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PORTADA:
Foto de família del nou Consistori constituït el 
dissabte 11 de juny com a resultat de les elec-
cions municipals del 22 de maig. És el novè 
Ajuntament democràtic des de les primeres 
eleccions municipals l’abril de 1979. La foto-
grafi a es va fer al Mercadal ja que Ca la Vila 
està en obres. En aquests 32 anys han passat 
moltes coses, però seria bo recuperar l’esperit 
de servei dels governants d’aleshores.
(Josep Bertran)

ESTIMATS LECTORS ..........................  3

ACTUALITAT

Fets del mes
- Municipals 2011 ...............................  5
- Parlament del nou alcalde .................  6
- Parlament de Domènec Llop .............  7
- Parlament de Marcos Gómez ............  9
- Parlament d’Eduardo López ..............  11
- Resultats, campanya i votacions .......  13
- Fauna salvatge ..................................  19
- Descobrir el Sió ................................  19
- Accident mortal ................................  19
- Sant Isidre ........................................  20
- La Galeria ..........................................  20
- Pregoner ...........................................  20
- Aniversari de la Biblioteca .................  21
- Lo Pardal ..........................................  21
- Espai Guinovart ................................  22
- Comunions .......................................  23
- Confi rmacions ..................................  23

Notícies de la Ribera
- XX Trobada Gent Gran de l’Urgell .....  25
- Festa de la sòcia més gran
  a Preixens .........................................  25

ENTITATS

La Coral
- 38è Juguem Cantant .........................  26

Centre Excursionista d’Agramunt
- Sortida a la part més alta de l’Urgell .  28

Penya Barcelonista
- Gran festa a la plaça del Pou .............  29

Escola Municipal de Música
- Activitats de l’escola .........................  30

Casal d’Avis
- Activitats de primavera .....................  32

Societat Protectora d’Animals
- Treballem per fomentar adopcions ...  33

S. O. L’Estesa d’Agramunt
- Concurs ocellaire federatiu ...............  34

ESPECIAL SANT JORDI

Certamen Literari
- Segona entrega dels primers premis .  36

OPINIÓ

La claraboia
- “Indigneu-vos!” ................................  43

Gent, fets, coses...
- Ocells: duc ........................................  45

Els lectors escriuen
- La mobilitat de l’Av. Marià Jolonch ....  46
- Deixat de la mà de Déu ......................  47
- Agramunt “Collita del 61”
  Gran Reserva 50 anys ........................  49

ENSENYAMENT

Finestra educativa
- La classe del Guinovart ......................  51
- Dia de la família .................................  53
- Sorteig de la ZER del Sió ...................  55

COL·LABORACIONS LITERÀRIES

El conte
- Que no pari el vent ............................  57

ESPORTS
- Club Futbol Agramunt .......................  58
- Club Ciclista Agramunt .....................  60
- Club Handbol Agramunt ...................  61
- CHA: Secció de Futbol Sala ...............  63
- Atletisme ...........................................  64
- Triatló................................................  67

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
- Refl exió després de les eleccions .....  69

L’AJUNTAMENT INFORMA  .................  71

ALMANAC i SERVEIS  .........................  74

RECEPTARI POPULAR  .......................  77

LLEURE
- Amenitats .........................................  79

LA FOTO  ............................................  81

LA CALAISERA  ...................................  81

L’ÀLBUM  ............................................  83

Ampli reportatge gràfi c i escrit de les 
eleccions municipals i la constitució del 
nou Consistori agramuntí.

Nova entrega dels primers 
premis del Certamen Literari 
de Sant Jordi. La resta es pu-
blicaran en el proper número 
de la revista.

36 a 41

4 a 17



Imprimeix: Impremta-Òfset Barnola - Dipòsit Legal: L-138-1964
Redacció i Administració: C/. Ensenyament, 17 - Apartat de Correus, 10 - 25310 Agramunt (Urgell)

Subscripció anual: 36 € - Número solt: 3,30 €

Per a subscripcions i anuncis: Pilar Figuera. Tel. 973 39 20 42

Membre de:

Redactors: Ramon Bernaus, Josep Bertran, Pasqual Castellà, Joan Pijuan, Antoni Ponsa, Joan Puig, Josep Rovira i Anna Santacreu.
Col·laboradors: Serafina Balasch, Ricard Bertran, Jaume Cots, Deudat Pont, 

Paulí Ribera i Rosa Maria Sera. Responsable pàgina web: Ramon Bernaus Vila.

Edita: Col·lectiu de Redactors d'Agramunt

La redacció, manifesta la no obligació d'acceptar totes i cadascuna de les col∙laboracions rebudes.
Per altra banda, la publicació dels articles signats, no significa l'ac ceptació implícita del seu contingut per part de l'equip redactor.

Es recorda que els treballs que enviïn els col∙laboradors a SIÓ, han d'estar escrits a màquina, signats, amb l'adreça i el D.N.I.; si bé, es publicaran amb pseudònim, 
sempre que els autors ho vulguin. Es prega també, que no passin de foli i mig.

Els escrits que arribin a SIÓ, perquè puguin sortir publicats en el mes de la data de la revista, han d'ésser presentats a la redacció (Apartat 10) fins el dia 5 del mes en curs.

Premi Humbert Torres d'Òmnium Cultural 1988  ■  Premi "Tassis-Torrent" Dip. de Barcelona 1989  ■  Torronaire d'Honor 2004
Pregoner Festa Major d’Agramunt 2007  ■  Premi Culturàlia 2007

Amb la col·laboració de:

CRÈDITS

ESTIMATS LECTORS...

L’important de 
la sessió, a més 
de l’elecció 
cantada del nou 
alcalde, va ser 
els continguts de 
les intervencions 
dels represen-
tants dels grups 
que durant els 
propers quatre 
anys formaran el 
nou Consistori.

La constitució del nou 
Ajuntament va aplegar 
més púbic que mai. El fet 

de fer-se al Casal va propiciar 
que molta gent que mai no va 
a aquests tipus d’actes, sí que 
hi acudís el passat dia 11 de 
juny. El protocol d’investidura 
dels nous Paers –hauríem de 
recuperar aquest nom pels regi-
dors, ja que Agramunt també va 
ser Paeria, a l’igual que Lleida o 
Cervera que encara els conser-
ven–, va ser una mica pobre.

La vara d’Alcalde o Paer en 
Cap, que és el distintiu més 
estès del primer mandatari mu-
nicipal, no apareix mai en les 
investidures de casa nostra. Els 
escuts, ara en diuen pins, l’Al-
calde els hauria de col·locar a 
cada regidor i no donar-los la 
capseta i ja us espavilareu.

En fi, tot això no deixa de ser 
anecdòtic. L’important de la 
sessió, a més de l’elecció can-
tada del nou alcalde, va ser els 
continguts de les intervencions 
dels representants dels grups 

que durant els propers quatre 
anys formaran el nou Consistori. 
L’alcalde, Bernat Solé, i el cap 
del principal grup de l’oposició, 
Domènec Llop, CiU, van fer uns 
discursos marcadament polí-
tics, mentre que Marcos Gómez 
del PP i Eduardo López del PSC 
semblaven la prolongació de la 
campanya electoral.

En aquesta obertura de man-
dat el que més preocupa als 
veïns és l’actitud que govern i 
oposició utilitzaran en les seves 
relacions. Pel tarannà que es 
va veure i sentir en aquest pri-
mer contacte, sembla que les 
perspectives són d’intentar una 
mena o altra de col·laboració 
pel bé d’Agramunt.

A tenor de les paraules del 
Bernat i el Domènec, els res-
pectius grups tenen bona vo-
luntat per exercir aquesta col-
laboració: “...hem de demostrar 
a la ciutadania que som capa
ços d’arribar a possibles acords 
amb l’objectiu final de construir 
un Agramunt millor. Jo em com

prometo a oferir aquest diàleg i 
a facilitar a tots els regidors la 
informació necessària per tal 
que això sigui possible” va dir 
el flamant alcalde.

El portaveu del principal grup 
de l’oposició es va comprometre 
a “no fer una oposició de ma
nual. Hi ha unes línies verme
lles que no s’han de traspassar 
mai i no les traspassarem”. Va 
dir encara més: “no optarem 
pel camí de l’antipolítica ni pel 
discurs propagandístic i la des
trucció, ni tampoc per l’estil po
pulista i demagògic”.

Esperem que aquestes afir-
macions no siguin, d’aquí qua-
tre dies, paper mullat; bones 
paraules que el dia a dia s’em-
porta  i que tornem a les pica-
baralles infructuoses, fins i tot 
mesquines, que de cap de les 
maneres es mereixen els agra-
muntins. Que així sigui.

Afectuosament,
Bernat Jofre

Agramunt, juny 2011

Ajuntament
d’Agramunt
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Vista general del públic assistent a l’acte de constitució del nou Consistori agramuntí, que estarà format per les següents persones: Bernat Solé, Xavier 
Secanell, Fàtima Puig, Montse Canes, Mercè Cases, Francesc X. Gené i Sílvia Fernàndez (Acord d’Esquerra); Domènec Llop, Ramon Vicens, Maria Dolors Vall 
i Jordi Lluch (CiU); Marcos Gómez (PP), i Eduardo López (PSC), tal com es pot apreciar a la taula presidencial de la foto inferior.
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ACTUALITAT FETS DEL MES per JOSEP BERTRAN

Formació del nou consistori

Municipals 2011

▼

El dia 11 de juny, les 
eleccions van ser el 22 
de maig, es va consti-

tuir el nou Ajuntament. Ho va 
fer en el marc del Teatre del 
Casal per culpa de les obres 
a Ca la Vila, amb la presència 
d’unes 150 persones. Des-
prés dels tràmits habituals 
com la formació de la mesa 
d’edat, lliurament de les cre-
dencials als nous regidors i el 
jurament o prometença del 
càrrec, ERC utilitzà la fórmula 

per imperatiu legal, es proce-
dí a l’elecció del nou alcalde. 
El candidat d’ERC “Acord 
d’Esquerra”, Bernat Solé i 
Barril aconseguí els set vots 
del seu grup i l’abstenció de 
la resta dels altres tres. Una 
vegada escollit el primer man-
datari hi va haver l’explicació 
de vot dels grups de l’oposició 
i el parlament institucional 
del flamant alcalde. El lector 
trobarà els textos íntegres de 
les quatre intervencions.

Bernat Solé, el nou alcalde agramuntí amb majoria absoluta, s’obre a possibles col·laboracions 
amb l’oposició. El Casal acollí l’acte de constitució d’un renovat Ajuntament en un clima distès i 
amb la voluntat de treballar “per un poble millor”.

JOSEP BERTRAN
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Benvolguts senyores i senyors 
regidors
Agramuntines i agramuntins.

En primer lloc, perme-
teu-me que doni l’enhorabo-
na a tots els qui heu estat es-
collits regidors i regidores de 
l’Ajuntament d’Agramunt per 
als propers quatre anys. Es-
pero i desitjo que, entre tots, 
puguem complir amb la res-
ponsabilitat que els vilatans 
ens han atorgat amb el seu 
vot a les eleccions municipals 
del passat 22 de maig. Tenim 
tots l’obligació i l’encàrrec de 
treballar pel bé d’Agramunt i 
pel bé de tots els qui hi vivim 
i ens l’estimem.

Voldria donar les gràcies a 
totes aquelles persones que 
heu confiat en el projecte que 
Acord d’Esquerra ha presen-
tat per als propers quatre anys 
i, alhora, agrair a totes aque-
lles persones que han contri-
buït a la constitució d’aquest 

nou Ajuntament fent ús del 
dret democràtic del seu vot. 
De ben segur que tots els qui 
van lluitar durant tants anys 
per assolir aquest dret demo-
cràtic avui ens ho agrairien.

També vull agrair als com-
panys de llista el fet d’haver 
confiat en tot moment en 
la meva persona per liderar 
aquest projecte i per fer-me 
costat en aquest llarg camí 
que recorrerem conjuntament 
i que estic convençut que sa-
brem estar a l’alçada del que 
Agramunt es mereix.

Finalment, també vull fer 
un sincer agraïment a tots els 
alcaldes i respectius Consis-
toris que ens han precedit. El 
seu treball, en certa manera, 
ha fet possible que Agramunt 
sigui el que és. I alhora, els 
estenc la mà perquè des de 
l’experiència puguin aportar 
tot allò que considerin oportú 
pel bé de la nostra vila. Tots 
els consells seran ben rebuts 
i considerats.

Avui he tingut l’honor de ser 
escollit nou Alcalde d’Agra-
munt gràcies al vot favorable 
dels regidors del meu grup. 
Però també m’honora el fet 
d’haver estat escollit sense 
cap vot en contra i això ha 
estat possible gràcies a les 
abstencions dels regidors de 
Convergència i Unió, del Par-
tit Popular i del Partit dels 
Socia listes de Catalunya. En 
nom d’Acord d’Esquerra, els 
agraeixo el gest i espero i 
confio que sigui l’inici d’un 
nou cicle que prioritzarà el 
consens en les decisions que 
calgui prendre. Tots som cons-
cients de les dificultats econò-

miques del moment i hem de 
demostrar a la ciutadania que 
som capaços d’arribar a possi-
bles acords amb l’objectiu fi-
nal de construir un Agramunt 
millor. Jo em comprometo a 
oferir aquest diàleg i a facili-
tar a tots els regidors la infor-
mació necessària per tal que 
això sigui possible. El temps 
dirà si més endavant trobarem 
espais per col·laborar i per tre-
ballar més estretament.

