 3 18 76 142 6

PREFERENT CATALANA GRUP 5

Resultats

AGRAMUNT  3  -  8  CASTELLAR DE LA RIBERA 
PUIGGRÒS  7 - 4  AGRAMUNT
AGRAMUNT  3  -  5  CONCA D’ALLÀ 
ALCARRÀS  5 - 1  AGRAMUNT

L’entrenador, Josep M. Viladevait, donant instruccions als jugadors en el partit contra el Conca d’Allà.

 
ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT
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ESPORTS BÀSQUET AGRAMUNT CLUB

S’acosta el fi nal de temporada.
Trajectòria dels equips Rubén Añé

Sembla que era ahir que co-
mençava la competició per als 
equips del BAC i ja ens trobem 

al tram fi nal de temporada, dins de 
l’últim mes de competició.

És bon moment per tal d’analitzar 
els resultats dels quatre equips (Sè-
nior Masculí, Sènior Femení, Cadet 
Masculí i Cadet Femení) dins dels 
mesos de març i abril:

Sènior Masculí
L’equip ha patit una davallada fí-

sica fruit, en part, de les lesions i 
absències que s’han anat produint 
en el últims enfrontaments. Aques-
ta davallada física ha permès que 
equips com el CB Maristes o el CB 
Mollerussa derrotessin in extremis 
els agramuntins, fent força compli-
cada la presència de l’equip en la fi -
nal a quatre. Malgrat tot per analitzar 
la trajectòria de l’equip bo seria fer 
memòria de com estava l’any passat: 
cinquè classifi cat per la zona baixa i 
amb un estil de joc menys consolidat 
que el d’enguany. Cal dir que aspec-
tes com la defensa d’ajudes ha mi-
llorat en escreix, tot i que potser en 
determinats moments s’abusa un xic 
del tir exterior. Els propers partits se-
ran un bon moment d’intentar millo-
rar aquests aspectes i mirar d’obtenir 
la millor classifi cació possible.

BAC - CB Mollerussa 57-58
CB Maristes - BAC 59-43
BAC - CB Secà 57-45
CB Torres de Segre - BAC 68-48

Sènior Femení
Enguany no es disputa la Fase 

Lleida-Tarragona per la mala sort de 
l’equip en forma de lesions, donat 
que s’han produït fi ns a quatre ab-
sències per aquest motiu. L’equip, tot 

i perdre en el derbi comarcal contra el 
CN Tàrrega (48-25) en l’última jorna-
da de la lliga regular, podem dir que 
ha fet un paper més que digne en la 
categoria, assolint cinc victòries, una 
més que la temporada anterior.

Sí que es voldria destacar un fet, 
l’esforç, la constància del grup que, 
combinat amb l’aportació de jugado-
res cadets, han fet possible acabar 
la temporada amb un bon sabor de 
boca. 

Tot i no disputar la tercera fase 
de la competició, es continua amb 
la dinàmica dels entrenaments el 
divendres i no es descarta disputar 
algun partit amistós amb els altres 
equips que tampoc no disputen la 
tercera fase.

Aprofi tem l’avinentesa per donar 
l’enhorabona al CB Sort, fl amant 
campió de la categoria i que la prope-
ra temporada jugarà a 2ª Catalana, en 
materialitzar-se l’ascens de categoria.

Cadet Masculí
Malgrat el que es pugui deduir 

dels resultats obtinguts, l’equip ha 
experimentat una millora en tots els 
sentits: ocupació dels espais, circu-
lació de pilota, intensitat defensiva 
i sentit de pertànyer a un esport col-
lectiu, fet que cal destacar sensible-
ment. Els resultats, tot i ser derrotes, 
han estat de menys punts que en els 
mateixos partits de la primera fase, la 
qual cosa fa palès que l’equip ha mi-
llorat, ha crescut en la nova catego-
ria. A destacar la metamorfosi soferta 
davant el CB Maristes, que en el pri-
mer partit es va perdre de 45 punts 
i en la segona fase a la seva pista es 
va estar a punt d’assolir la victòria si 
l’arbitratge no hagués estat tan ca-
solà en les jugades decisives que es 

van produir. Malgrat tot, aquest grup 
apunta bones sensacions!

BAC - CEP Vallfogona 53-76
CB Torà - BAC 39-37
CB Maristes - BAC 53-46
CB Bellpuig - BAC 61-35

Cadet Femení
L’equip ha recuperat l’esperit 

competitiu de la primera fase i es 
troba en una dinàmica molt positi-
va de joc i resultats. Sota el cèrcol 
s’ha augmentat l’efectivitat en el tir 
i el balanç defensiu ha permès tirar 
endavant partits com davant la Pe-
nya Fragatina o el CB Ponts, rivals 
en principi durs i lluitadors i que es 
caracteritzen per defensar en zona. A 
més, davant defenses zonals, la cir-
culació de pilota i de recerca de si-
tuacions avantatjoses ha patit un gir 
copernicà en positiu, fruit del treball 
en els entrenaments. Per aquest mo-
tiu la trajectòria de l’equip és molt 
positiva a l’espera del tram fi nal de 
temporada.

BAC - Penya Fragatina 69-35
EFU - BAC 47-42
BAC - CB Ponts 55-29

Jocs escolars del Patronat
En un altre ordre de coses, desta-

car que el Bàsquet Agramunt Club 
va participar en la tercera sessió dels 
jocs escolars del Patronat, aspecte 
a tenir en compte a l’hora de tirar 
endavant la propera temporada, la 
consolidació de la base i de l’escola, 
necessària per tal de garantir el futur 
del Club. En la propera edició expli-
carem la fi nalització de les competi-
cions i farem balanç de la tempora-
da i la previsió per a la propera. Fins 
llavors, molta sort a tothom i Força 
BAC!   ■
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PARTITS POLÍTICS
MUNICIPALS ERC

Comptem amb vosaltres
www.esquerra.cat/agramunt

Secció local d’Agramunt

Acord d’Esquerra:
Un equip de persones

En el darrer Sió us presentàvem 
Acord d’Esquerra com un grup de 
persones que treballàvem per un 
projecte comú de govern munici-
pal. A hores d’ara, ja podem afi r-
mar que aquest grup de persones 
s’ha convertit en un Equip. Hem 
elaborat un programa que en els 
propers dies us anirem avançant. 
De fet, el passat divendres 1 d’abril 
presentàvem les nostres propostes 
a les Entitats de la vila. Des d’aquí 
volem agrair-los l’assistència i les 
mostres de col·laboració que van 

mostrar. Tal com vam dir en fi na-
litzar, estem a la vostra disposi -
ció. 

El Joc d’Esquerra
per Sant Jordi

També us volem informar dels 
actes que hem programat per a 
les properes setmanes. Durant la 
Diada de Sant Jordi, ens trobareu 
durant tot el dia a la Plaça del Pou 
per tal de compartir opinions i a 
totes les persones que ens facin 
arribar un desig per Agramunt les 
obsequiarem amb un punt de lli-
bre dissenyat per a l’ocasió i un 

exemplar d’El Joc d’Agramunt, un 
joc que recorre els llocs més sim-
bòlics de la nostra vila al mateix 
temps que us farà passar una es-
tona ben divertida.

Festa de l’Acord
Finalment, també volem anun-

ciar-vos que el proper dissabte 7 
de maig, celebrarem la Festa de 
l’Acord a la Plaça del Mercadal. 
Durant tota la tarda hi haurà mú-
sica i jocs infantils per als més 
menuts. També tenim una dolça 
sorpresa per a tothom qui vingui 
a la plaça. Estem segurs que us 
agradarà només tastar-la.   ■
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PINTURA I DECORACIÓ

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

JAUME VILLALTA

Fem llistes de 1a. Comunió!
T’esperem!

recordatoris
menús

Impressió i creació de targetes
personalitzades:

I altres detalls com:
targetes de visita

punts de llibre
llibretes...