Assumeixo el càrrec de re-
presentar Agramunt amb molt 
d’orgull i il·lusió i garanteixo 
diàleg, treball i compromís 
per tal d’aconseguir que els 
vilatans us sentiu ben atesos 
i ben representats. Hem de 
fer de l’Ajuntament la casa de 
tots els agramuntins i en això 
tots hi tenim la nostra part de 
responsabilitat.

Parlament del nou alcalde, Bernat Solé

ACTUALITAT FETS DEL MES

Hem de demostrar 
a la ciutadania que 
som capaços d’ar-
ribar a possibles 
acords amb l’objec-
tiu final de construir 
un Agramunt millor. 
Jo em comprome-
to a oferir aquest 
diàleg i a facilitar 
a tots els regidors 
la informació ne-
cessària per tal que 
això sigui possible.
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Els propers quatre anys es-
taran marcats per la conten-
ció i l’estalvi i caldrà gestionar 
els recursos municipals amb 
la màxima eficiència. Possi-
blement, les inversions no se-
ran les que tots voldríem. Per 

aquest motiu, haurem de ser 
prou hàbils com per escollir 
aquells projectes que siguin 
més prioritaris. La forma com 
gestionem els propers anys 
definirà la manera com Agra-
munt sortirà d’aquesta reces-
sió econòmica i hem d’estar 
preparats per afrontar el futur 
amb les màximes condicions.

Si una cosa ha caracteritzat 
Agramunt durant molts anys 
ha estat la seva capacitat de 
treball col·lectiu. L’ampli tei-
xit associatiu que hem estat 
capaços de bastir ens aporta 
un valor afegit que cal saber 
aprofitar. Haurem d’estar al 
costat de les entitats i de les 
persones i serà així com entre 
tots farem possible tot el que 
ens proposem. Serem forts si 
treballem junts i en la matei-
xa direcció.

Agramuntins i agramunti-

nes, en nom de tot el grup 
i de tots els membres de la 
candidatura, estem a la vos-
tra disposició. Esperem la 
vostra col·laboració i fer-vos 
partícips d’aquest projecte 
que ens ha de dur cap a un 
Agramunt millor. Comptem 
amb tots vosaltres, amb ca-
dascú de vosaltres. Tal com 
deia Miquel Martí i Pol en el 
seu poema:

“El poble és el meu esforç i 
el vostre esforç,

És la meva veu i la vostra 
veu. (...)

El poble és el conjunt del 
nostre esforç i de la nostra 
veu”.

Moltes gràcies a tots per la 
vostra presència en aquest 
acte i, per sobre de tot, visca 
Agramunt.   ■

Parlament de Domènec Llop
Molt bon dia a tothom senyo-
res i senyors.

Fa quatre anys, per primera 
vegada, prometia el càrrec de 
regidor. La il·lusió de poder 
treballar pel meu poble com 
a regidor m’omplia de satis-
facció. Exactament igual que 
avui.

Voldria, en primer lloc, fe-
licitar ben sincerament, tots 
i cadascun dels regidors i re-
gidores que avui comencem 
a treballar per Agramunt. I 
felicitacions, és clar, al nou 
alcalde: la més sincera en-
horabona, Bernat, per la teva 
elecció.

Avui començo juntament 
amb els companys del grup 
municipal de Convergència i 
Unió, el Ramon, la Dolors i 
el Jordi, una nova etapa en el 
consistori, amb il·lusió i ganes 
de treballar per Agramunt, 
fruit d’uns resultats electorals 
que han donat a Acord d’Es-
querra una àmplia i suficient 
majoria per governar. Empre-
nem, doncs, un nou viatge, 
al servei d’Agramunt, amb 
l’esperança i el desig de sa-
tisfer les expectatives de tots 
i cadascun dels nostres veïns.

En els darrers quatre anys 
que he tingut la satisfacció i el 
goig de formar part de l’equip 

■
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de govern d’Agramunt, hem 
deixat moltes coses prepara-
des perquè properament es 
converteixin en realitat. Vàrem 
pensar també que l’estabilitat 
en el si del govern municipal, 
en la darrera legislatura, mal-
grat governar en minoria, seria 
ben valorat per la ciutadania. 
No ha estat així, i ho hem 
d’acceptar i assumir.

De la lectura del resultat 
electoral del dia 22 de maig, 
es desprèn una voluntat de 
canvi expressada amb la for-
ça necessària, perquè el nou 
equip de govern que liderarà 
aquest mandat els propers 
quatre anys, pugui exercir la 
tasca de govern amb plena 
llibertat d’acció i decisió. És 
clar, doncs, que en aquest 
marc no té cap sentit mante-
nir la nostra candidatura i per 
tant l’hem retirada i hem votat 
en blanc (o abstenció) com un 
gest de respecte cap al poble 
d’Agramunt que ha volgut que 
sigui en Bernat Solé i Acord 
d’Esquerra qui governi el nos-
tre Ajuntament.

En política, o ets al govern 
o ets a l’oposició i això ho de-
cideixen els vots. Cal accep-
tar-ho i respectar-ho. Quan es 
parla de fer oposició sempre 
apareixen al costat adjectius 
que volen suavitzar aquest ter-
me. Es parla d’oposició cons-
tructiva, oposició responsable, 
etc. Però què és el que se sol 
oblidar quan s’està a l’oposició 
política? En primer lloc, preci-
sament, que si som a l’oposi-
ció és perquè els ciutadans no 
ens han volgut al govern. En 
aquest sentit, el nostre grup 
municipal actuarà assumint 
que hem perdut les eleccions, 
i en benefici d’una cultura de-
mocràtica sòlida, que ha de 
ser respectuosa amb les mino-
ries, però sobretot respectuosa 

també amb el dret de les ma-
jories a governar.

A l’hora de governar, cada 
partit demostra molt o poc, 
un estil propi. Per què la fei-
na que es fa des de l’oposició 
s’assembla tant? Nosaltres 
tindrem un estil propi de fer 
oposició. No farem una opo-
sició de manual. Hi ha unes 
línies vermelles que no s’han 
de traspassar mai i no les 
traspassarem. Farem el paper 
que ens toca fer, però actua-
rem amb sentit de poble, amb 
lleialtat institucional i sobre-
tot essent conseqüents amb 
les circumstàncies. No fa-
rem una oposició que només 
s’ocupi d’afeblir el govern 
legítim i faci difícil el compli-
ment del contracte electoral 
que han contret amb tots els 
convilatans, i que tenen, no 
tan sols el dret, sinó sobretot 
l’obligació de dur-lo a terme. 
Nosaltres buscarem, sempre, 
quin és el nostre espai legítim 
a l’oposició, i també quins lí-
mits ens hem d’autoimposar 
per no trair la funció que tam-
bé els nostres convilatans ens 
han assignat.

La política és, en democrà-
cia, i als ajuntaments també, 
un exercici delicat de síntesi, 
una recerca constant d’equili-
bris entre demandes i necessi-
tats des d’àmbits molt diversos 
de la nostra societat agramun-
tina, a partir d’uns principis i 
d’uns programes que l’elector 
escull. La síntesi és imperati-
va per qui governa, però ens 
concerneix també als que se-
rem a l’oposició. Ens corres-
ponsabilitzem de l’herència 
que hem deixat i no optarem 
pel camí de l’antipolítica ni 
pel discurs propagandístic i 
la destrucció improductiva, ni 
tampoc per l’estil populista i 
demagògic. Des del lloc que 

ens han situat els electors, in-
tentarem reconstruir el nostre 
projecte. Un projecte que té 
bases molt sòlides, refent-lo i 
repensant-lo amb sentit crític 
i constructiu, per tornar a con-
nectar amb la gent i els sec-
tors que, potser inconscient-
ment, l’activitat institucional 
ens ha fet abandonar.

Voldria manifestar pública-
ment un agraïment a totes les 
persones, que són moltes, que 
tant a nivell individual com a 
nivell col·lectiu m’han ajudat 
molt, més del que segura-
ment es pensen, en l’exercici 
del meu càrrec. Sense el seu 
inestimable ajut, no hagués 
estat el mateix. No els citaré. 
Ells i elles ja saben a qui em 
refereixo.

Permeteu-me acabar amb 
unes paraules de record i de 
reconeixement als regidors 
que avui deixen el seu càrrec. 
Al fins ara alcalde Sr. Amadeu 
Padullés, als regidors Srs. 
Antonio Farré, Ramon Muixí, 
Joan Esteve, Àngel Jubete i 
Ernest Caufapé, i a les regido-
res Sres. Elisabet Vicens, Jo-
sefina Verni i Teresa Huguet. 
Per a mi ha estat un plaer 
haver compartit amb tots ells 
la darrera legislatura i també 
agrair públicament la seva 
feina, que des de diferents 
àmbits ha estat molta i molt 
important i que amb el seu 
esforç, treball i dedicació han 
contribuït a fer l’Agramunt 
que avui tenim.

Moltes gràcies.   ■

ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

No farem una opo-
sició de manual. 
Hi ha unes línies 
vermelles que no 
s’han de traspas-
sar mai i no les 
traspassarem.

No optarem pel 
camí de l’antipolí-
tica ni pel discurs 
propagandístic i la 
destrucció impro-
ductiva, ni tampoc 
per l’estil populista 
i demagògic.

En política, o ets 
al govern o ets a 
l’oposició i això 
ho decideixen els 
vots. Cal accep-
tar-ho i respec-
tar-ho.
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▼

Parlament de Marcos Gómez

En el mandat municipal 
que avui iniciem, amb la 

constitució del Ple de la Cor-
poració Local, la prioritat del 
Partit Popular és la creació de 
llocs de treball en el nostre 
municipi. Dit en altres parau-
les, la prioritat ha de ser sortir 
de la crisi econòmica sense 
deixar ningú enrere. 

Això vol dir que la prioritat 
en l’ús dels recursos muni-
cipals ha de ser tots aquells 
programes que contribueixin 
a la creació d’ocupació i a fer 
front al vessant social de la 
crisi econòmica. Hem d’aten-
dre, amb especial cura, totes 
aquelles persones i famílies 
que més acarnissadament es-
tan patint la crisi econòmica. 
Com dèiem, volem sortir de la 
crisi econòmica sense deixar 
ningú enrere.

Per assolir aquest objec-
tiu és imprescindible que es 
gestionin amb austeritat les 
finances municipals i, alhora, 
que practiquem una política 
fiscal de contenció i rebaixa 
fiscal. Avui, més que mai, és 
l’hora de les prioritats i no dur 
a terme tota aquella despesa 
innecessària que no contri-
bueixi a l’assoliment de la 

prioritat que hem definit, que 
no és altre que la sortida de la 
crisi econòmica. 

Avui, més que mai, els go-
verns municipals han d’en-
certar en les seves prioritats 
ja que els recursos són escas-
sos i, des de l’Ajuntament, te-
nim l’obligació de garantir els 
serveis bàsics essencials que 
garanteixin un mínim benes-
tar als nostres veïns.

La necessitat de sortir de la 
crisi econòmica; de fer front 
al seu vessant social; l’ob-
jectiu compartit de generar 
oportunitats i ocupació no 
poden esdevenir lemes buits 
de continguts. Totes aquestes 
voluntats s’han de reflectir en 
el pressupost municipal sobre 
la base de programes i actua-
cions concretes. 

Des de la visió del Partit 
Popular, en aquest mandat 
municipal, entenem que com 
a municipi hem d’abordar els 
següents projectes: Control de 
la despesa pública i reducció 
del deute, millorar l’estat de 
molts carrers del nostre mu
nicipi, ampliació i creació de 
nous espais infantils, reforçar 
la seguretat ciutadana amb la 
presència dels mossos, con
gelació d’impostos i taxes, re
activar el teixit industrial, etc. 

El Partit Popular exerci-
rà una oposició constructiva 
sobre la base dels nostres 
compromisos amb els nostres 
votants que es recullen en el 
nostre programa electoral. 

Exercirem la nostra funció 
de control i fiscalització de 
l’acció de l’Alcalde i del Go-
vern Municipal. Aquesta és la 
funció que ens han assignat 
els ciutadans i l’exercirem 

amb dedicació i claredat. 
Però, alhora, seguint també 

les indicacions dels nostres 
votants i de la resta de ciu-
tadans, tindrem una actitud 
oberta al diàleg i oberta a im-
pulsar aquells projectes que 
el nostre municipi necessita. 

I també formularem propos-
tes concretes per millorar la 
gestió municipal i en benefici 
del nostre municipi. Propos-
tes, totes aquelles que ja hem 
recollit en el nostre programa 
electoral, i totes aquelles altres 
que siguin necessàries perquè 
el nostre municipi pugui sortir, 
al més aviat possible, de la 
crisi econòmica i els nostres 
veïns puguin recuperar el seu 
benestar i la qualitat de vida.

No volem acabar sense fe-
licitar el nou Alcalde. El feli-
citem per aquesta responsa-
bilitat. Però volem assenyalar 
que tots els regidors, govern i 
oposició, tenim un gran repte, 
un repte amb dificultats, da-
vant de nosaltres. 

L’actuació del Partit Po-
pular, en aquest Consistori, 
durant el mandat, estarà a 
l’alçada de les especials i di-
fícils circumstàncies que hem 
de desenvolupar en la nostra 
tasca municipal. 

Moltes gràcies.   ■

Avui, més que mai, 
els governs mu-
nicipals han d’en-
certar en les seves 
prioritats ja que 
els recursos són 
escassos i, des de 
l’Ajuntament, tenim 
l’obligació de 
garantir els serveis 
bàsics essencials 
que garanteixin un 
mínim benestar als 
nostres veïns.

JO
SE

P 
B

ER
TR

A
N

JO
SE

P 
B

ER
TR

A
N



10 [JUNY 2011]sió 568

ODONTOLOGIA
I N T E G R A D A
CENTRE DE LA RIBERA DEL SIÓ

Serafí Miret Cuenca
Núm. Col. 1256

Esther Marot Solé
Núm. Col. 3408

Lídia Martorell Soldevila
Núm. Col. 4483

Txell Valentines Ganyet
Núm. Col. 4044

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

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

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

Parlament d’Eduardo López

Sr. Alcalde, regidores i regidors, vilatanes i vi-
latans:

Avui amb la proclamació d’un nou alcalde 
comencem una nova legislatura, producte de 
la voluntat democràtica del poble d’Agramunt.

La legislatura que donem per finalitzada ha 
estat condicionada per l’actual situació de cri-
si, afectant de manera important el desenvo-
lupament i l’execució de molts dels plans pre-

vistos per l’anys 2007 
- 2011.

El grup socialista 
considera que ha ac-
tuat amb el màxim de 
seny en la seva tasca 
d’una oposició seriosa, 
responsable i positiva, 
mantenint l’equilibri ne-
cessari, perquè actuant 
d’altra forma, és a dir de 
forma poc constructiva, 
aquests anys haurien 
estat marcats per un am-
bient de crispació i ten-
sions polítiques en què 
el més perjudicat hauria 
estat el poble d’Agra-
munt.

Però la crisi encara no 
s’ha acabat, al contrari, segurament durant 
uns anys més ens obligarà a treballar amb el 
màxim de rigor i d’eficàcia. En aquest sentit, 
el nou govern que ara comença haurà de donar 
resposta a les promeses realitzades i fer reali-
tat les seves propostes.

Més allà de les promeses importants de ti-
pus cultural, esportives, d’obres i serveis, en-
tre altres, que no poden quedar relegades a 
un segon terme, hi ha assumptes econòmics 
de gran rellevància que s’han d’enfocar per 
tal d’impulsar les activitats industrials, del co-
merç, agrícola i ramadera d’Agramunt i el seu 
entorn.

Em refereixo a les obres del canal Segarra-
Garrigues, a la transformació i importància que 
aquesta actuació ha de significar per al nostre 
territori que, conjuntament amb la potenciació 

del polígon industrial i el pla d’ordenació urba-
nística municipal “POUM”, han de servir per 
crear les bases per al desenvolupament futur 
de la vila, com tampoc no podem oblidar la 
necessitat de possibilitar l’accés dels nostres 
joves al món laboral a més de facilitar-los al-
ternatives d’oci.

Hem de continuar amb la transformació del 
casc antic, preservant i respectant el seu valor 
històric, per a convertir-lo en l’eix vertebrador 
del comerç dinàmic i modern de la nostra vila.

Una altra obra de vital importància és la fi-
nalització de la 1a fase del CAP i el comença-
ment de la segona a fi d’aconseguir l’assistèn-
cia sanitària de qualitat que el nostre poble 
necessita.

Un altre projecte emblemàtic que requeri-
rà de la màxima atenció és el relacionat amb 
l’Escorxador, per al qual disposem d’una apor-
tació per part de la Generalitat per a les obres 
de la primera fase, a executar durant el perío-
de 2011-2014.

Esperem i confiem que vostè, Sr. Alcalde, i 
el seu equip sereu capaços d’encarar aquests 
projectes amb la dedicació i serietat que me-
reixen, i li vull manifestar la nostra disposició a 
col·laborar i treballar per a aconseguir aquests 
propòsits.

La voluntat popular ha decidit que el nostre 
grup es mantingués en l’oposició, resultats que 
acceptem amb humilitat i respecte. Treballaré 
amb la màxima responsabilitat, comptant amb 
el suport de tot l’equip que em va acompanyar 
en la candidatura.

La nostra actitud i la línia d’actuació serà 
treballar positivament i buscar sempre el con-
sens entre totes les forces pel benestar i futur 
del nostre poble, però defensarem amb res-
ponsabilitat i serietat aquelles propostes que 
considerem siguin contràries als interessos 
dels vilatans.

Per part meva, vull manifestar que sempre 
estaré a disposició de les agramuntines i agra-
muntins per a tot allò que considerin neces-
sari.

Pel bé del nostre poble li desitjo, Sr. Alcalde, 
molta sort en la seva gestió.

Moltes gràcies.   ■

El nou govern que 
ara comença haurà 
de donar resposta 
a les promeses 
realitzades i fer 
realitat les seves 
propostes.

Esperem i confiem 
que vostè, Sr. Alcal-
de, i el seu equip 
sereu capaços 
d’encarar aquests 
projectes amb la 
dedicació i serietat 
que mereixen, i 
li vull manifestar 
la nostra disposi-
ció a col·laborar 
i treballar per a 
aconseguir aquests 
propòsits.
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Els resultats

Després d’un parèntesi de 
vuit anys Agramunt torna a 
estar governat per una ma-
joria, com sempre ho havia 
estat des de l’any 1979. La 
diferencia és que ha passat 
d’estar-ho per CiU a tenir un 

govern monocolor d’ERC. La 
d’aquest grup ha estat una 
victòria contundent, aclapa-
radora i indiscutible havent 
aconseguit un total de 1.232 
vots, 440 més que ara fa qua-
tre anys, el que representa el 
51% del total dels emesos.

Per contra, el grup de CiU 

ha deixat de ser la formació 
més votada, com sempre ha-
via estat, fruit d’una progres-
siva davallada en els darrers 
comicis que ha arribat en 
aquests últims a una pèrdua 
de 243 vots, amb un percen-
tatge del 9 per cent, en rela-
ció a ara fa 4 anys.

MESA CENS VOTS % CiU % Ad’E - 
AM % PSC-

PM % PP % PxC % PIRUM % EN 
BLANC % NULS %

1 623 387 62,12 131 33,85 197 50,90 16 4,13 27 6,98 5 3,82 4 25,00 7 1,81 0 0,00
2 741 459 61,94 152 33,12 205 44,66 32 6,97 39 8,50 7 4,61 6 18,75 14 3,05 4 0,87

3/A 638 375 58,78 80 21,33 223 59,47 16 4,27 30 8,00 7 8,75 3 18,75 15 4,00 1 0,27
3/B 710 448 63,10 103 22,99 252 56,25 31 6,92 32 7,14 13 12,62 3 9,68 8 1,79 6 1,34
4/A 575 359 62,43 101 28,13 153 42,62 39 10,86 46 12,81 6 5,94 4 10,26 9 1,00 1 0,28
4/B 619 394 63,65 102 25,89 202 51,27 37 9,39 25 6,35 8 7,84 6 16,22 11 2,79 3 0,76

TOTAL 3.906 2.422 62,01 669 27,62 1.232 50,87 171 7,06 199 8,22 46 1,90 26 1,07 64 2,64 15 0,62
2007 3.994 2.479 62,07 912 36,79 792 31,95 497 20,05 147 5,93 114 4,60 17 0,65

RESULTATS A AGRAMUNT

GRUP REGIDORS 1 2 3 4 5 6 7 8

4 669 335 223 167 134 112 96 84

7 1.232 616 411 308 246 205 176 154

1 171 86 57 43 34 29 24 21

1 199 100 66 50 40 33 28 25

DISTRIBUCIÓ DE REGIDORS

Dos instants del dia de les votacions. JO
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Després d’un 
parèntesi de vuit 
anys Agramunt 
torna a estar 
governat per una 
majoria.
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▼

Els Plans de Sió

Habitants ............................... 571
Cens...................................... 473
Vots ........................356 (75,26%)
Nuls ..............5 Blancs ........... 21

Partit Vots % Reg.

CiU 194 55,27 5
ERC-AM 116 33,05 2
PP 20 5,70 -

Alcalde: Adrià Marquilles

Ossó de Sió

Habitants ............................... 226
Cens...................................... 182
Vots ........................147 (80,77%)
Nuls ..............1 Blancs ............. 7

Partit Vots % Reg.

CiU 95 65,07 5
ERC-AM 33 22,60 -
PP 5 3,42 -
IOS-PM 3 2,05 -

Alcalde: Josep M. Pedró

Preixens

Habitants ............................... 478
Cens...................................... 385
Vots ........................297 (77,14%)
Nuls ..............5 Blancs ............. 1

Partit Vots % Reg.

CiU 171 58,56 4
IP-AM 120 41,10 3

Alcalde: Joan Eroles Viles

Montgai

Habitants ............................... 718
Cens...................................... 625
Vots ........................530 (84,80%)
Nuls ..............5 Blancs ........... 14

Partit Vots % Reg.

ERC-AM 308 58,67 5
CiU 119 22,67 1
IDM-PM 84 16,00 1

Alcalde: Jaume Gilabert

La Sentiu de Sió

Habitants ............................... 502
Cens...................................... 430
Vots ........................342 (79,53%)
Nuls ..............5 Blancs ........... 10

Partit Vots % Reg.

CiU 231 68,55 5
PSC-PM 96 28,49 2

Alcalde: Mario Gené

Puigverd d’Agramunt

Habitants ............................... 275
Cens...................................... 230
Vots ........................139 (60,43%)
Nuls ............10 Blancs ............. 3

Partit Vots % Reg.

CiU 126 97,67 7

Alcalde: Joan Eroles Samarra

CiU+CDA

11

2007
COMPOSICIÓ EL

10

3

1

14

PSC

7
PP

2

Esquerra-AM

2

RESULTATS A LA RIBERA DEL SIÓ

Composició de la Diputació (2011-2015)
La corporació té 25 escons que s’elegeixen sobre 
la base dels regidors i vots obtinguts en cada 
partit judicial.

Els mítings electorals van tenir lloc al Casal. A la foto superior, el celebrat 
per la candidatura d’Acord d’Esquerra. A la dreta (pàgina següent), el de 
Convergència i Unió.
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El fracàs més espectacular, 
però, se’l va endur el PSC que 
passa d’una representació del 
20 al 7 per cent dels sufragis 
en només quatre anys. Una 
pèrdua percentual del 13 per 
cent, resultat de passar dels 
497 vots als 171. 

Fins i tot el Partit Popular 
ha aconseguit superar-lo i 
situar-se com a tercera força 
municipal amb 199 vots i un 
percentatge del 8,2 per cent. 
Els vots populars són sempre 
molt fidels, sigui quina sigui 
l’elecció que es tracti, i mig 
centenar de vots li ha permès 

tornar a l’Ajuntament.
Un fet destacat que dife-

rencia els comicis agramun-
tins de la majoria de Catalu-
nya, és que els vots en blanc 
i nuls, que han crescut molt 
en la majoria dels municipis, 
van baixar considerablement 
a Agramunt, 50 els primers i 
2 els segons. La participació 
va ser, percentualment, idèn-
tica a la de fa quatre anys, 
mentre que el cens electoral 
va ser inferior en un centenar 
de vots.

Les altres dues formacions 
que es presentaven a Agra-

Distribució de vots per partits 
(entre parèntesis els resultats
de l’any 2007)

PIRUM
AVIS PHOENIX

669 (912)

1.232 (792)

64 (114)
Blancs

Nuls15 (17)

199
(147) 171

(497)
46

26

Cartells de les diferents candidatures distribuïts per diversos indrets de la Vila durant la campanya electoral.
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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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munt van aconseguir uns re-
sultats insignificants. La Pla-
taforma per Catalunya (PxC) 
va tenir 46 vots, mentre que 
la candidatura promoguda 
per un col·lectiu romanès, 
l’única arreu de Catalunya, 

el PIRUM, encara va ser més 
minsa, amb 26 vots.

La campanya
La campanya electoral va 

ser una mica més moguda de 
l’habitual. No hi van faltar els 
cartells i les banderoles amb 
la imatge dels alcaldables 
penjats per fanals i plafons. 
A totes les cases va arribar 
propaganda i informació es-
crita i les quatre formacions 
més importants van celebrar 
els tradicionals mítings o ac-
tes electorals. El candidat per 
Plataforma per Catalunya, el 
targarí, Jordi Cots, va protago-
nitzar un exhaustiu casa per 
casa presentant-se com el sal-
vador d’Agramunt, “fins ara 
en mans d’uns ajuntaments 
incapacitats”.