BATEJOS - COMUNIONS - BODES
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GRUPS POLÍTICS PARTIT POPULAR

Voluntat de treball per Agramunt

El camí fi ns a la decisió fi nal no ha estat 
fàcil. Quan et plantegen liderar un nou 
projecte com és el d’unes Eleccions Mu-

nicipals, d’entrada fa il·lusió perquè és una 
oportunitat única de poder aportar el teu granet 
d’arena per a la millora del municipi on un resi-
deix i ha nascut. Els meus amics i la gent que 
em coneix saben que no em fa por afrontar i 
liderar qualsevol cosa que se’m plantegi, però sí 
que necessito estar rodejat de gent que vulgui 
avançar en la mateixa direcció.

En principi era una tasca difícil aconseguir 
formar un grup per treballar, principalment per 
l’estigma que té el Partit Popular a Catalunya, 
però gràcies al treball i l’esforç de molta gent, 
hem aconseguit deixar endarrere tots aquests 
prejudicis i que cada cop més gent ens doni 
suport i ens animi a tirar endavant i sumar en la 
política municipal d’Agramunt.

Són moltes les gràcies que he de donar, ja 
que és molta gent la que ha intervingut en tot 
aquest procés, principalment la família del 
Partit Popular de Lleida. Però hi ha tres perso-
nes que han estat clau perquè decidís liderar 
aquest projecte i que han cregut en mi sense 
esperar res a canvi, i són el Xavier Santamaria, 
el Prudenci García i la meva parella, Rosa Mª 
Cornadó. Sense el seu suport incondicional tot 
això no hagués tingut sentit. Sempre els estaré 
agraïts, i espero poder tornar tota aquesta con-
fi ança dipositada en mi, dia a dia amb el meu 
treball i esforç.

Són unes eleccions complicades, estem pas-

sant una situació econòmica molt i molt difícil, 
i la gent està molt desencisada amb els polítics 
i la política en general. Recuperar aquesta con-
fi ança és difícil, però si entre totes les formaci-
ons aconseguim polítiques, posar-nos d’acord i 
intentar caminar en la mateixa direcció, aquesta 
confi ança tornarà a créixer. Ens hem de deixar 
de partidismes i ideologies que no porten enlloc 
i treballar de valent per reactivar el nostre mu-
nicipi. Seran quatre anys difícils, anys d’auste-
ritat econòmica. Ens hem d’oblidar de les grans 
obres superfi cials i centrar-nos en el que real-
ment sigui necessari. Hem d’aconseguir que el 
nostre teixit industrial creixi. Que durant aquests 
quatre anys aconseguim pagar als nostres pro-
veïdors tal i com marca la llei. Fer partícips a la 
gent de les obres del seu barri, del seu carrer, 
de la seva plaça, etc. Millorar i ampliar tots els 
serveis, però amb la col·laboració ciutadana.

Moltes són les actuacions que hi ha per fer i 
molts són els mitjans per arribar a la gent. Hem 
de conjuntar les dues coses i serà la forma de 
fer realment el necessari per al nostre municipi 
i per la nostra gent.

Només queda dir-vos que ens teniu a la vos-
tra disposició, i podeu contactar amb nosaltres 
a través dels mitjans de comunicació dels que 
disposem (Facebook, Twitter, Mail, Blog,...).

Marcos Gómez
Cap de llista PP Agramunt a les elec-
cions municipals 22 de maig
marcosgomezbarbero.blogspot.com

Ens hem de dei-
xar de partidis-
mes i ideologies 
que no porten 
enlloc i treballar 
de valent per re-
activar el nostre 
municipi.

>a
m

m
.c

at

Horari de botiga: de 9 a 14 i de 16 a 19h
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PLE, 3-2-2011

APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS 2011 I 
PERÍODES DE COBRAMENT

S’aprovà, per unanimitat, els padrons 
de les taxes i impostos municipals cor-
responents a l’exercici de l’any 2011, 
que a continuació es relacionen:

03 - Recollida d’escombraries.
06 - Clavegueram.
12 - Cementiri Municipal

          (nínxols i panteons).
17 - Guals.
Així mateix es fi xà els següents perío-

des de cobrament:

Taxa de guals: 
Dels dies 15 de març al 16 de maig, 

ambdós inclosos, en període voluntari, 
fi xant-se el període de constrenyiment 
amb recàrrec del 10% (període executiu) 
a partir del dia 17 de maig i amb recàrrec 
del 20% + interessos de demora, a par-
tir de la notifi cació de la providència de 
constrenyiment i inici del procediment 
executiu.

Taxes de la recollida d’escombraries, 
clavegueram i cementiri municipal (nínxols 
i panteons)

Dels dies 12 de setembre al 14 de 
novembre, ambdós inclosos, per a la 
cobrança de les corresponents a l’exer-
cici econòmic de l’any 2011, en període 
voluntari, fi xant-se el període de constre-
nyiment amb recàrrec del 10% (període 
executiu) a partir del dia 15 de novembre 
i amb recàrrec del 20% + interessos de 
demora, a partir de la notifi cació de la 
providència de constrenyiment i inici del 
procediment executiu.

RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI 2010
S’aprovà la rectifi cació anual de l’in-

ventari de béns i drets d’aquest Ajun-
tament, referida al 31 de desembre de 
2010, sense perjudici de les alteracions 
que s’hagin d’introduir en el mateix com 
a conseqüència de l’actualització de va-
loracions, segons el resum següent:

ALTES I BAIXES DE L’INVENTARI DE BÉNS I 
DRETS MUNICIPALS DES DE L’1 DE GENER 
DE 2010 FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2010
EPÍGRAF 1r. Béns Immobles

Altes (valor): ...............330.728,07 €
Baixes (valor): ........................0,00 €

TOTAL ........................330.728,07 €
EPÍGRAF 3r. Mobles històrics i artístics

Altes (valor): ..........................0,00 €    
Baixes (valor): ........................0,00 €          
TOTAL ...................................0,00 €

EPÍGRAF 5r. Vehicles.
Altes  (valor): ..................5.220,00 €
Baixes (valor): ....................200,00 €       
TOTAL .............................5020,00 €   

EPÍGRAF 7è. Mobles no compresos en 
apartats anteriors

Altes  (valor): ................83.423,79 €
Baixes (valor): ........................0,00 €
TOTAL ..........................83.423,79 €

EPÍGRAF 9è. Drets de propietat imma-
terial

Altes  (valor): ................44.067,10 €
Baixes (valor): ........................0,00 €
TOTAL ..........................44.067,10 €

Essent preceptiva la rectifi cació anual
Altes (valor): ...............463.438,96 €
Baixes (valor): ....................200,00 €
TOTAL ........................463.438,96 €

MOCIÓ RATIFICAR  LA MOCIÓ DE LA DIPUTACIÓ 
DE LLEIDA

S’ha remès l’acord que va aprovar la 
Diputació de Lleida on, entre d’altres, 
acorda instar el Govern de l’Estat a crear 
un Fons Especial de Finançament anu-
al dotat amb la quantitat recaptada per 
l’Estat en concepte d’IVA generat per 
part dels Ens Locals procedent del fi nan-
çament de béns i serveis públics bàsics 
i de primera necessitat, permetent que 
aquestes quantitats puguin ser destina-
des tant a la despesa corrent com a la 
despesa fi nancera dels Ens Locals i atès 
que es considera convenient procedir a la 
ratifi cació de la moció, l’Ajuntament Ple 
per unanimitat acorda ratifi car els acords 
aprovats per la Diputació de Lleida i ad-
herir-se a l’esmentada petició.

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 2-3-2011

CERTIFICACIONS
S’aprovà les següents certifi cacions:
- Certifi cació núm. 6 de l’obra “Refor-

ma dels vestuaris i sanejament del vas 
gran de les piscines municipals d’Agra-
munt” lliurada per l’arquitecte municipal, 
i executada per l’empresa PROMOCIONS

BERCO, 22, SL, per un import de 
27.494,94€.

- Certifi cació núm. 3 de l’obra “Instal-
lació de la calefacció, arranjament del 
sostre de la sala de Plens i distribució de 
la planta segona de l’Ajuntament” lliura-
da per l’arquitecte municipal, i executa-
da per l’empresa GARROFÉ-ROCA,SA, 
per un import de 32.103,56€.

- Certifi cació núm. 1 de l’obra “AMPLI-
ACIÓ DE LA LLAR D’INFANTS D’AGRA-
MUNT” lliurada  per l’arquitecte muni-
cipal, i executada per l’empresa ISOLUX 
INGENIERÍA, SA, per un import de 
13.617,87€.