Cal destacar l’escrit de 
l’ex-alcalde, Josep Huguet, a 
la revista l’Esquerra del Sió, 
demanant el vot per a la for-
mació republicana de la que 
en senyalava la vàlua d’alguns 
dels seus membres que, du-
rant un temps, havien estat 
amb ell quan era al front de 

l’Ajuntament per CiU, forma-
ció en la qual va militar du-
rant molts anys. També agraïa 
que li haguessin demanat de 
formar part de la candidatura.

Igualment va tenir ressò el 
contingut i les formes que es 
van utilitzar en el míting de 
CiU, en què gairebé tots els 
qui van parlar van criticar de 
forma contundent la trajectòria 
que havia mantingut el grup 
d’ERC durant els darrers vuit 
anys, tant quan governaven 
com quan eren a l’oposició.

Les votacions
Igual que en les darreres 

eleccions autonòmiques, els 
dos col·legis electorals es van 
concentrar al Macià-Com-
panys donat que les obres 
de Ca la Vila encara no estan 
llestes. La propaganda electo-
ral de l’avinguda Agustí Ros 
va desaparèixer com per art 
de màgia. Recordeu que ara 
fa quatre anys va ser motiu 
d’un enfrontament entre ERC 
i PSC per la presència de 
les pancartes de la formació 
socialista durant la jornada 
electoral, que sembla que la 
normativa prohibeix.

La jornada va transcórrer 
amb total normalitat, excepte 
les petites anècdotes habitu-
als. El gran protagonista va 
ser l’alcaldable de PxC, Jordi 
Cots, que va portar de corcoll 
els funcionaris i els presi-
dents de les meses. Les seves 
exigències i la seva ignorància 
sobre el procediment van mo-
lestar des de primera hora del 
matí, amb la formació de les 
meses, fins a l’escrutini final. 
Persones que porten molts 
anys en la gestió de jornades 
electorals no havien vist mai 
un cas semblant, segons van 
comentar posteriorment.

Míting electoral del PSC.

Expectació durant el recompte 
en les meses electorals, que 
es van ubicar totes al col·legi 
Macià-Companys per les obres 
de l’ajuntament.
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Tècnics del centre de Recuperació de Fauna de Vallcalent 
i de Fecsa-Endesa van alliberar, a la Serra d’Almenara, un 
exemplar mascle d’àliga cuabarrada.
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1. Fauna salvatge
Tècnics del centre de Recu-

peració de Fauna de Vallca-
lent i de Fecsa-Endesa van 
alliberar, el dia 1 de juny 
a la Serra d’Almenara, un 
exemplar mascle d’àliga cua-
barrada que des de l’agost 
passat s’estava recuperant de 
les ferides que es va fer quan 
va impactar contra una línia 
elèctrica. L’exemplar, a qui 
han batejat amb el nom de 

“Messi”, va equipat amb un 
emissor per satèl·lit per poder 
fer-ne un seguiment. Aquesta 
espècie d’au rapinyaire és una 
de les més amenaçades de 
Catalunya i només n’hi ha una 
setantena de parelles, deu de 
les quals a les comarques de 
Lleida.

2. Descobrir el Sió
La revista “Descobrir Cata

lunya” del mes de juny publi-

ca un extens reportatge sobre 
la Ruta dels Castells del Sió, 
dedicada especialment a les 
fortaleses que encara estan 
habitades. Des de Vicfred 
i Montfalcó Murallat fins a 
Montclar, passant per les Pa-
llargues i el Pilar d’Almenara, 
la periodista Maricel Bena-
barre i el fotògraf Jordi Bas 
fan un recorregut per alguns 
d’aquests castells, reconver-
tits en grans cases senyorials, 
que es van construir per for-
tificar la marca que separava 
els terrenys reconquerits pels 
cristians dels territoris àrabs 
amb Balaguer i Lleida com a 
zones importants. És un re-
portatge poc aprofundit però 
el suficientment atractiu per 
donar a conèixer la singulari-
tat d’aquesta zona.

3 i 4. Accident mortal
Un veí de Cubells, una 

persona molt coneguda per 
la seva feina de mecànic, va 
morir el dia 30 de maig vícti-
ma d’un accident de circula-
ció en el quilòmetre 97 de la 
carretera C-14 prop de la cruï-
lla de Montclar. Per causes 
desconegudes, el vehicle en 
què viatjava sol va sortir de la 
carretera i va donar nombro-
sos tombs de campana per un 
terraplè d’uns quatre metres 
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La revista “Des-
cobrir Catalunya” 
del mes de juny 
publica un extens 
reportatge sobre 
la Ruta dels Cas-
tells del Sió.

2

3 4



20 [JUNY 2011]sió 568

ACTUALITAT FETS DEL MES

d’alçada. La víctima va morir 
a l’acte i el Sistemes d’Emer-
gències Mèdiques no van po-
der fer res per salvar-li la vida. 
En el lloc de l’accident hi van 
acudir sis dotacions de bom-
bers i dues ambulàncies.

5. Sant Isidre
Prop de dos centenars de 

tractors procedents d’Agra-
munt i la Ribera van partici-
par, el dia 14 de maig, en la 

tradicional desfilada i bene-
dicció que s’organitza cada 
any amb motiu de Sant Isidre, 
la festa patronal de la page-
sia. Enguany no es va pre-
sentar cap carrossa guarnida. 
L’acte finalitzà amb l’habitual 
sorteig d’obsequis donats per 
entitats i cases comercials. La 
tribuna estava plena d’autori-
tats municipals.

6. La Galeria
L’artista Xavier Màrquez 

de Lamo exposa, des del 29 
de maig fins al 22 de juliol, 
una mostra de la seva obra a 
la Galeria d’Art que ha titulat 
“Metaformes”. Segons l’autor 

“Les formes i els objectes no 
representen res, és l’especta
dor qui els dóna el seu propi 
valor. Tanmateix planteja pre
guntes i respostes de nosaltres 
mateixos. X,Y, ab són símbols 
d’aquestes qüestions”.

7 i 8. Pregoner
L’agramuntí Josep París i 

Piqué, president de la Comu-
nitat de Regants del Canal 
Segarra-Garrigues, va ser el 
Pregoner Oficial de la darrera 
Festa Major de Maig de Tàr-
rega. La sala de sessions de 
l’ajuntament targarí acollí, el 
13 de maig, l’acte solemne 
que presidí l’alcalde, Joan 
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L’agramuntí Josep 
París i Piqué, pre-
sident de la Comu-
nitat de Regants 
del Canal Segarra-
Garrigues, va ser 
el Pregoner Oficial 
de la darrera Festa 
Major de Maig de 
Tàrrega.
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Amèzaga. En la seva interven-
ció el president dels futurs 
regants va explicar els ante-
cedents d’aquesta important 
obra i el que representarà 
per a l’economia del país una 
vegada estigui en marxa. Pos-
teriorment París va participar 
com a convidat d’honor en di-
verses celebracions religioses 
i tradicionals.

9. Aniversari
    de la Biblioteca

Durant els mesos de maig 

i juny la Biblioteca Munici-
pal celebra diversos actes per 
commemorar el seu 12è ani-
versari. A més de la mostra de 
fotografies sobre les activitats 
celebrades durant tot l’any, 
des del dia 26 de maig al 12 
de juny es va poder veure una 
exposició sobre la vida i l’obra 
del gran poeta Joan Maragall. 
Des del 16 de juny al 3 de ju-
liol l’exposició està dedicada 
al popular personatge infantil 
i juvenil Massagran, en mo-
tiu del centenari de la seva 
creació (1910), per part de 
l’escriptor Josep Maria Folch 
i Torres amb dibuixos d’en 
Junceda. Publicat en forma 

de fulletó a la revista Patufet, 
amb els anys passà al còmic 
i, fins i tot, a una sèrie de te-
levisió. També estava previst 
per al dia 14 de juny, tanca-
da l’edició d’aquest número, 
una conferència de l’escriptor 
balaguerí Francesc Puigpelat 
sobre el seu llibre Els Llops, 
una part del qual té com a 
tema la construcció de la 
Mina de Montclar.

10 i 11. Lo Pardal
“Antilogia, de la plaquette 

a la placeta!”, és el títol de la 
mostra, obra de Xavier Canals, 
que es va inaugurar a Lo Par-
dal el dia 29 de maig i que es 
podrà veure fins al 30 de juny. 
L’exposició forma part del ci-
cle “L’important és la idea”. 
L’autor és un gran especialis-
ta de la poesia visual i va ser 
un gran amic de Guillem Vi-
ladot. Durant la inauguració, 
Canals va explicar el procés 
de creació de la mostra que 
té un total de sis obres. Una 
es pot veure a l’interior de Lo 
Pardal 3 –la gran A de la foto– 
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La Biblioteca 
Municipal celebra 
diversos actes 
durant els mesos 
de maig i juny per 
commemorar el 
seu 12è aniversari.
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i les altes estan col·locades a 
les finestres dels Pardals. La 
mostra està concebuda a par-
tir del poema viladotià que 
diu “Ah, la idea/ Oh, la idea/ 
Ai, la idea. Ui, la Idea. Cal te
nir un ideal:/ La idea. –Què li 
deia?/la idea!

12. Espai Guinovart
Fins al 12 de juny es pot 

visitar a l’Espai una mostra 
de l’artista Luz Broto titulada 
“Sortir abans d’hora”. L’acte 
inaugural se celebrà el diu-
menge 8 de maig. De forma 
excepcional tingué lloc a la 
plaça del Mercat. Hi van in-
tervenir la presidenta de la 
Fundació, Maria Guinovart; el 
comissari de la mostra, Jordi 

Antas, i l’artista Luz Broto.

13 i 14. Conferència
L’Espai Guinovart va acollir, 

el dia 7 de juny, una confe-
rència del popular sociòleg i 
comunicador, Salvador Car-
dús, degà del Departament de 
Ciències Polítiques i Sociolo-
gia de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona. L’acte esta-
va organitzat per un col·lectiu 
que s’està organitzant com 
una nova associació cultural 
que porta el nom de Garba, 

un símbol que els representa 
perquè els lliga al territori i 
perquè potencia la pluralitat i 
la col·lectivitat. Un dels seus 
membres, Jaume Jovell, s’en-
carregà de la presentació de 
l’acte i del conferenciant. 

La presència de Cardús, ter-
tulià i columnista d’opinió en 
diversos mitjans de comuni-
cació, va atreure un nombrós 
públic, malgrat la constant 
pluja i el dia rúfol que feia, 
que va escoltar atentament 
les seves reflexions entorn 
a la realitat social, política i 
econòmica actual i futura de 
Catalunya. Acostumat a par-
lar i escriure pel gran públic 
la seva intervenció va poder 
arribar a tot el públic assis-
tent que el seguí amb molta 
atenció. 

El proper acte que ha orga-
nitzat Garba tindrà lloc el dia 
1 de juliol al Casal. El prota-
gonitzarà el professor Dr. Jo-
sep Maria Laïlla, molt vincu-
lat a la nostra Vila, i tractarà 
sobre “L’adolescent i el seu 
entorn en el segle XXI. Instan-
tània d’una dècada”.
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A la dreta, Salvador Cardús 
durant la xerrada.
La pluja no impedí una gran 
assistència (foto inferior).

La conferència 
de Salvador 
Cardús estava 
organitzada per 
un col·lectiu que 
s’està organitzant 
com una nova 
associa ció cultu-
ral que porta el 
nom de Garba.
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15 i 16. Comunions
Enguany les Primeres Co-

munions a la nostra Vila es 
van celebrar els diumenges 
22 i 29 de maig.

Primer torn: Maria Bovet 
Torres, Andrea Burgos Domín-
guez, Ivan Clotet Rodríguez, 
Sandra Codina Rovira, Judit 
Cuberes Solé, Pau Farré Ariño, 
Sílvia Ferri Moreno, Adrià Fi-
gueres Parra, Ivet Figueres 
Parra, Ariadna Flores Junqué, 

Pau Fortuny Barragan.
Segon torn: Jesús Balder-

rama Pérez, Neus Blàvia Lla-
baneras, Gener Escolà Luque, 
Pau Gimbert Pedrol, Adrià 
Jiménez March, Josep López 
Chana, Sandra Pastor Rome-
ro, Joan Pijuan Prats, Josep 
Ribalta Amigó, Joana Ribera 
Zurita, Berta Roca Planell, 
Tània Vidal Burgos, Manel 
Vilalta Sisó, Salvador Vilanou 
Antillach.

Altres dies i en altres llocs: 
Júlia Silvestre Marcos, Se-
bastià Torres Santamaria, 
Ruben Burgués Prados, Neus 
Sánchez Balagueró, Pep Mar-
co Mitjavila, Estefania Ren-
don Agudelo.

17. Confirmacions
L’Arquebisbe d’Urgell Joan-

Enric Vives i Sicília va impar-
tir el sagrament de la Confir-
mació el dissabte 21 de maig, 
a les 8 de la tarda, al següent 
grup de nois i noies:

Josep Albareda Solans, 
Dèlia Borda Fortuny, Marc 
Cahelles Castellà, Ester Cor-
tadelles Gassó, Mariona Es-
colà Luque, Emili Fernández 
Calderon, Carme Fernández 
Morales, Cristòbal Hernán-
dez Rengel, Iolanda Minero 
Pulido, Noèlia Arfalís Huguet 
(Claravalls), Francesc Costa-
freda Torra (Bellver d’Ossó), 
Marina Costafreda Torra (Bell-
ver d’Ossó), Guillem Olaya 
Parra, Leonardo Oliveiro 
Monteiro, Ramon Ros Ortega, 
Roger Salvador Zurita, Xavier 
Serentill Pinós, Ester Silves-
tre Espinosa, Júlia Valero Gili, 
Helena Zurita Crespo, Jorgina 
Fajà Ubach (Claravalls).

M
A

IT
E 

M
O

N
N

É
MAITE MONNÉ

M
A

IT
E 

M
O

N
N

É

L’Arquebisbe d’Ur-
gell, Joan-Enric 
Vives, va impartir 
el sagrament de 
la Confirmació 
el dissabte 21 de 
maig.
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XX Trobada de la 
Gent Gran de l’Urgell

Festa de la sòcia més gran a Preixens

El dia 30 d’abril les dones de Prei-
xens celebrarem la festa de la sòcia 

més gran, la senyora ELIONOR PARÍS, 
amb una xocolatada. Amb presència de 
l’alcalde, Sr. Jordi Planes, i de la seva 
família, se li lliurà una planta i un es-
crit, poema i cançó. En honor seu, va 
ser una tarda emocionant i molt agra-
dable i plena de sorpreses inesperades, 
a més es va inaugurar la tómbola per 
recaptar fons per l’associació, amb 
molt d’èxit. Donem les gràcies a tots 
els qui hi varen col·laborar i van fer 
possible dur-la a terme. Que per molts 
anys ens puguem retrobar.

Tere Colom

Una vegada més el Consell 
Comarcal de l’Urgell ha 

organitzat la XX Trobada de 
la Gent Gran de la comarca. 
Aquest any ha estat amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Puigverd d’Agramunt, el 
diumenge 8 de maig.

Durant la diada vàrem 

comptar amb la presència 
de l’honorable conseller de 
Benestar Social i Família de 
la Generalitat de Catalunya, 
senyor Josep Lluís Cleries; la 
senyora Violant Cervera, di-
rectora general d’Acció Cívica 
i Comunitària, i el senyor Joan 
Ramon Saura, director territo-
rial de Benestar a Lleida.

Les activitats que es van 
dur a terme en aquesta troba-

da van ser primerament una 
eucaristia, dedicada a la gent 
gran, a l’església parroquial 
de Sant Pere de Puigverd, i 
seguidament una ballada de 
sardanes amb la cobla “Lo 
Castell” de Bellpuig. A migdia 
hi va haver el dinar de germa-
nor per als 630 participants 
de les 20 associacions de 
gent gran de la comarca i el 
posterior ball de saló.

L’edició d’enguany 
es va celebrar a 
Puigverd i la va 
presidir el con-
seller Josep Lluís 
Cleries.
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ENTITATS LA CORAL

38è Juguem Cantant per J. Pijuan

El diumenge 8 de maig 
el grup petit de la Coral 
Bon Cant va participar 

al 38è Aplec Juguem Cantant 
que enguany l’organitzava la 
coral Petits Cantaires de l’Or-
feó de Flix dins els actes de 
celebració del seu 40è Ani-
versari. Les altres corals que 
hi van participar van ser: Aula 
de Música de Rosselló (Llei-
da), Brots d’Il·lusió (Artesa de 
Segre), EMM Oliana (Oliana), 
Ginestell (Alguaire), L’Encís 
(Arbeca), Maristes Montserrat 
(Lleida), Mestre Güell (Tàrre-
ga), Nova Cervera (Cervera) i 
Shalom (Lleida).

Donada la distància a Flix, 
els infants van haver de mati-
nar per agafar a dos quarts de 
nou del matí l’autocar que ens 
hi portaria. Malgrat haver-se 
d’aixecar com un dia de cada 

dia, quan feren cap a la plaça 
Fondandana tots estaven ben 
desperts i amb moltes ganes 
de pujar a l’autocar, la seva 
il·lusió s’emmirallava en els 
seus rostres. Després de com-
provar que no ens deixàvem 
cap dels petits a terra, inicià-
rem el viatge amb l’esperança 
de poder gaudir d’una bona 
jornada. A aquelles hores del 
matí el cel estava una mica 
ennuvolat aquí.

Cap a un quart d’onze arri-
bàrem a la plaça del Mercat 
de Flix on ens estava esperant 
un membre de l’organització 
per conduir-nos al cinema, 
La Unió Social, on a les onze 
tindria lloc l’assaig. El cel 
es mostrava ben serè i feia 
una calor que semblava que 
fóssim a ple estiu. Després 
d’un breu descans mentre 

acabaven d’arribar les altres 
corals participants, els petits 
cantaires, coral per coral, van 
ser cridats a pujar dalt de 
l’escenari per iniciar tot se-
guit l’assaig que duraria una 
horeta justa. Un cop finalit-
zat i abans de donar pas al 
concert previst a dos quarts 
d’una del migdia, els infants 
van poder relaxar-se una mica 
en una sala annexa a l’esce-
nari on l’organització els va 
donar una mica d’esmorzar –a 
més del que cadascú portava 
a la bossa– i beure per agafar 
forces per afrontar el concert.

Seguint amb el programa de 
l’aplec, puntuals, a dos quarts 
d’una s’inicià el concert de 
la trobada després que totes 
les corals hagueren pujat no-
vament a l’escenari sota els 
aplaudiments del públic, la 
gran majoria pares i familiars 
dels mateixos cantaires, que 
omplien tot l’aforament de la 
sala. Prop de cent cinquanta 
petits cantaires s’agrupaven 
dalt de l’escenari.

El programa del concert 
estava estructurat en dues 
parts. En la primera es van 
interpretar dues cançons, El 
meu titella de Toni Fabrés 
i Cançó de nobressol de J. 
Domènec del programa comú 
d’aquest curs del SCIC, di-
rigides per les directores de 
Maristes Montserrat i Nova 
Cervera, respectivament. A 
continuació es va fer la cançó 
sorpresa de la trobada, Can
tem l’entrada del temps clar 
de Santi Riera, que van haver 
de cantar cantaires i públic 
en general. Seguidament es 
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Les corals durant el concert.

El grup petit de 
la Coral Bon Cant 
va participar al 
38è Aplec Juguem 
Cantant que 
enguany l’orga-
nitzava la coral 
Petits Cantaires 
de l’Orfeó de Flix 
dins els actes de 
celebració del seu 
40è Aniversari.
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donà pas a la segona part del 
programa amb la interpretació 
de la cantata El gegant egois
ta per a cor infantil, narrador i 
grup instrumental dirigida per 
la directora de Flix. Un cop fi-
nalitzada l’organització va ob-
sequiar les corals participants 
amb un record commemora-
tiu de la trobada.

Acabat el concert vam anar 
de seguida a buscar les bos-
ses del dinar i tot seguit ens 

van portar a una pista d’estiu 
on dinàrem, per sort hi havia 
una bona visera que ens va 
resguardar del bat de sol que 
estava caient. En aquest ma-
teix lloc els petits cantaires 
gaudiren plenament a la tar-
da de tota una sèrie de tallers 
que se’ls va organitzar: tirada 
de bitlles, dibuixar punts de 
llibre, afaitar globus inflats, 
fer collarets amb escorça 
d’arbres..., vuit en total. En 

definitiva, els nens s’ho van 
passar d’allò més bé amb els 
tallers. A les 5 de la tarda em-
preníem el retorn cap a casa 
després d’haver berenat una 
mica. La tornada va ser tan 
tranquil·la com l’anada, els 
nens estaven tan rendits, no 
havien parat ni un moment, 
que no s’aguantaven drets, 
i no es van eixorivir fins que 
no vam ser a les portes de la 
vila.   ■

Els nens van gaudir amb els 
tallers que se’ls va organitzar.
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Els petits cantaires 
gaudiren plena-
ment a la tarda de 
tota una sèrie de 
tallers que se’ls va 
organitzar.
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ENTITATS CENTRE EXCURSIONISTA D’AGRAMUNT

Sortida a la part més alta de l’Urgell

El diumenge electoral, 
22 de maig, el Centre 
Excursionista Agramunt, 

va fer la sortida que tenia pro-
gramada pel mes de maig. En 
l’afany de conèixer el nostre 
país, s’havia programat un 
tomb circular per la part més 
alta de la comarca de l’Urgell.

Amb puntualitat, a les vuit 
del matí, sortíem de Roca-
llaura (Municipi de Vallbona 
de les Monges, Urgell) en di-
recció al Santuari del Tallat. 

Aquest santuari, parcialment 
restaurat, és destí de moltes 
peregrinacions dels pobles 
del voltant els mesos de maig. 
Després d’una curta visita al 
santuari, ja ens vàrem encarar 
cap al Tossal Gros on vàrem ca-
minar sota l’ombra dels impo-
nents aerogeneradors que s’hi 
van instal·lar i es poden veure 
des d’Agramunt. Per curiositat 
vàrem comprovar que calen 
almenys onze excursionistes 
amb els braços ben oberts per 

poder abraçar aquests gegants 
de metall. Després de descen-
dir per un camí fins al cap del 
coll, on s’hi ubica l’estació 
transformadora que dóna ser-
vei als aerogeneradors ens diri-
gírem en direcció al Tossal Gros 
de Vallbona, el punt més alt de 
la comarca de l’Urgell (804 
m). El tossal és ple de pesse-
bres de Nadal que denoten una 
llarga tradició excursio nista de 
fer-hi portades de pessebres 
als volts de Nadal. Les vistes 
sobre la Conca de Barberà són 
espectaculars. Feta la foto de 
rigor al cim de l’Urgell, ens 
vam dirigir a Montblanquet 
(Municipi de Vallbona de les 
Monges, Urgell). Un cop re-
frescats a la Font Vella, només 
ens faltava una horeta llarga de 
via per camins entre boscos de 
pins, alzinera i roure per arri-
bar al punt de sortida on ha-
víem deixat el cotxe per tornar 
a Agramunt. Cinc horetes, 18 
quilòmetres de camí, havien 
donat molt de joc!

La propera sortida que tenim 
programada és per al proper 
diumenge 26 de juny, que pu-
jarem el Puigpedrós (2.915 m, 
Guils de Cerdanya).   ■

S’havia progra-
mat un tomb 
circular per la 
part més alta de 
la comarca de 
l’Urgell.
Cinc horetes, 18 
quilòmetres de 
camí, havien do-
nat molt de joc!
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ENTITATS PENYA BARCELONISTA

Gran festa a la plaça del Pou J. R.

Nombrosos agramuntins 
van acudir a la crida 
realitzada per la Penya 

Barcelonista per seguir en di-
recte la final de la Champions 
entre el Barça i el Manchester 
United, amb una pantalla ge-
gant instal·lada a la plaça del 
Pou.

La junta tenia una mica de 
recança per veure com res-
pondria la gent, donat que 
era la primera vegada que un 
acte com aquest es realitza-
va en un espai públic a l’aire 
lliure. I s’ha de dir que va ser 

un encert total. Amb un temps 
esplèndid, ja a mitja tarda hi 
va començar a haver força am-
bient gràcies a les diverses ac-
tivitats paral·leles que s’hi van 
organitzar per als més joves: 
porteries, futbolí, ping-pong, 
inflables... que hi van partici-
par molt activament i van cre-
ar força caliu molt abans del 
partit. El públic va voler reser-
var-se un bon lloc i també ben 
aviat va començar a ocupar les 
cadires que hi havia al mig de 
la plaça.

Entre els assistents hi havia 
el temor que la primera part 
no es podria seguir gaire bé, 
donat que a l’hora de comen-
çar el partit encara hi havia 
bastant de claror. Però després 
del primer quart d’hora, en què 
les imatges certament no es 
veien massa contrastades, la 
resta de la retransmissió es va 
poder seguir perfectament i el 
públic assistent, que omplia la 
plaça de gom a gom, va gaudir 
de valent durant tot el partit, 
tant amb l’esplèndid joc bar-
celonista com amb el resultat 
final de 3 a 1. Es va cridar, es 
va cantar, es van celebrar els 
tres gols... i en acabar el partit 
es va esclatar amb una alegria 
desbordant, omplint de color 

tota la plaça amb senyeres i 
símbols blau i grana.

En un moment de la re-
transmissió es van poder veure 
els agramuntins desplaçats a 
Wembley per seguir el partit 
en directe. I a la mitja part, 
via telefònica, un dels assis-
tents va poder relatar l’ambi-
ent que s’hi vivia. La junta de 
la Penya, per tal de fomentar 
el caliu barcelonista entre la 
població agramuntina en ge-
neral, va muntar un servei de 
bar mitjançant el qual tothom 
va poder sopar al mòdic preu 
d’un euro els socis i dos i mig 
els que no ho eren. Al final 
es va convidar tothom a barra 
lliure i a brindar amb cava pel 
títol aconseguit.