- Certifi cació núm. 1 de l’obra “PRO-
JECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER LA 
REHABILITACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE 
SANT LLORENÇ DE MAFET - FASE 1” 
lliurada  pels directors tècnics, Lurdes 
Espar Canal i Àngel Tuset Sánchez, i exe-
cutada per l’empresa CONSTRUCCIONS 
BALAGUERÓ, 4, SL, per un import de 
56.973,55€.

BAIXA ACTIVITAT 
S’acordà donar de baixa del Registre 

d’Activitats les corresponents activitats:
- Del Sr. Josep M. Farreny Portella de 

l’activitat dedicada al taller mecànic, si-
tuada al C. Portalada. 

- De l’empresa Johan Paelinck Indús-
tries, SL de l’activitat dedicada a l’ofi ci-
na comercial, situada al C. Ntra. Sra. del 
Socors. 

SUBVENCIÓ CLUB TENNIS AGRAMUNT
Es concedí un ajut econòmic per un 

import de 298,60€ al Club Tennis Agra-
munt per a les despeses de la liquidació 
dels drets de la llicència d’obres, núm. 
2010/065 per arranjar la pista de terra 
existent a la Ctra. de Cervera, 10.

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PEL PROJECTE 
“PROMOCIÓ DE PRODUCTES AUTÒCTONS 
DE LA TERRA”

S’acordà concórrer a la convocatòria 
per a la concessió de subvencions a en-
titats locals per a projecte de promoció 
econòmica i desenvolupament local, 
anualitat 2011, del Patronat de Promo-
ció Econòmica de la Diputació de Llei-
da, pel projecte ”Promoció de productes 
autòctons de la terra” i es sol·licità una 
subvenció per un import de 22.500€.
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SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER A L’ESCOLARIT-
ZACIÓ DE NENS I NENES DE 0 A 3 ANYS QUE ES 
TROBIN EN SITUACIONS SOCIOECONÒMIQUES 
DESFAVORIDES DURANT EL CURS 2010-2011 
(SEGON TERMINI)

S’aprovà concórrer a la convocatòria per 
a la concessió d’ajuts per a l’atorgament 
d’ajuts als ajuntaments titulars de llars 
d’infants, per a l’escolarització de nens i 
nenes de 0 a 3 anys que es trobin en si-
tuacions socioeconòmiques desfavorides 
per al curs 2010-2011 pel segon termini 
d’acord amb l’Ordre EDU/123/2010, d’1 
de març del Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya.

APROVACIÓ DE L’INFORME NÚM. 2011/035 
DELS SERVEIS TÈCNICS SOBRE LES AC-
TUACIONS A REALITZAR DE LES OBRES 
“SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT PEATONAL 
DEL PASSEIG J. BRUFAU”

Atesa l’Ordre TER/1005/2010, de 22 
d’abril, del Ministeri de Política Territo-
rial, on  s’atorgà una subvenció per pal·liar 
els danys produïts pels incendis forestals 
i altres catàstrofes naturals ocorreguts
en diverses Comunitats Autònomes, pel 
projecte de “Substitució del paviment 
peatonal del passeig J. Brufau d’Agra-
munt” per un import de 34.152,34€, i 
per tal de seguir amb els tràmits de la 
subvenció és necessari un informe tèc-
nic sobre les actuacions a realitzar per 
aquesta obra.

S’aprovà l’informe dels serveis tècnics 
municipals referent a l’obra esmentada 
on s’informa dels següents punts: 

1.- Els treballs defi nits consisteixen 
en:

- Senyalització provisional de l’obra per 
tal d’impedir l’accés a la zona on es rea-
litzin els treballs (per trams).

- Desmuntatge dels elements urbans 
(bancs, papereres i fanals).

- Enderroc del paviment i de la vorada 
existent i moviments de terres amb la fi -
nalitat de rebaixar el terreny per a la for-
mació de la caixa de paviment.

- Col·locació de la nova vorada sobre la 
solera de formigó.

- Execució de la solera de formigó com 
a subbase del paviment.

- Col·locació del paviment de llambor-
des de formigó.

- Recol·locació dels elements urbans 
existents.

2.- Aquests treballs són necessaris per 
tal de restituir el servei de circulació de 
vianants que realitzava el paviment que 
travessa el Passeig J. Brufau abans de la 
situació d’emergència ocasionada per la 
gran nevada i posterior glaçada amb inici 
en data 9 de març de 2010.

3.- Amb aquests treballs adequarà ser-
vei municipal a la situació existent abans 
de la situació d’urgència o catàstrofe.

4.- D’acord amb la normativa de con-
tractes de les administracions públiques 
el projecte és sufi cient per a la contracta-
ció i execució dels treballs.

EXPEDIENT DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA 
D’ÚS PRIVATIU DEL QUIOSC DEL PASSEIG DEL 
SIÓ PER PROCEDIMENT OBERT MITJANÇANT 
CONCURS

S’acordà iniciar el procediment d’ad-
judicació de la concessió administrativa 
d’ús privatiu del bé de domini públic 
del Quiosc del Passeig del Sió, mitjan-
çant la instal·lació d’un quiosc destinat 
a l’activitat de gelats, begudes i terras-
sa, en la forma i amb les condicions que 

estableix els plecs, així com l’expedient 
de contractació, mitjançant concurs, 
i el plec de Clàusules Administratives 
Particulars, per a l’adjudicació.

ADJUDICACIÓ DE LES OBRES EXTRAORDI-
NÀRIES DE REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT D’AGRAMUNT

S’acordà adjudicar el contracte d’obres 
de l’actuació “separata de les obres ex-
traordinàries de rehabilitació i ampliació 
de l’ajuntament” redactada per l’arqui-
tecte municipal, a l’empresa GARROFÉ 
ROCA, SA per l’import de 80.000,00€, 
inclòs IVA. 

PLE, 7-4-2011

APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 
LA CORPORACIÓ PER A L’ANY 2011

S’aprovà inicialment, per cinc vots 
a favor dels regidors de CiU, i vuit abs-
tencions (cinc d’ERC i tres del PSC), el 
Pressupost Municipal consolidat per a 
l’exercici econòmic de l’any 2011 res-
tant fi xats els estats d’Ingressos i Despe-
ses i en els termes que expressa el resum 
per capítols següents:

ESTAT D’INGRESSOS

CAP DENOMINACIÓ PRESSUPOST
MUNICIPAL

EPE. AGRAMUNT 
SERVEIS

P. RESIDÈNCIA
G. MAS VELL

TOTAL
CONSOLIDAT

1 Impostos Directes 2.197.000,00 0 0 2.197.000,00

2 Impostos Indirectes 32.700,00 0 0 32.700,00

3 Taxes i altres ingressos 710.084,97 67.750,00 280.858,00 1.058.692,97

4 Transferències corrents 1.226.508,22 93.000,00 0 1.319.508,22

5 Ingressos patrimonials 167.188,81 50,00 100,00 167.338,81

6 Venda d’inversions reals 0,00 0 0 0,00

7 Transferències de capital 255.566,80 0 0 255.566,80

9 Passius fi nancers 0,00 0 0 0,00

TOTAL INGRESSOS 4.589.048,80 160.800,00 280.958,00 5.030.806,80

ESTAT DE DESPESES

CAP DENOMINACIÓ
PRESSUPOST
MUNICIPAL

EPE AGRAMUNT 
SERVEIS

P. RESIDÈNCIA
G. MAS VELL

TOTAL
CONSOLIDAT

1 Despeses de personal 1.902.753,93 31.000,00 197.390,00 2.131.143,93

2 Compra béns corrents 1.489.026,00 113.150,00 69.700,00   1.671.876,00

3 Despeses fi nanceres 97.000,00 500,00 600,00 98.100,00

4 Transferències corrents 403.923,24 14.000,00 0 417.923,24

6 Inversions reals 255.566,80 2.150,00 13.268,00 270.984,8

9 Passius fi nancers 440.778,83 0 0 440.778,83

TOTAL DESPESES 4.589.048,80 160.800,00 280.958,00 5.030.806,80
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CAP.  I  - IMPOSTOS  DIRECTES
CONCEPTE DENOMINACIÓ