La valoració que en fan és 
força positiva, donat que se-
gons comenten es van com-
plir totes les expectatives. I 
a més sembla ser que alguns 
agramuntins s’han interessat 
per fer-se socis de l’entitat, 
que al cap i a la fi són els que 
donen sentit a la Penya per 
poder continuar fent activitats 
d’aquest tipus i també per po-
der mantenir el magnífic local 
que es disposa actualment per 
seguir els partits durant tota la 
temporada.   ■

El públic assistent preparant-se per presenciar el partit.

La senyera i la bandera del Barça 
pengen majestuoses en aquest edifici 
de la plaça del Pou.

Esclat d’alegria dels aficionats per celebrar el tercer gol del Barça.
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ENTITATS ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Activitats de l’escola

Cercavila a Tàrrega

El Grup de Cercavila va fer 
una sortida a principis del 
mes de maig: des de Tàrrega 
van demanar que vinguessin 

a omplir d’ambient els carrers 
del centre!

Audicions d’alumnes
Durant el mes de maig 

vàrem fer dues audicions 

d’alumnes. El dia 13, alum-
nes d’instruments com el 
vio loncel, piano i trombó van 
trepitjar l’escenari, tocant 
obres i cançons, tant clàssi-
ques com modernes. També 
va actuar el grup de flautes i 
el grup de vent i metall.

L’altra audició va tenir lloc 
el dilluns dia 30. A l’escena-
ri de la Sala d’audicions van 
pujar alumnes de contrabaix, 
violí, saxo i guitarra entre d’al-
tres, i van mostrar en públic 
la feina feta d’aquest curs.

Intercanvi
Al febrer, uns alumnes de 

l’Escola de Música de Cerda-
nyola del Vallès van venir aquí 
a Agramunt per oferir un con-
cert juntament amb l’Orques-
tra Vivace de la nostra Escola. 
La segona part d’aquest inter-
canvi va tenir lloc el dia 21 
de maig a Cerdanyola. Entre 
l’assaig, el dinar de germanor, 
el turisme i el concert va ser 
un dia molt ben aprofitat pels 
alumnes!

Cercavila a Tàrrega.

A la dreta, intercanvi amb l’Escola 
de Música de Cerdanyola 
del Vallès.

A baix, diverses audicions 
dels alumnes.
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Joves Intèrprets
A l’anterior revista ja 

us vàrem explicar que 
enguany hi hauria cinc 
concerts del cicle de Jo-
ves Intèrprets. El primer 
va tenir lloc el dissabte 
dia 7 al pavelló, donat 
que no es va poder fer 
al Paseig tal com estava 
previst per culpa de la 
pluja. Va anar a càrrec 
del grup Sideburn Quar-
tet, un component del qual 
és David Vall, professor de 
bateria de la nostra Escola. 
Malgrat el canvi d’ubicació 
fou un concert molt exitós en 
què els músics ens van inter-
pretar cançons conegudes de 
les últimes dècades.

Una setmana més tard, a 

l’Espai Guinovart, vàrem po-
der escoltar i veure el concert 
de La Ruta de Les Estrelles. 
Un dels professors de guitar-
ra i combo, Hèctor Beberide, 
pertany a aquest grup. Van fer 
gaudir el públic amb un pro-
grama de cançons amb diver-
sos instruments tradicionals.

El divendres dia 27, a 
Lo Pardal 3, es va dur a 
terme el concert d’alum-
nes d’aquest cicle de 
Joves Intèrprets. Va anar 
a càrrec de dos alumnes 
de piano de l’Escola. Per 
una banda va tocar Marc 
Puigpinós, a qui li falta-
ven pocs dies per fer els 
12 anys, i alumne d’Adri-
ana Muntadas.

L’altra alumna, Marina 
Solà, de 16 anys, i alumna 
d’Asun Illa, va omplir la sego-
na meitat del concert. Aquests 
dos joves intèrprets van oferir 
un programa d’obres de com-
positors com Bach, Mozart, 
Bartók i Debussy entre d’al-
tres. També van tocar alguna 
banda sonora.    ■

Marc Puigpinós i Marina Solà van 
oferir sengles concerts de piano 
a Lo Pardal 3, dins del cicle de 
Joves Intèrprets.

El dia 21 de maig 
els components 
de l’Orquestra 
Vivace es van 
desplaçar a Cer-
danyola del Vallès 
per tornar l’in-
tercanvi realitzat 
amb l’Escola de 
Música d’aquesta 
població.

EMMA
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ENTITATS CASAL D’AVIS

Activitats de primavera Casal d’Avis d’Agramunt i Comarca

El dia 21 de maig vàrem 
celebrar el XXIV aniver-
sari del Casal d’Avis. 

Va ser una festa molt lluïda 
i volem agrair a tots els col-
laboradors (entitats i cases 
comercials) els seus obse-
quis, que van permetre que 
tots els assistents rebessin un 
regal. Moltes gràcies.

Pirineu aragonès
Uns dies després, concreta-

ment del 30 de maig al 4 de 
juny, el Casal d’Avis va orga-
nitzar una sortida al Pirineu 

aragonès, visitant, entre d’al-
tres, el Monestir de San Juan 
de la Peña, Jaca, Parc Natu-
ral d’Ordesa, Ainsa... Fou un 
viatge molt profitós, divertit i 
edificant.

Sant Joan
Per anar acabant, el proper 

diumenge 26 de juny s’orga-
nitzarà la festa de Sant Joan 
al pavelló firal amb coca i 
altres sorpreses. Esteu convi-
dats tots els socis i altres sim-
patitzants que vulguin venir. 
Us esperem a tots/es.   ■

Foto de família després de la 
missa d’aniversari. A la dreta, 
sortida al Pirineu aragonès.

PINTURA I DECORACIÓ

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

JAUME VILLALTA

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

Pilar Figuera
Tel. 973 39 20 42

El dia 21 de maig 
es va celebrar el 
XXIV aniversari 
del Casal d’Avis 
amb una festa 
molt lluïda.
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ENTITATS SOCIETAT PROTECTORA D’ANIMALS

Treballem per fomentar les adopcions
Encetem una nova secció dedicada a la Societat Protectora d’Animals de l’Urgell situada a la ciutat de 
Tàrrega. L’objectiu és donar a conèixer la feina que fan els abnegats voluntaris, com es pot ajudar-los i, 
molt especialment, esperonar a l’adopció de gossos. L’adoptant n’hi trobarà una gran varietat que s’ajustarà 
a les seves necessitats i gustos.

La Societat Protectora 
d’Animals de Tàrrega 
és una entitat sense 

ànim de lucre que es dedi-
ca a vetllar per la protecció 
dels animals i ofereix refugi 
als gossos de Tàrrega i la 
comarca de l’Urgell que ho 
necessitin, ja sigui perquè 
s’han perdut o perquè han 
estat abandonats. El refugi 
està situat als afores de Tàr-
rega, just a costat de l’Abo-
cador Comarcal. 

Les nostres instal·lacions 
disposen de setze tancats 
de diferents dimensions, en 
els quals conviuen un cen-
tenar de gossos, aproxima-
dament. A part d’aquests 
tancats, disposem d’un pati 
comú on surten a córrer en 
petits grups mentre es fa la 
neteja i manteniment diària 
de les instal·lacions. 

La mitjana anual d’en-
trada de gossos al refugi, 
provinents de la zona de 

Tàrrega i comarca, és d’uns 
setanta gossos. La protecto-
ra se sustenta econòmica-
ment de les donacions de 
particulars i empreses, de 
les ajudes de l’Ajuntament 
de Tàrrega i del Consell Co-
marcal de l’Urgell, i de les 
aportacions dels socis. 

Actualment estem treba-
llant per millorar i fomentar 
més les adopcions, i aprofi-
tarem l’oportunitat que ens 
ofereix la revista SIó per 
donar-vos a conèixer alguns 
dels nostres gossos. Com en 
totes les protectores, tenim 
pràcticament gossos de tot 
tipus: grans, petits, peluts, 

prims, de tots els caràcters... 
abans de comprar un gos, 
considereu la possibilitat 
d’adoptar-ne un, de ben se-
gur que no us en penedireu.

CONTACTE
Telèfon: 666 229 282
Correu electrònic: protectora.animals@hotmail.com
Pàgina web: http://protectoratarrega.tarregae.org
També ens podeu trobar al Facebook
Donatius: 2081-0187-19-3300004912
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ENTITATS S.  O.  L’ESTESA D’AGRAMUNT

Concurs ocellaire federatiu
La societat ocellaire de 

l’Estesa d’Agramunt va or-
ganitzar, el dia 8 de maig, el 

sisè concurs ocellaire Federa-
tiu de la Territorial de Lleida, 
que va tenir lloc a les depen-

dències del col·legi Macià-
Companys.

Cal destacar la bona orga-
nització per part de la junta 
de la Societat, ja que va ser 
tot un èxit de participació i 
d’assistència d’ocellaires. Es 
van presentar un total de 437 
ocells repartits de la següent 
manera: 86 pinsans, 94 pas-
serells, 93 verdums i 164 ca-
derneres.

La nostra Societat vol agra-
ir a tots els col·laboradors el 
suport que ens han donat i a 
tots els socis que fan possible 
que siguem els millors de la 
territorial de Lleida.

Grup d’ocellaires durant 
el concurs.

Guanyadors verdum.

Guanyadors passerell. Guanyadors cadernera.

Guanyadors pinsà.
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S.O.  EL PASSERELL DE SOLSONA - PUNTUACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA (8-5-11)

PINSÀ
  1 - CARLOS COLLELLDEMONT  =  32 PUNTS (S.O.  L’ESTESA D’AGRAMUNT)
  2 - JOSEP BARALDES  =  23 PUNTS (S.O.  EL PASSERELL DE SOLSONA)
  3 - GERARD CARALPS  =  17 PUNTS (S.O.  L’ESTESA D’AGRAMUNT)
  4 - CRISTIAN ALVAREZ = 7 PUNTS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
  5 - JOSEP MARIA CALVET = 5 PUNTS (S.O. EL VERDUM  TORREFARRERA)
  6 - JOSE MARTINEZ = 3 PUNTS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
  7 - VICTOR PACHECO = 3 PUNTS (S.O. EL RAM DE LLEIDA)
  8 - JOSE PEINADO = 2 PUNTS (S.O. EL RAM DE LLEIDA)
  9 - RAMON CHICO = 2 PUNTS (S.O. EL VERDUM DE TORREFARRERA)
10 - JUANJO MENDOZA = 2 PUNTS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
11 - ANTONIO CABALLÉ = 2 PUNTS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
12 - MANEL VARA V. = 1 PUNT (S.O. EL RAM DE LLEIDA)
13 - JOAN PIFARRÉ = 1 PUNT (S.O. EL VERDUM DE TORREFARRERA)

PASSERELL
  1 - JOSE RAMON CORTES = 30 PUNTS (S.O. LA TAULA D’OR DE LLEIDA)
  2 - SOL CASANOVAS = 21 PUNTS (S.O. EL VERDUM DE TORREFARRERA)
  3 - JORDI ALARKON = 17 PUNTS (S.O. EL VERDUM DE TORREFARRERA)
  4 - ALBERT MESA = 11 PUNTS (S.O. EL VERDUM DE TORREFARRERA)
  5 - CARLOS UBAL = 6 PUNTS (S.O. LA SEU D’URGELL)
  6 - LUIS CAMPOS = 5 PUNTS(S.O. EL PASSERELL DE SOLSONA)
  7 - IVAN OROBITG = 1 PUNT (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
  8 - HECTOR GARCIA = 1 PUNTS (CLUB OCELLAIRE PLA D’URGELL)

VERDUM
  1 - NARCIS GUERRERO = 12 PUNTS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
  2 - JUAN CARLOS REQUENA = 10 PUNTS (S.O. EL PASSERELL DE SOLSONA)
  3 - JOAN PIFARRÉ = 7 PUNTS (S.O. EL VERDUM DE TORREFARRERA)
  4 - EMILIO SAN BERNAT = 6 PUNTS (S.O. EL RAM DE LLEIDA)

  5 - TONI PALMA = 2 PUNTS (S.O. LA SEU D’URGELL)
  6 - LUIS MARTINEZ = 2 PUNTS (S.O. LA SEU D’URGELL)
  7 - PEDRO RUIZ = 1 PUNT (S.O. EL RAM DE LLEIDA)
  8 - RAMON CARRASCO = 1 PUNT(S.O. EL PASSERELL DE SOLSONA)
  9 - RAMON CHICO = 1 PUNT (S.O. EL VERDUM DE TORREFARRERA)
10 - SERGI SANMARTIN = 1 PUNT(S.O. EL VERDUM DE TORREFARRERA)

CADERNERA
  1 - ANTONIO SANCHEZ = 31 PUNTS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
  2 - JOSEP MACIA = 16 PUNTS(S.O. EL PASSERELL DE SOLSONA)
  3 - ALBERT BORES = 13 PUNTS (S.O. EL PASSERELL DE SOLSONA)
  4 - JOSE ANTONI VIVANCO = 6 PUNTS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
  5 - RODRIGO GOMEZ = 6 PUNTS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
  6 - FRANK GRANERO = 5 PUNTS (S.O. EL VERDUM DE TORREFARRERA)
  7 - MIGUEL LOPEZ = 5 PUNTS(S.O. EL RAM DE LLEIDA)
  8 - MARC CONTRERAS = 3 PUNTS (S.O. EL VERDUM DE TORREFARRERA)
  7 - EDUARDO CASTILLO O. = 3 PUNTS (S.O. EL PASSERELL DE SOLSONA)
  8 - FRANCISCO JAVIER PEREZ = 3 PUNTS (S.O. EL PASSERELL DE SOLSONA)
  9 - RUBEN BLAZQUEZ = 2 PUNTS (S.O. LA TAULA D’OR DE LLEIDA)
10 - JOSEP MARIA CALVET = 2  PUNTS (S.O. EL VERDUM DE TORREFARRERA)
11 - JONATAN FORNIER = 2 PUNTS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)

SOCIETATS
  1 - S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT = 155 PUNTS
  2 - S.O. EL PASSERELL DE SOLSONA = 85 PUNTS
  3 - S.O. EL VERDUM DE TORREFARRERA = 79 PUNTS
  4 - S.O. LA TAULA D’OR DE LLEIDA = 37 PUNTS
  5 - S.O. EL RAM DE LLEIDA = 18 PUNTS
  6 - S.O. LA SEU D’URGELL = 11 PUNTS

GUANYADORS CONCURS OCELLAIRE FEDERATIU

PINSÀ
1 - CARLOS COLLELLDEMONT = 85 ROSSINYOLS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
2 - GERARD CARALPS = 80 ROSSINYOLS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
3 - CARLOS COLLELLDEMONT = 63 ROSSINYOLS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
4 - JOSEP BARALDES = 49 ROSSINYOLS (S.O. EL PASSERELL DE SOLSONA)
5 - ANTONIO CABALLÉ = 39 ROSSINYOLS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
6 - CARLOS COLLELLDEMONT = 30 ROSSINYOLS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)

PASSERELL
1 - JOSE RAMON CORTES (S.O. LA TAULA D’OR DE LLEIDA)
2 - LLUIS CAMPOS (S.O. EL PASSERELL DE SOLSONA)
3 - IVAN OROBITG (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
4 - HECTOR GARCIA (CLUB OCELLAIRE PLA D’URGELL)

ELS PASSERELLS VAN FER UN TOTAL DE SIS REMESES

VERDUM
1 - EMILI SAN BERNAT (S.O. EL RAM DE LLEIDA)
2 - LLUIS MARTINEZ (S.O. ALT URGELL)

ELS VERDUMS VAN FER UN TOTAL DE QUATRE REMESES

CADERNERA
1 - RODRIGO GOMEZ (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
2 - MIQUEL LOPEZ (S.O. EL RAM DE LLEIDA)
3 - JOSEP MARIA MACIA (S.O. EL PASSERELL DE SOLSONA)
4 - ANTONIO SANCHEZ (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
5 - JONATAN FORNIER (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)

LES CADERNERES VAN FER UN TOTAL DE CATORZE REMESES
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Tel. 973 392 910

www.vimatcomercial.com - vimat@vimatcomercial.com

Camí vell
de Tàrrega, 3
 25310 Agramunt 

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



36 [JUNY 2011]sió 56836 [JUNY 2011]sió 568

ESPECIAL
SANT JORDI CERTAMEN LITERARI

L’ESTRELLA

Hi havia una vegada una estrella que sempre estava sola, no tenia 
ningú, cap familiar, res. Quan era de nit, es passava tota l’estona 
plorant, perquè veia com les altres estrelles brillaven, es divertien, 
reien saltant, jugant; mentre ella no brillava, no es divertia, no saltava 
ni jugava, perquè ella sempre havia estat tota sola.

Va arribar un dia a la tarda que li va arribar una carta d’invitació 
per a una festa. Li semblava estrany perquè mai no li havia parlat cap 
estrella del planeta. La va obrir i va llegir el següent:

“Hola Estrelleta!
Cada dia i cada nit et veig molt trista amb les meves amigues, i 

voldria que vinguessis aquesta nit a una festa que faig jo, perquè avui 
faig 1375 anys, i m’encantaria que hi fossis a celebrar-ho amb mi i a 
fer amigues. 

Molts petons.
Maria”
L’estrella no s’ho va pensar dos cops i se’n va anar.
Va arribar la nit i en aquella festa hi havia totes les estrelles de 

l’univers. Es va quedar amb la boca oberta. 
Es va trobar a la Maria. Era molt guapa. Era castanya amb ulls 

negres, alta i prima. La Maria va insistir a l’estrelleta que entrés amb 
ella a ballar i a passar-s’ho bé. Van entrar i la Maria les hi va presentar 
totes. Una a una. S’ho va passar tan bé, que es van fer totes amigues. 
Cada nit es divertia mirant la Terra, tot l’univers, les milions d’estrelles 
que estaven al seu costat, es divertien totes juntes, i això sí que és una 
família unida: estar tothom amb tothom.

Helena Zurita Crespo

L’AVI JOSEP

Li dèiem l’avi gran
i tots l’estimàvem tant,
era el meu besavi
i per a mi era un savi.

Sempre jugàvem i parlàvem
i també passejàvem.
Era molt divertit
acompanyar-lo als partits.

Sempre m’amagava
perquè sabia que ell em trobava,
li feia una gran abraçada
i li deia quant l’estimava.

              Gener Escolà Luque

UNA MIRADA
LLUNYANA

Unes vides perdudes
Neixen sense fi 
Movent-se feixugues.
Onejant un nou destí.
Només una sola mirada.
Marcant en l’infi nit.
Iniciant una escapada.
Lamentant en l’esperit.
La mar ens inunda.
Orgullosa i valenta.
Restant desolació i vida.
UN MÓN MILLOR
Terratrèmol
Tsunami
Radiació
 NO!

         Jordi Balagué Bernaus

Gael Marsà Figuera.
Premi poesia “visualització
d’un conte”, 1r de primària
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EL CARAMEL QUE NINGÚ VOLIA

La Clara tenia un gran pot de caramels ja que sempre n’hi regalaven, 
n’hi havia de molts gustos i colors. Cada vegada que venien les seves 
amigues, la Clara obria el pot de caramels i les convidava a agafar un 
caramel cadascuna. Totes agafaven el que més els agradava, però en 
una voreta del pot n’hi havia un que ningú volia. Un dia la Clara es 
va deixar el pot de caramels darrere de la fi nestra on hi tocava molt el 
sol. Quan la Clara se’n va adonar els caramels s’havien desfet. La Clara 
va anar corrents a treure’ls de la fi nestra i a deixar-los en un lloc ben 
fresquet perquè els caramels es tornessin a posar “guapos” com eren. Al 
cap d’uns dies van venir les seves amigues i com sempre les va convidar 
a un caramel, i una va dir:

– Jo agafaré aquest de cirera que no vol ningú. Que era el que sempre 
quedava al costat del pot, però per sorpresa de totes les amigues, el 
caramel havia agafat el gust de molts caramels i en va sortir un gran 
caramel de “tutifruti”. Totes les amigues de la Clara, quan venien, buscaven 
dins del pot un caramel tan bo com aquell; el que no sabien és que la 
Clara no podia explicar el secret: que s’havia deixat el pot al sol.

Sandra Codina Rovira

EL BLAT

Un dia al matí,
d’una espiga en va sorgir,
un gra de blat
ben daurat i enjogassat.

En veure el sol es va amagar
en una ombra que ell va trobar.
A terra va anar a parar
i amb altres grans es va trobar,
amb ells va jugar.

L’estiu va arribar
i el pagès va voler segar.
La recol·lectora per allà va passar
i el pobre gra no va poder agafar.

L’estiu es va acabar
i una formiga pel seu costat va passar,
i al seu cau el va guardar.

L’hivern allà es va instaurar
i s’hi va voler quedar.
Els aliments van començar a escassejar
i la fam per allà va passar.

La formiga el gra va cercar
i fi nalment el va trobar.
El gra de blat estava endormiscat
i ben contenta se’l va menjar.

Adéu gra de blat eixerit,
ens veurem a l’infi nit!

                      Marc Puigpinós Roig

L’AMISTAT ÉS UNA CAPSETA DE VIDRE

L’amistat és una capseta de vidre. Petita, transparent, on 
guardes allà dins tots els teus pensaments, idees i amor. 
Un cristall fi  on et refl exes. Material on el qual estan fets 
els teus somnis. Són porcions del teu cor que intentes que 
no es ratllin mai. Un amic és més que una persona, és una 
cosa que no és física, és una cosa que sempre portes. És 
allò que reculls pel camp i guardes a la teva capseta de 
vidre, acomodant-ho en el seu interior. Tot això en el que 
creus, en el que confi es i en el que sents. Això que més 
allà del món trobes. Això que t’abraça quan penses que 

no pots més. Una cosa que lamentes no veure. Perquè 
l’amic no es veu, no es toca, no fa olor, simplement ho 
sents. I encara que es trobi assegut al teu costat, tu mai 
ho veus com a matèria física que és. La seva essència 
oculta entre els plecs del vellut de la teva capseta de vidre. 
De vegades el mires als ulls. De vegades sents la seva 
presència. No obstant això, l’amic no és la persona que 
veus. És la persona que sents. És allò pel que ho donaries 
tot. Menys la teva capseta de vidre...

Chaimaa Talbi Atfi 

Lavínia Moldovean. Premi poesia “visualització d’un conte”, 2n de primària
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ESPECIAL
SANT JORDI CERTAMEN LITERARI

EL NOU COR

Júlia,
Quan tu llegeixis això jo ja no hi 

seré.
Tots aquests dies he estat pensant 

sob re la nostra relació a distància. 
Ahir vaig arribar a una conclusió. 
Ara que ja no hi seré, segurament 
buscaràs algú millor, que no sigui 
com jo, que no tingui el que jo tinc... 
Però sols vull una sola cosa: que no 
m’oblidis mai. Jo no ho faré, estigui 
on estigui, vull dir-te que t’estimo 
moltíssim i que sempre serà així, 
però no vull que caiguis en una 
profunda tristesa quan ja no hi sigui, 
pensa que jo et veuré cada dia i et 
cuidaré fi ns al fi nal dels teus dies.

No vull oblidar-me del moment 
en què et vaig conèixer. Aquell 
dia de primavera a les colònies de 
l’institut. Aquell dia que et vaig 
conèixer vaig voler trobar una amiga 
en tu, però jo no vaig pensar que 
de tu m’enamoraria aquells dies de 
colònies de 2nB. Van ser les millors 
colònies que he pogut tenir mai, i 

espero que no les oblidi per res del 
món.

Sempre recordaré aquells dies 
de sol a la piscina de ca l’Enric, 
quan preníem el sol. Aquells llargs 
i intensos dies d’estiu, amb la 
gespa humida, acabada de regar, i 
gaudint de la intensa olor de les fl ors 
d’aquell jardí. Recordaré aquelles 
vesprades quan el sol ja no hi era, 
quan preníem la fresca per la nit, 
descansant d’aquells dies calorosos 
de l’estiu.

També l’hivern, aquells dies en 
què quasi mai sortíem de casa per 
por a tenir fred. Aquells dies que 
quan nevava tots els nens sortien de 
les escoles per jugar amb la neu a 
llançar-se boles, o fer ninots de neu. 
Em recordo del ninot que vam fer 
aquell tres de gener quan jo encara 
estava bé i al teu costat. 

Quan et vaig enviar la nostra 
fotografi a posada en un marc pel 
teu aniversari, i quan vaig rebre 
el collaret que em vas regalar pel 

SI LA VIDA FOS

Si la vida fos
un escrit en un paper,

podríem esborrar el llapis,
podríem tornar a fer-ho bé.

Però la vida està escrita en tinta
de dolor i sofriment.

Si la vida fos de xocolata
ens menjaríem els mals moments,

però tot es desfaria,
res seria etern.

Però la vida està feta
de tristor i desolació.

Si la vida fos
com el mar,

les ones esborrarien
tot el mal.

Però la vida és com el Sol,
res esborra, tot ho vol.

Si la vida fos
només d’un color,

seria blanca
com la puresa d’un nadó.

Però també existeix el negre
per fer-nos tenir por.

Si la vida fos
una cançó,
seria alegre

amb to major.
Però la vida és

la melodia més trista.

En defi nitiva
la vida és

buscar camins,
recordar moments.
Tenir por, somriure

i intentar sobreviure.

            Gemma Novau Villalba

Marc Bertran Nogales. Premi prosa “visualització d’un conte”, 1r de primària
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meu sant. Aquest collaret el portaré 
sempre, i sempre és sempre. És un 
collaret molt important per a mi, 
perquè em recorda a tu.