Impostos sobre el capital 
112 IBI Naturalesa Rústega  122.000,00 € 
113 IBI Naturalesa Urbana  1.480.000,00 € 
115 Impost s. vehicles tracció mecànica  400.000,00 € 
116 Impost s. Increment valor terrenys n. urbana  80.000,00 €

Impostos sobre activitats econòmiques 
130 Activitats empresarials   115.000,00 €

TOTAL CAPÍTOL I  2.197.000,00 €

CAP. II - IMPOSTOS INDIRECTES
CONCEPTE DENOMINACIÓ 

Altes impostos indirectes 
290 Impost s. construccions, instal·lacions i obres  30.000,00 €
291 Impost sobre despeses sumptuàries  2.700,00 €

TOTAL CAPÍTOL II  32.700,00 €

CAP. III - TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
CONCEPTE  DENOMINACIÓ 

30 Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 
300 Servei d’aigua  6.500,00 €
301 Servei de clavegueram  23.000,00 €
302 Recollida d’escombraries (O.3)  200.000,00 €
303 Deixalleria (O.29)  2.000,00 €

309-00 Cementiri - Serveis funeraris (O.12)  26.200,00 €

31 Taxes per la prestació de serveis públics de caràcter social  
312-00 Guarderia (O.22)  43.000,00 €
312-01 Escola de Música i Cobla  (O.21)  113.000,00 €

32 Taxes per a la realització d’activ. de competència local 
321 Llicències urbanístiques (O.2)  10.000,00 €
322 Cèdules habitabilitat i llic. primera ocupació  2.000,00 €
325 Expedició de documents (O. 10)  10.000,00 €
326 Retirada de vehicles (O.7)  1.000,00 €

329-00 Llicències activitats i obertura establiments (O.11)  3.500,00 €
329-01 Llicències auto-taxi (O.1)  30,00 €
329-02 Bàscula (O.23)  2.000,00 €
329-03 Utilització edifi cis públics (O.24)  1.000,00 €

33 Taxes per la utilització domini públic local
331 Entrada de vehicles  (O.17)  17.000,00 €

332-00 Subministradora energia elèctrica (O.26)  54.000,00 €
332-01 Subministradora gas (O.26)  2.400,00 €

333-00
Telefonia mòbil  (O.26) France Telecom-
Cableuropa 

 167,00 €

334 Obertura cales i rases  (O.15)  500,00 €
335 Taules i cadires  (O.16-B)  2.000,00 €
338 Compensació de Telefònica d’Espanya S.A.  22.000,00 €

339-00 Quioscs  (O.16-C)  100,00 €

339-01
Mercaderies, runes i materials (O.16-A)
ocup. v. pública

 2.000,00 €

339-02 Mercat, fi retes, biombos  (O.16-D)  21.000,00 €
339-05 Fira del Torró i Xocolata a la Pedra  (O.16-F)  62.000,00 €
339-06 Fira Agr’auto  1.000,00 €

34 Preus públics 
344-00 Entrades espectacles  (O.00-2)  27.000,00 €

39 Altres ingressos 
391-20 Multes (O.14)  20.000,00 €

392 Recàrrecs  15.000,00 €
399 Altres ingressos diversos  20.687,97 €

TOTAL CAPÍTOL III  710.084,97 €

CAP. IV  -  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

CONCEPTE DENOMINACIÓ

42 De l’Administració de l’Estat 
420-00 Participació Tributs Estat F.N.C.M.  854.308,22 €

45 De Comunitats Autònomes 
450-00 Fons Cooperació Local Catalunya  138.000,00 €
450-04 Subv. Generalitat Jutjat de Pau  3.500,00 €
450-05 Subv. Generalitat consultoris mèdics  2.500,00 €
450-31 Escola Municipal de Música  98.400,00 €
450-32 Llar d’Infants  93.600,00 €
450-50 Subv. Generalitat Plans Ocupació 
450-80 Subv. diverses Generalitat (Fira Torró-Darp, Cultura)  15.000,00 €

46 D’Entitats Locals 
461-01 Subvenció Diputació Escola Música   1.600,00 €
461-02 Subvenció Diputació Fira del Torró  16.000,00 €
461-03 Subvenció Diputació Activitats Culturals  400,00 €
461-04 Subvenció Diputació interessos préstec   450,00 €
465-01 Subvenció Consell Comarcal Fira del Torró  1.250,00 €

480-01
Subvenció Cambra de Comerç Fira del 
Torró/Agr’auto 

 1.500,00 €

TOTAL CAPÍTOL IV  1.226.508,22 €

CAP.  V  -  INGRESSOS PATRIMONIALS 

CONCEPTE DENOMINACIÓ 

52 Interessos de dipòsits 
52 Interessos de dipòsits  1.000,00 €

54 Rendes de béns immobles 
541 Arrendaments fi nques urbanes  39.000,00 €
542 Arrendaments fi nques rústegues  41,81 €
55 Concessions i aprofi taments especials 

550-01 Cànon concessió servei aigua-Cassa  77.147,00 €
550-02 Cànon entitat empresarial esportiva  50.000,00 €

TOTAL CAPÍTOL V  167.188,81 €

PRESSUPOST D’INGRESSOS 2011
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CAP.  VI  -  ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 
CONCEPTE DENOMINACIÓ

68 Reintegraments per operacions de capital 
680 D’exercicis tancats  -   €

CAP.  VII  -  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
CONCEPTE  DENOMINACIÓ

72 De l’Administració de l’Estat
75 De Comunitats Autònomes

75087 Subv. General (PUOSC)-Urbanitz. Pl. Clos  60.566,80 €

76 D’Entitats Locals
761-07 Subv. Diputació-Maquinària, senyalització  5.000,00 €

761-08 Subv. Diputació-Mobiliari  5.000,00 €

761-09 Subv. Diputació-Xarxa informàtica  5.000,00 €

77 D’empreses privades

77102 De Cassa subvenció per obres  180.000,00 €

TOTAL CAPÍTOL VII

CAP. IX - PASSIUS FINANCERS 

Art. Concep. DENOMINACIÓ  255.566,80 €

91 D’Ens de fora del sector públic

TOTAL CAPÍTOL IX

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 4.589.048,80 €

PRESSUPOST DE DESPESES 2011

 CAP.  I  -  DESPESES DE PERSONA 
PROGRAMA ECONÒMICA DENOMINACIÓ 

Òrgans de govern

912 100
Retribucions bàsiques i altres remu-
neracions 

 82.000,00 €

Personal funcionari 
920 120-00 Sous del Grup A1  14.677,32 €
920 120-01 Sous del Grup A2  25.813,08 €
920 120-03 Sous del Grup C1  118.618,08 €
920 120-04 Sous del Grup C2  67.028,64 €
920 120-06 Triennis  29.231,86 €
920 120-09 Altres retribucions bàsiques  25.000,00 €
920 121-00 Complement destí  129.948,28 €
920 121-01 Complement específi c  150.570,00 €
920 121-03 Altres complements  21.535,78 €

Personal laboral 
920 130-00 Retribucions bàsiques-Laboral fi x  312.632,06 €
920 130-01 Hores extres  38.000,00 €
920 130-02 Altres remuneracions  276.113,44 €
920 131 Laboral temporal  121.843,22 €

Altre personal 
920 143 Altre personal  83.342,36 €

Incentius al rendiment 
920 151 Gratifi cacions  1.500,00 €

Quotes, prestacions i despeses socials  
231 160-00 Seguretat Social  397.617,06 €
920 162-00 Formació del personal  2.000,00 €
920 162-04 Acció social  -   €
920 162-05 Assegurances  5.282,75 €

TOTAL CAPÍTOL I  1.902.753,93 €
CAP. II - DESPESES CORRENTS I SERVEIS

Arrendaments i cànons
920 202 Arrendament edifi cis  5.900,00 €
920 203 Arrendament maquinària, instal·lacions, estris     11.000,00 €
920 206 Arrendament equips informàtics  4.000,00 €
920 209 Cànons  66,00 €

Reparacions, manteniment i conservació 
155 210 Infraestructura i béns naturals  110.000,00 €
920 212 Edifi cis i altres construccions  34.000,00 €

920 213 Maquinària, instal·lacions i utillatge  30.000,00 €
920 216 Equips informàtics  11.000,00 €

Material, subministraments i altres 
920 220-00 Material ofi cina ordinari no inventariable  12.800,00 €
920 220-01 Premsa, revistes, llibres, publicacions,...  5.800,00 €
920 220-02 Material informàtic no inventariable  6.700,00 €
165 221-00 Energia elèctrica  240.000,00 €
920 221-02 Gas  8.000,00 €
920 221-03 Combustibles i carburants  59.000,00 €
920 221-04 Vestuari  4.700,00 €
920 221-05 Aliments  5.000,00 €
920 221-06 Productes farmacèutics  60,00 €
920 221-10 Productes de neteja  4.000,00 €
920 221-11 Subministres recanvis maquinària, estris  12.000,00 €
920 221-99 Altres subministraments  55.000,00 €
920 222-00 Telèfons  30.000,00 €
920 222-01 Postals  12.000,00 €
920 223 Transports  2.300,00 €
130 224 Assegurances  28.200,00 €
931 225-02 Tributs d’Entitats Locals  200,00 €
920 226-01 Atencions protocol·làries i representatives  7.000,00 €
920 226-02 Publicitat i propaganda 16.000,00 €
920 226-03 Publicació en Diaris Ofi cials  2.100,00 €
920 226-04 Jurídics, contenciosos  15.000,00 €
920 226-07 Oposicions i proves selectives  600,00 €
334 226-09 Activitats culturals i esportives  30.000,00 €
432 226-10 Fira del Torró i Xocolata a la Pedra  182.000,00 €
433 226-11 Agr’auto  10.000,00 €
324 226-12 Escola de Música  3.000,00 €
338 226-13 Festes  158.000,00 €
432 226-14 Turisme  3.000,00 €
323 226-15 Joventut-Actinadal  15.000,00 €
920 226-99 Altres despeses diverses  20.000,00 €
920 227-00 Treballs de neteja  139.000,00 €
132 227-01 Seguretat  18.000,00 €
132 227-04 Retirada i dipòsit vehicles  400,00 €
920 227-05 Procesos electorals  575,00 €
920 227-06 Estudis i treballs tècnics  61.000,00 €
920 227-08 Serveis de recaptació de la Diputació  88.000,00 €
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L'AJUNTAMENT
INFORMA

DESAFECTACIÓ D’UNA PART DE LA PARCEL·LA 87 DEL POLÍGON 505 DEL 
CADASTRE DE RÚSTICA PER A PROCEDIR A LA POSTERIOR PERMUTA

S’aprovà inicialment, per unanimitat, la desafectació del bé 
immoble de 1.719,84 m2 situat en la zona del dipòsit d’aigua 
d’Agramunt, part de la parcel·la 87 del polígon 505 del cadas-
tre de rústica, inventariat com a bé de domini públic, afecte a 
l’ús i espai públic i desafectant-lo com a bé d’ús públic, per 
procedir a la seva qualifi cació com a bé patrimonial. 

APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA PER AL FINANÇAMENT DE 
LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
D’OBRES D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS AV. DELS ESPORTS, C. 
URGELL, C. DE LES PISCINES I C. PASSEIG NOU, SEGONS L’AUTO DEL 
JUTJAT DICTAT EN DATA 12 DE JULIOL DE 2010

S’acordà, per unanimitat, deixar sense efecte l’acord de 
l’Ajuntament Ple de data 2-10-2008, on es va aprovar la liqui-
dació defi nitiva per al fi nançament de les contribucions especi-
als del projecte d’obres dels carrers Av. dels Esports, C. Urgell, 
C. de les Piscines i C. Passeig Nou de conformitat amb l’auto 
dictat pel jutjat del contenciós administratiu de Lleida de data 
12 de juliol de 2010 i s’aprovà una nova liquidació defi nitiva 
de l’obra esmentada amb la inclusió de les parcel·les cadastrals 

171 227-09 Enjardinament  20.000,00 €
Indemnitzacions per raó del servei 

920 231-00 Locomoció membres òrgans de govern  5.750,00 €
920 231-20 Locomoció personal no directiu  2.875,00 €

TOTAL CAPÍTOL II  1.489.026,00 €
CAP.  III  -  DESPESES FINANCERES 

PROGRAMA ECONÒMICA  DENOMINACIÓ 
De préstecs de l’interior 

0 11  310 Interessos  89.000,00 €

0 11  311
Despeses de formalització, modif. i 
cancel·lació

 2.000,00 €

0 11  359 Altres despeses fi nanceres   6.000,00 €
TOTAL CAPÍTOL III  97.000,00 €

CAP. IV  -  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
PROGRAMA ECONÒMICA DENOMINACIÓ 

A organismes autònoms Entitat local
340 423-90 Entitat empresarial esportiva  80.000,00 €

A Entitats Locals 
162 461-01 A Entitats Públiques empresarials-U.Net  221.089,16 €

231 461-02
A Entitats Públiques empresarials-
CCU S. Socials 

 24.000,00 €

323 46103
A Consell Com. Urgell-Pla Local 
Joventut 2010 

 8.672,33 €

A Entitats locals 

920 466
A altres Entitats que agrupen muni-
cipis-ACM,FMC

 4.700,00 €

922 468 Nuclis agregats  12.000,00 €
241 470 Subvenció Promoció Industrial  5.000,00 €

A Famílies i Institucions s. fi nal. lucrativa 
230 480-01 Atencions benèfi ques i assistencials  2.200,00 €
330 480-02 Subvencions entitats sense ànim de lucre  10.000,00 €
333 480-03 Fundació Privada Espai Guinovart  21.236,75 €
333 480-04 Fundació Privada Guillem Viladot “Lo Pardal”  15.025,00 €

TOTAL CAPÍTOL IV  403.923,24 €

CAP.  VI  -  INVERSIONS REALS 

PROGRAMA ECONÒMICA DENOMINACIÓ 
Inversió reposició inf. i béns destinats a ús gral.

155 619-09 Urbanització Plaça Clos 117.903,05 €
Inversió nova associada al funcionam.operatiu dels serveis

155 623 Maquinària, senyalització  5.000,00 €
920 625 Mobiliari  5.000,00 €
920 626 Xarxa informàtica  5.000,00 €
920 627-01 Projectes   19.484,30 €

Inversió reposició associada al funcionam. operatiu dels serveis 
169 632-01 Arranjament 2ª planta Ajuntament  103.179,45 €

TOTAL CAPÍTOL VI  255.566,80 €

CAP.  IX  -  PASSIUS FINANCERS 

PROGRAMA ECONÒMICA  DENOMINACIÓ
Amortització de préstecs de l’interior 

0 11 911
Amort. préstecs llarg termini Ens 
sec. públic 

 13.462,90 €

0 11 913
Amort. préstecs llarg termini
ens fora sec. públic 

 427.315,93 €

TOTAL CAPÍTOL IX  440.778,83 €

TOTAL PRESSUPOST DESPESES  4.589.048,80 €

2376004 a 23760011 i segons l’establert en el Decret de l’Al-
caldia 176/2010 de data 30 de juliol, pels imports següents:

DADES GENERALS SEGONS ACTA DE RECEPCIÓ PROVISIONAL

Total metres lineals 877,67

Pressupost execució per contracta - licitació/adjudicació 678.995,24 €

Pressupost execució per contracta - liquidació 540.483,36 €

COST INICIAL DE L’OBRA

Total metres lineals 877,67

1) OBRA CIVIL

Certifi cació núm. 01 - Genís Rovira - 17/01/2006 46.431,25 €

Certifi cació núm. 02 - Genís Rovira - 25/04/2006 63.577,05 €

Certifi cació núm. 03 - Genís Rovira - 26/07/2006 89.467,06 €

Certifi cació núm. 04 - Genís Rovira - 20/12/2006 48.086,65 €

Total obra civil 247.562,01 €

2) OBRA ENGINYERIA

Certifi cació núm. 01 - Ilert Enginyeria - 26/04/2006 39.472,75 €

Certifi cació núm. 02 - Ilert Enginyeria - 26/05/2006 94.297,75 €

Certifi cació núm. 03 - Ilert Enginyeria - 26/06/2006 13.448,29 €

Certifi cació núm. 04 - Ilert Enginyeria - 26/09/2006 145.702,57 €

Total obra enginyeria 292.921,36 €
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Així mateix, s’aprovà la relació defi nitiva de subjectes passius 
i les quotes singulars que resulten d’aplicar a la quantitat a 
repartir entre els benefi ciaris el valor de l’únic mòdul de repar-
timent que és el preu del metre lineal i les liquidacions indivi-
duals defi nitives que ha de satisfer cada benefi ciari en la seva 
condició de subjecte passiu de les contribucions especials, i 
que consten a l’expedient, en funció del cost de les obres i dels 
metres lineals de façana on s’ubiquen els immobles afectats, 
conforme l’import per metre lineal.

MOCIÓ DE SUPORT A L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES
Davant la citació judicial, com a imputats, de l’alcalde i de 

la regidora de festes de l’Ajuntament de les Borges Blanques, 
motivada pel desgraciat accident produït al Pavelló Municipal 
“Francesc Macià” durant la celebració de la festa de cap d’any 
del 2009, el Ple de l’Ajuntament d’Agramunt, per unanimitat, 
acordà expressar el seu suport a l’alcalde i a la regidora de les 
Borges Blanques, i demanem alhora que imperi el sentit comú 
en tot aquest malaurat i indesitjat confl icte.

3) HONORARIS REDACCIÓ I DIRECCIÓ

Preu honoraris redacció del projecte Arquitecte Antonio Traguany 4.678,97 €

Preu honoraris redacció del projecte (ILERT ENGINYERIA) 7.676,71 €

Preu honoraris direcció d’obra i xarxa de gas (ILERT ENGINYERIA) 7.438,58 €

Preu honoraris direcció d’obra (CASTARTEC XXI, SLL) 6.845,24 €

Total honoraris 26.639,50 €

Total general 1) + 2) + 3) 567.122,87 €

COST OBRES EXTRAORDINÀRIES

Certifi cació única obres complementàries - Genis Rovira - 01/03/2006 55.864,40 €

Certifi cació núm. 01 obres compl. - Ilert enginyeria (trasllat ET) - 27/06/2006 10.080,11 €

Certifi cació núm. 02 obres compl. - Ilert enginyeria (trasllat ET) - 27/07/2006 24.133,84 €

Certifi cació núm. única obres compl. - Ilert enginyeria (llum ET) - 13/07/2007 50.244,87 €

Factura núm. 1240/39357 - Cobra (línía BT) - 18/09/2006 4.876,41 €

Factura núm. 1240/11539 - Cobra (desmuntatge línia BT) - 18/05/2007 2.993,92 €

Factura núm. F0613N00014451 - Fecsa (instal. BT) - 13/09/2006 17.090,19 €

Factura núm. F0713N00002805 - Fecsa (instal. BT) - 19/02/2007 1.104,03 €

Total obres extraordinàries 166.387,77 €

COST DEFINITIU DE L’OBRA

Cost inicial 567.122,87 €

Cost obres extraordinàries 166.387,77 €

TOTAL 733.510,64 €

FINANÇAMENT

Total cost defi nitiu obra a repartir 733.510,64 €

Aportació municipal (10%) 73.351,06 €

Contribucions especials veïns (90%) 660.159,58 €

REPERCUSSIÓ DE QUOTES

Total contribucions especials a satisfer pels titulars (90%) 660.159,58 €

Total metres lineals del sector 877,67 €

Preu metre lineal 752,17 €

Fórmula de càlcul [Import contribucions especials: metres lineals = preu m.l.]

COMPTES FESTA MAJOR 2010
DESPESES FESTA MAJOR 2010 IMPORT

HAVANERES PORT BO 1.300,00 €

GRUP MARINADA 708,00 €

COBLA RIELLA 750,00 €

COBLA PRINCIPAL DEL LLOBREGAT 1.280,00 €

ORQUESTRA VENUS 5.341,00 €

ORQUESTRA MONTGRINS 11.990,00 €

COBLA VILA DE BLANES 6.540,00 €

ORXATA SOUND SYSTEM 1.770,00 €

BELDA I BADABADOC 1.000,00 €

MUNT-BAND 400,00 €

LA PEGATINA 8.720,00 €

TREMENDOS 2.289,00 €

SANPITERSING 3.978,50 €

DJ LOMOCONQUESO 350,00 €

SONORITZACIÓ TREMENDOS / LA PEGATINA 3.324,50 €

GRUP ANIMACIÓ ROVELL D’OU 1.003,00 €

TRADI-SIO 2.638,94 €

CONTACONTES E. MIRALLES 510,40 €

ESBART SANT MARTÍ 2.000,00 €

CASTELLERS DE LLEIDA / MARGENERS 3.000,00 €

DIABLES L’ESPETEC 1.700,00 €

PIROTÈCNIA TOMAS 3.000,00 €

SEGURETAT ARSOL - SEGURETAT 544,38 €

ADORNS DALMAU (LLOTGES) 1.081,00 €

ADORNS DALMAU (ESCENARI) 1.680,00 €

CIRCUIT URGELLENC 708,00 €

OBSEQUI PREGÓ 224,20 €

CASAL AGRAMUNTÍ (APERITIU PREGÓ DE FESTES) 698,80 €

DIETES ORQUESTRES I VARIS 4.063,59 €

LLOGUER SANITARIS 637,20 €

EICONS (GENERADOR I VARIS)  554,00 € 

DESPESES PINTADA DE MURALS I JOCS VIGILIA 
FESTA MAJOR

2.397,11 €

XOCOLATADA FESTA MAJOR 696,70 €

LLOGER TAULES I CADIRES 764,64 €

DESPESES BAR SANPITERSING
(BEGUDES, PA, EMBOTITS)

2.380,50 €

PREMIS CURSA ANDROMINES 300,00 €

ASSEGURANÇA CLIMATOLOGIA 518,96 €

PUBLICITAT (CADENA SER, DIARI SEGRE,
LA MAÑANA)

883,82 €

DISTRIBUCIÓ PROGRAMA FM 267,39 €

TOTAL DESPESES 81.993,63 €

INGRESSOS FESTA MAJOR 2010 IMPORT

LLOTGES 1.610,00 €

FIRETES 2.138,12 €

INGRESSOS BAR SANPITERSING 3.938,00 €

ENTRADES BALL 1.830,00 €

ENTRADES ESBART SANT MARTÍ 485,00 €

TOTAL INGRESSOS 10.001,12 €

DIFERÈNCIA / COST 71.992,51 €
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ALMANAC
I SERVEIS

INSTITUCIONS i SERVEIS

Ajuntament
 Ofi cines 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’ofi cina Tel. 973 390 843
Emergència o problema de circulació 
 Tel. 670 234 394

Mossos d’Esquadra  088

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

Creu Roja Tel. 973 390 880

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

Ambulàncies
Emergències mèdiques (SEM)   061

Farmàcia Esteve Tel. 973 390 428

Farmàcia Viladot Tel. 973 390 087

Funerària Tel. 973 390 862

ESPAI DE CULTURA

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

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

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

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

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

Visites concertades per grups

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

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

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

CENTRES D’ENSENYAMENT

Escola Municipal
de Música Tel. 973 390 536

CEIP Macià-Companys Tel. 973 390 668

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

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

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

TRANSPORTS DE VIATGERS

Estació d’autobusos de Tàrrega
Tel. 973 311 171

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

Agramunt-Barcelona
De dilluns a divendres, a les 8:00h
De dilluns a diumenge, a les 10,22h
De dilluns a dissabte, a les 17,13
Diumenges, a les 19,33h i 19,43h

EFEMÈRIDES DEL MES

Notícies del maig de 1944
5 de maig. Es va inaugurar el pont sobre 

el canal d’Urgell a l’antic camí vell de Ma-
fet. Aquest pont l’havien destruït les tropes 
republicanes el 12 de gener de 1939 quan 
es retiraven de la nostra comarca per tal 
de difi cultar l’avanç de l’exèrcit de Franco. 
Aquell primitiu pont era de ferro. Passada 
la guerra se’n va construir un de provisional 
que era de fusta i que amb les reparacions 
pertinents i amb poques variacions havia 
arribat fi ns a aquell moment. La tardor hi-
vern de 1944, aprofi tant la tanca del Ca-
nal, se’n va construir un de defi nitiu fet de 
formigó ja que el ferro es veu que era escàs 
i a més era molt car. Desconeixem el preu 
del pont, però sabem que el Canal d’Urgell 
hi va posar la direcció de l’obra i en va pa-
gar el 25% del seu cost. Un altre 25% el 
van pagar de les herbes del terme d’Agra-
munt. La meitat del cost que faltava el van 
pagar els veïns que hi passaven, a raó de 5 
pessetes per pórca de terra. 

15 de maig. Festa de Sant Isidre. “La 
Cooperativa Agrícola de Agramunt y su 
Comarca”, va ser l’encarregada d’organit-
zar per segon any la festa de Sant Isidre, 
el patró dels pagesos. L’organització de la 
festa va ser molt brillant, destacant-ne en 
primer lloc el solemne Ofi ci religiós acom-
panyat d’orquestra i el corresponent sermó 
a càrrec d’un mossèn foraster. Van conti-
nuar amb altres diversions acostumades, 
que no sabem quines eren, però destaca-
va per sobre de totes una Exposició d’art 
organitzada per la Cooperativa Agrícola i 
que constava de tres seccions diferents: 
Pintura, Dibuix i Dibuix infantil. Va tenir 
molt èxit, tant pel nombre d’obres presen-
tades com per la qualitat de les mateixes, 
tot i que només hi podien participar artis-
tes que fossin d’Agramunt i de la comarca. 
Lluís Pons al seu dietari en fa una crítica 
que val la pena tenir en compte: “És ben 
cert que això va donar realç a la festa, però 
sense volguer dir que sigui cap cosa mal 
feta, a mi em sembla que és una mica fora 
de lloc que una exposició d’art sigui orga-
nitzada per una associació agrícola. Això 
fomenta el gust i l’afi ció artística de la nos-
tra gent i és cosa bona, però fóra més propi 
que ho facés una entitat més directament 
relacionada amb això. Jo, personalment 
hauria preferit una exposició o concurs de 
caràcter pagès”.

Font: Lluís Pons i Serra. Crònica dels fets principals 
ocorreguts a la vila d’Agramunt a partir de l’any del 
Senyor 1944. (Dietari inèdit).

Ramon Bernaus i Santacreu
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GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE MARÇ
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Demografi a

(Mes de març de 2011)

NAIXEMENTS
Martí Ribes i Nadal dia   3
Anna Areny i Antequera dia 10
Sara Andi dia 16
Pep Vilanova i López dia 22
Manuel Agramonte i Espino dia 24

DEFUNCIONS
Ramona Solé i Gasull 89 anys, dia   6
Francesc Aránega i Sánchez 79 anys, dia   9
Miquel Viciana i Ros 89 anys, dia 18
Josep-Anton Esteve i Galceran 70 anys, dia 22
Florenci Puig i Isanta 89 anys, dia 26

Temps

PLUJA CAIGUDA DURANT EL MARÇ

Dia   3 ......................................... 2,0 l./m2

Dia 11 ......................................... 9,0 l./m2

Dia 12 ......................................... 19,0 l./m2

Dia 14 ......................................... 7,5 l./m2

Dia 15 ......................................... 18,0 l./m2

Dia 16 ......................................... 1,0 l./m2

Dia 21 ......................................... 6,0 l./m2

Dia 26 ......................................... Inapreciable
Dia 27 ......................................... Inapreciable
Dia 29 ......................................... 0,6 l./m2

TOTAL ......................................... 63,1 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL MARÇ

Màxima del mes ............................. 22°, dia 31
Mínima del mes ......................... –1°, dies 1 i 2
Oscil·lació extrema mensual ........................23°
Mitja de les màximes ...........................15,096°
Mitja de les mínimes .............................4,677°
Mitja de les mitjanes .............................9,564°

L’observador: Deudat Pont

MAIG 2011

Mes de 31 dies, cinquè del nostre calendari.
El dia 1 el sol surt a les 4h 48m, i es pon 

a les 18h 48m. El dia 31 el sol surt a les 4h 
20m, i es pon a les 19h 17m.

El dia 21 el sol entra a la constel·lació de 
GÈMINIS.

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

l./m2

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

En el primitiu calendari romà l’any comen-
çava pel mes de març i, per tant, el maig era 
el tercer mes. En la reforma del calendari de 
Juli César (45 aC) es van afegir dos mesos 
nous: el gener i el febrer, i el maig va quedar 
en cinquè lloc. Aquest nou calendari és co-
negut com Calendari Julià, i posteriorment 
fou adoptat per la majoria dels països amb 
algunes modifi cacions, la més important 
fou canviar el començament d’any de l’u de 
març a l’u de gener. Els cultes naturalistes 
estaven molt arrelats en els pobles indígenes 
tot i la conquesta i assimilació cultural que 
va aplicar l’Imperi Romà. La religió cristia-
na, també portada pels romans, va combatre 
aquest tipus de cultes naturalistes autòctons 
i, en no tenir gaire èxit, els va reconvertir 
en la diversitat d’imatges marianes i altres 
sants que prenen per advocació, una cova, 
un arbre, un turó, una font, un cim, una ser-
ralada... El mes de maig, amb l’arribada del 
bon temps és ple d’aplecs i festes a ermites i 
santuaris en plena natura que encara manté 
viu aquell record ancestral de la nostra cul-
tura pre-romana.

Bellesa i fl or de maig,
en un dia me’n vaig.

El roser de maig,
el més gentil de l’any.

Dia 1: Sant Josep Obrer, Festa del Treball. 
Encara estan en el record de les persones 
de la nostra generació les grans desfi lades 
sindicals i les exhibicions de Los coros y 
danzas de la Sección Femenina a l’estadi 
Santiago Bernabeu, retransmesos en direc-
te per la TVE. Va durar fi ns a l’any 1975, 
quan Espanya era una unidad de destino en 
lo universal que molts encara enyoren i ens 
hi volen retornar.

Dia 3: La Invenció de la Santa Creu. Avui 
té lloc la benedicció dels temes des de les 
creus termenals o de turons prominents en-
caminats a fertilitzar i protegir els conreus i 
els fruits de la terra. Una altra pervivència 
dels cultes naturalistes pre-cristians.

Si sembreu mongetes pe la Santa Creu,
en menjareu més que no en voldreu.

Per la Santa Creu,
fl oreix el timó arreu.

Ramon Bernaus i Santacreu
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el dia 24, a les 18:52 h
Xàfecs
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Hola mare,

Com pots veure estem tots 
aquí perquè per nosaltres no 
has marxat.

Et portem sempre en els 
nostres pensaments. La teva 
imatge mai no s’esborra.

Sabem que estàs bé, que la 
pau és amb tu, perquè de 
bona esposa, mare, padrina, 
sempre has estat.

Sàpigues que et portem al 
cor, i estaràs amb nosaltres 
per sempre.

Gràcies a tots per ser aquí.

Paquita Bertran i París

Morí cristianament el dia 26 de març de 2010.

Et recordem.

AGRAMUNT, 2011
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RECEPTARI
POPULAR

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

Oració per a curar
les angines / III 1

«Dugo i sant Pere
van trobar a sant Agustí:
—Sant Agustí, què feu aquí?
—M’acabo d’ofegar de les angines.
—Suca-te-les d’oli d’olives
i se’t fondran com les salives.»

(I al mateix temps de dir l’oració es fan 3 creus 
al coll i, a continuació, es diuen 3 parenostres 
a la Santíssima Trinitat).

Adoneu-vos que es parla d’un personatge que 
acompanya sant Pere, Dugo, que possiblement 
és una transformació, per cert ben curiosa, de 
«sant Joan».

1  Isidre Marsà, d’Agramunt (desembre del 1979). Les re-
collí de diverses dones grans.

Oracions remeieresRemeis casolans

Ingredients: Timó, vi blanc.

Elaboració:
Deixeu macerar entre 20 i 30 g de fulles de timó, prèviament 

rentades i assecades dins una botella amb 3/4 de litre de vi 
blanc lleuger durant 5 dies.

Coleu-ho i preneu una copa d’aquest vi després de cada àpat.

S’utilitza per afavorir la digestió, evita els espasmes gàstrics i 
intestinals i evita la formació de gasos. També alleuja els dolors 
de la menstruació i en facilita el buidat.

Es pot trobar al marge dels camins secs i matolls de la co-
marca.

Carlota Esteve (Tàrrega)
Del llibret “Remeis casolans amb herbes aromàtiques o medicinals

de l’Urgell” editat pel Consell Comarcal de l’Urgell

Receptes de cuina

sió 566[ABRIL 2011]

Ingredients per a 4 persones:
1 pollastre a vuitens, 2 peus de 

porc cuits (partits per la meitat), 8 
escamarlans, 2 cebes, 2 pastana-
gues, 4 tomàquets madurs, 1 got de 
vi ranci, 2 grans d’alls, julivert, 2 car-
quinyolis, 20 avellanes torrades, 30 
g de xocolata a la pedra, brou, sal, 
pebre negre, oli d’oliva.

Elaboració:
Enfarineu el pollastre i enrossiu-lo 

en una cassola de fang, amb una 

mica d’oli. En una altra cassola, sal-
teu els escamarlans i reserveu-los. 
Feu un sofregit amb la ceba i la pas-
tanaga tallada a rodanxes. A mitja 
cocció, afegiu-hi el tomàquet pelat 
sense llavors, tallat a daus.

Quan ja hagi cuit una estona, ti-
reu-hi vi ranci i deixeu que es reduei xi.

Tot seguit incorporeu-hi el pollas-
tre, cobriu-lo de brou i deixeu-lo cou-
re fi ns que estigui ben tendre. Deu 
minuts abans d’apagar el foc, afe-
giu-hi els peus de porc i deixeu-ho 
coure tot plegat a foc lent.

Mentrestant, aneu preparant una 
picada amb els alls, el julivert, els 

carquinyolis i les avellanes, que in-
corporareu a la cassola després d’ha-
ver-hi posat els peus.

A continuació, afegiu-hi la xocolata 
ratllada. Rectifi queu de sal i pebre i, 
fi nalment, poseu-hi els escamarlans. 
Deixeu que faci xup-xup una estona 
tot junt, abans de treure la cassola 
del foc.

M. Antònia Cucurull Llobet (Guimerà)
Del llibret “Receptes de cuina tradicional de

l’Urgell” editat pel Consell Comarcal de l’Urgell

Pollastre amb peus de 
porc i escamarlans

Aconseguiu
un

 OBSEQUI

Vi medicinal
de timó

cc..
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PRIMER ANIVERSARI

Tresina Boncompte Tarragona
Que morí víctima d’accident el dia 9 d’abril de 2010.

A.C.S.

Els seus apenats: espòs, Josep Mª; germans, Marcel·lí, Maria i Carme,

i altres familiars i amics us agrairan una oració.

AGRAMUNT, abril de 2011
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per
Ricard Bertran

Les 7
diferències

La rosa i els llibres 
són els símbols de 
la Diada de Sant 
Jordi, patró de Ca-
talunya.

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

A veure si
les tro beu!

LLEURE AMENITATS

75sió 566[ABRIL 2011]

❚ Coordina Rosa Maria Sera

Solució a les
7 diferències:

SUDOKU
JEROGLÍFIC

Saps quina és la musa de la comèdia?

Solució al JEROGLÍFIC.:

(S) Italia
Sí, Talia

Solució al
SUDOKU:

Es tracta d’omplir el quadrat de manera que 
cada fi la, cada columna i cada quadrat de 3x3 
caselles (delimitat per una línia més gruixuda) 
tingui els números de l’1 al 9 sense que en falti 
ni se’n repeteixi cap.

2 5 7 9

5 2 6 1

6 3 9 5

7 3

1 4 8

1 9

4 2 9 8

8 3 6 5

9 6 8 2218465793

975283461

463197258

629738145

751642839

384519627

547321986

832976514

196854372
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Trobem a faltar el
teu somriure.
Dius que ens deixes
te’n vas lluny d’aquí.
Però el record de la
vall on vas viure
no l’esborra la pols
del camí.

Dinovè Aniversari

Amadeu Amigó Pla
12 de novembre 1912

27 d’abril 1992

La família mai no l’oblidarà.

AGRAMUNT

Tretzè i Tercer aniversari
de la mort dels esposos

Josep Ros i Coma
8 de febrer 1998

i

Maria Torres i Pintó
10 d’abril 2008

Trobem a faltar el vostre somriure
i enyorem els moments tan feliços que vàrem passar junts.
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LA FOTO per JOSEP BERTRAN

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

Aquesta és una imatge de 
primera hora del matí, 

quan comença a clarejar. El 
sol rogenc marca el perfi l dels 
edifi cis en el moment que els 
seus ocupants es comencen a 
despertar. Amb el canvi d’ho-
ra, el darrer cap de setmana 
de març, es viu un sobresalt. 
El que avui ja era plena claror 
després d’un llarg hivern, es 
transforma, un dia per l’altre, 
en negra nit. Han de tornar a 
passar setmanes per recupe-
rar aquell despertar lluminós. 
Diuen que per als animals 
això va fatal. També per algu-
nes persones.
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Vas ser una gran esposa, millor mare i àvia

La teva vida ha estat un exemple d’afecte i sobretot d’humanitat.

Ens has ajudat a formar una família, a aconseguir el present i a preparar el futur

Has estat un exemple de lluita i de com estimar la vida

Has fet bé els deures i ja pots descansar tranquil·la

Nosaltres sempre estarem al teu costat, no t’oblidarem mai.

Quart Aniversari de la mort de

Teresa Vicens Carbonell
Nascuda a Agramunt, morí cristianament a Barcelona a l’edat de 88 anys, el dia 27 
d’abril de 2007, confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

(ACS)

Els seus afl igits: espòs, Josep Mª Lailla Torres; fi lls, Josep Mª i Mª Assumpció;
nétes, Assumpció, Teresa i Anna; nebots i tota la família junt amb la

seva fi del Esther, ho fan saber a llurs amics i coneguts
i els preguen de voler-la tenir present en les seves oracions.
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La foto que col·loquem aquest mes al nostre Àlbum correspon a un desplaçament del grup de caramellaires a fi nals dels 
anys quaranta. Segons explica un dels protagonistes, és un desplaçament a la Fàbrica d’Artesa per fer-hi una cantada. 

El viatge es va fer amb el camió del Selva, un popular comprador de palla i alfals. Malauradament no hem pogut identifi car 
tots els que surten a la foto. Els nostres amables lectors ens podrien ajudar.

L’àlbumL’àlbum ���� ����

De dalt a baix, segons numeració:

1) Antoni Forns. 2) Ramon Pintó. 
3) Ramon Figuera. 4) Salvador 
Martí. 5) Simon Joval. 6) Josep 
Gató. 7) Joan Serra. 8) Àngel Pa-
llejà. 9) No identifi cat. 10) No 
identifi cat. 11) Manuel Pedrol. 
12) Gaspar Vicens. 13) No identi-
fi cat. 14) Miquel Rovira. 15) Pere 
Vicens. 16) Pere Farreny. 17) No 
identifi cat. 18) No identifi cat. 
19) Josep Rovira. 20) Llorenç 
Caballol. 21) Josep Amigó. 22) 
Josep Selva. 23) Antoni Padullés. 
24) Josep Penella. 25) Ermengol 
Balagueró.

1
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3
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76

9
10 11 12
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IMATGES  D ’AH IR  i  D ’AVU I per JOSEP BERTRAN

La desaparició de la gran masia de la Fondandana, en els anys vuitanta del segle passat, va donar pas a una de les grans 
transformacions urbanístiques que ha experimentat la nostra Vila. Estratègicament situada a l’entrada de la població, enca-
ra quedava mig quilòmetre per arribar-hi, disposava d’un gran hort i un cabalós aqüífer. Abans d’enderrocar-se ja feia anys 
que no s’utilitzava com a instal·lació agrària i únicament ho feia com a residencial. Sobre la casa, l’era, els corrals i els patis 
s’hi construïren els blocs d’habitatges. La fi nca fi ns al Sió es transformà en la gran plaça actual i els dos pavellons coberts.

L d i ió d l i d l F d d l it t d l l t d d l