Avui, escrivint aquesta carta per a 
tu, he pensat que ja és l’hora que et 
digui el que em passa. Estic a l’hos-
pital amb ganes de plorar, perquè ja 
no et podré tornar a veure. No podré 
donar-te cap petó més, ja tot s’acaba-
rà, però vull explicar-t’ho tot.

Fa set mesos em van detectar que 
el meu cor no funcionava del tot bé. 
Després de moltes proves i anàlisis 
em van detectar el problema. Un 
problema molt comú en la meva 
família, un problema que m’hagués 
agradat no tenir. Em va agafar 
cardiopatia, i em van haver de 
trasplantar el cor. Per a aconseguir 
un cor vaig estar esperant 5 mesos 
Quan el cor per fi  va arribar me’l van 
posar, per això no vaig venir l’estiu 
passat, i resulta que després de dos 
mesos amb el nou cor, fent proves i 
anàlisis, el nou cor no va respondre 
del tot bé.

El cor que m’havien posat era 
un cor nou, un cor desconegut que 
s’estava adaptant a mi, però en el 
moment en què els metges pensaven 
que tot anava bé va haver una parada 

cardíaca que va complicar molt les 
coses. Aquesta parada signifi cava que 
el nou cor no s’havia adaptat bé al 
meu cos i que en qualsevol moment 
es podia parar defi nitivament.

Aquest nou cor em va donar dues 
setmanes més de vida, dues setmanes 
que he fet servir per escriure aquesta 
carta, ja que estic molt dèbil.

Vaig pensar que et faria molt més 
mal que em morís sense saber ben 
bé del tot la causa de la meva mort, 
i se’m va acudir escriure’t aquesta 
carta. Vull que em facis un favor, quan 
acabis de llegir aquesta carta, l’última 
carta que llegiràs escrita per mi, no 
et penedeixis de no haver vingut a 
veure’m un dia d’aquests, perquè si 
ho fas jo em sentiré culpable.

Una altra cosa que vull demanar-
te, juntament amb aquesta carta hi va 
un anell on hi posa recorda’m, vull 
que te’l posis sempre i que el guardis 
molt bé. Aquest anell serà un amulet 
que et protegirà de tots els mals. I 
sobretot, no m’oblidis, si us plau, jo 
no ho faré.

T’estimo moltíssim Júlia.
Molts petons.
Joan.

Íngrid Antequera Fernández

ESTELS
EN EL CEL

La nit sembla trista,
no veig els estels

ni la blanca lluna,
no és el meu gran cel.

Encisa els meus ulls
la joiosa nit

ben plena de llum,
ara té sentit.

Bella i llarga nit
que ens acompanya

i no té neguit
fi ns que l’alba arriba.

Per un moment penso
que vetllen per mi,

ja no en tinc pas por
d’aquests vells amics.

Pampalluguen camins
en el fosc horitzó,

el nostre destí
la nostra gran por.

La nostra gran por
la nostra presó,
camins i destins

sense defi nir.

     Anivid Pedrós Faura

Samia Zaha.
Premi prosa “visualització
d’un conte”, 2n de primària
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TU
Una mirada em vas regalar,
profundament em vas enamorar...
dins dels teus ulls vaig trobar
una joia que no volia deixar escapar.

Quan et vaig poder palpar i sentir-te prop meu,
va ser la meva perdició, tot, la teva olor genial,
com podies ser tan gran, en tan sols un instant
vas fer de la meva vida un desig real.

T’abraço, que es pari el temps,
vull marxar amb tu corrents.
No perdem ni un segon,
tu ets el meu nord, el meu món.

Si obro els ulls és per mirar-te,
deixa’m del teu aroma impregnar-me,
prometo estar sempre al teu costat,
deixa’m ser el teu somni fet realitat.

Gràcies a tu respiro amb tranquil·litat,
no penso amb res més que estar al teu costat,
tens la capacitat de transmetre’m el millor,
oblidar-me dels problemes, viure sense dolor.

El meu destí ets tu,
la meva vida es basa en el que em fas sentir,
estar per sobre dels núvols, volar,
les teves carícies em fan de nou enamorar.

Et dec la meva felicitat,
vull una vida sencera al teu costat,
no pensarem amb el que digui la gent,
serem feliços contra la direcció del vent.

Només agraeixo haver-te conegut
i en la teva mirada haver-me perdut,
indescriptible, dolça, màgica, increïble.
El poder dels teus ulls és invencible.

Gràcies per aixecar-me sempre, amor.
Tu em fas despertar cada dia un sentiment nou,
amb tu aprenc el que és important
i els dos emprendre’m això endavant.

Amb tu segueixo caminant
per aquest camí que a poc a poc anem dibuixant.
Sense pressa, amb una vida per endavant
on totes les pedres anirem esquivant.

Les meves mans plenes d’amor,
el meu petit cor lliurat de tota la por.
Sóc feliç, he trobat el meu gran tresor,
agafa’m la mà, anem junts, sense temor.

                                    Núria Tolosa Badia

PARAULES

Paraules buides, sense sentit,
sense importància.

Ignorades,
perdudes amb els anys, oblidades.

Paraules que arriben al cor,
que emocionen,

que animen a continuar endavant,
esperançadores.

Paraules que arrenquen somriures
que d’altres amargues no t’han deixat.

Paraules que no troben el moment de ser pronunciades,
que mai ningú escoltarà.

Paraules que queden en l’aire,
el vent se les endurà.

Paraules i més paraules
que al fi nal no són res més que això, paraules.

Marina Solà Eroles

ESPECIAL
SANT JORDI CERTAMEN LITERARI

Sílvia Berenguer Domingo. Premi poesia visual, 4rt curs d’ESO
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ESTIMADA FILLA MEVA

Estimada fi lla meva, 
Quan vaig veure els teus ulls 

verds per primer cop vaig saber 
que t’estimaria sempre. Vas néixer 
somrient i el teu somriure em va 
demostrar que podíem ser felices junt 
al teu pare. El primer cop que vas 
plorar em va semblar un so bellíssim, 
però alhora el so més trist que podia 
sentir. Quan vas dir la teva primera 
paraula, “mamà”, vaig pensar que era 
el cant dels àngels, perquè junt amb 
aquella paraula vaig sentir la felicitat 
més gran de tota la meva vida.  

Des de llavors han passat més de 
dotze anys, però continuo sentint el 
mateix que llavors. Els teus somriures 
em fan ser feliç, les teves llàgrimes 
em fan molt de mal, i els teus ulls, 
verds i profunds com sempre, em fan 
pensar que ets única i especial. No 
ho oblidis mai, ni tan sols quan jo ja 
no hi sigui.

Si estàs llegint aquesta carta, jo ja 
no hi sóc. No hi sóc físicament però 
el meu cor sempre estarà aquí, amb 
tu, només cal que pensis en mi i jo 
continuaré vivint dins teu. 

Sigues forta i valenta, al contrari del 
que he sigut jo. Aquest càncer m’ha 
vençut, ja no hi ha remei. Recorda’m 
quan estava bé, no recordis aquests 
últims dies del meu camí per la vida, 
agònics i tristos, on només el teu 
somriure era un raig de sol. 

Recorda’m quan estava feliç, cada 
moment, cada somriure juntes, cada 
llàgrima vessada pels nostres ulls. 
Continua endavant, sempre. No et 
deixis enfonsar per res ni ningú i 
persegueix els teus somnis. Al fi nal, 
seran l’únic que et quedaran. El meu 
somni es veure’t feliç, passi el que 
passi.

Sé que ara per a tu començarà 
una de les parts més difícils, dures i 
estranyes de la vida: l’adolescència. 
No seràs una nena, però tampoc 
una adulta. Consideraràs als nens 
petits uns innocents, i als adults... 

Bé, als adults no els entendràs i 
probablement ells no t’entendran 
a tu. Ara hauràs de començar a 
prendre les grans decisions de la teva 
vida. I sobretot, hauràs d’aprendre a 
ser feliç. Sobre això et podria donar 
milers de consells, però només te’n 
donaré un: CARPE DIEM, que en 
llatí signifi ca viu el moment. Has de 
viure cada segon, cada minut, cada 
record i cada esperança. Sigues feliç. 

Et preguntaràs qui et guiarà d’ara 
endavant, qui t’ajudarà a convertir-te 
en una dona. Hi haurà moments en 
què et sentiràs desemparada i trista, 
però sàpigues que hi haurà gent que 
et farà saber sempre que t’estimen.

Escull bé els amics, ells et faran 
ser la persona que seràs. Els amics 
et guiaran, t’ajudaran i t’entendran, 
però a l’hora de la veritat la persona 
que et recolzarà sempre serà el teu 
pare. Dóna-li un petó de part meva 
quan llegeixis això. 

Totes i cadascuna de les persones 
del teu voltant et guiaran i et formaran 

com a persona. Espero que et guiïn en 
el bon camí, sé que sempre intentaràs 
fer el correcte, encara que molts cop 
t’equivocaràs. Segueix recte cap als 
teus objectius, i cada cop que caiguis, 
aixeca’t. Troba motius per seguir, 
sinó, mira cap al cel, jo serè una 
estrella i et guiaré endavant.

Estima i deixa’t estimar, però 
sempre amb certa mesura. No ho 
donis tot per a algú si no és capaç 
de donar-ho per tu. L’amor ha de 
ser recíproc. Coneixeràs molts nois, 
t’enamoraràs molts cops, però n’hi  
haurà un d’especial. No et puc dir 
com sabràs qui és, però de ben segur 
que ho sabràs quan arribi el moment.

Potser m’enyores i vols tornar a 
veure’m. Només t’has de mirar al 
mirall. Tu ets com jo, i jo sóc una part 
de tu. Per sempre, això ni el destí ni 
ningú ens ho podrà canviar mai. 

T’estimo,
La mare.

Gemma Novau Villalba

Mirna Chaer Aguza. Premi poesia visual, 5è curs de primària
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“Indigneu-vos!”

OPINIÓ LA CLARABOIA per JOAN PUIG i RIBERA

El corrent dels indignats 
s’ha estès com una taca 
d’oli. Joves i no-tan-

joves han ocupat places de 
ciutats importants per mostrar 
al món el seu rebuig respec-
te l’establishment. Perquè 
les coses no poden continuar 

tal com van ara. 
Amb un pastís 
tan gran com te-
nim per repartir, 
resulta que cada 
cop els podero-
sos en tenen més 
i la resta en tenen 
menys. I qui són 
els poderosos? 
Els que contro-
len el poder polí-
tic amb capacitat 
de decisió per fer 
i desfer les lleis a 
la mida dels rics, 
i els que tenen el 
domini financer, 
com els bancs i 
les grans empre-
ses multinacio-
nals.

Amb la crisi 
econòmica d’abast universal 
(provocada pels que s’enriqui-
ren amb l’especulació) les ba-
lances fiscals de molts països 
han trontollat de valent. Els 
governs han corregut a reforçar 
les entitats financeres mentre 
demanen al poble que suporti 
la cara més amarga de la cri-
si: les retallades en els sous, 
l’augment dels impostos, l’en-
darreriment de les jubilacions, 
la reducció dels drets laborals, 
l’acomiadament, el tancament 
de moltes empreses, l’atur in 
crescendo, les dificultats per 

aconseguir crèdits... I si a tota 
aquesta llista hi afegim la vio-
lència en el món que no s’aca-
ba, el racisme i la intolerància 
que palpem en el propi redol, 
les guerres que no s’aturen, el 
terrorisme que no minva, la 
destrucció del planeta, l’aug-
ment de la pol·lució i dels 
residus, la persistència dels 
fanàtics...

No és estrany que amb un 
panorama tan desencisador, la 
gent faci cas del clam llençat 
per Stéphane Hessel: “Indig
neuvos, sense violència!”.

Són molts els que han anat 
pacíficament a la plaça per 
manifestar el desacord. Però 
encara som més el que, tot i 
no anar-hi, ens identifiquem 
amb ells perquè compartim 
la indignació de milers i mi-
lers de ciutadans. Els que 
controlen el poder haurien de 
començar a escoltar i actuar 
d’una vegada perquè les coses 
canviïn.

ESTEM INDIGNATS amb 
els polítics perquè s’omplen la 
boca amb promeses que des-
prés no compleixen; perquè 
són massa i, pel que fan, amb 
més pocs passaríem; perquè 
n’hi ha que es fixen souassos 
per quan abandonen la polí-
tica; perquè tenen privilegis; 
perquè nomenen càrrecs a dit 
fixant-se en les amistats... 

ESTEM INDIGNATS perquè 
quan els polítics fan una at-
zagaiada o no actuen deguda-
ment, després no hi ha ningú 
que els en demani comptes.

ESTEM INDIGNATS perquè 
ens volen allargar la vida la-
boral més enllà dels 65 anys, 

mentre un 40 % dels joves no 
troba feina.

ESTEM INDIGNATS perquè 
és molt difícil adquirir un pis, 
quan n’hi ha molts de buits i 
el mercat immobiliari fixa uns 
preus inassequibles a la majo-
ria.

ESTEM INDIGNATS perquè, 
quan no pots tornar una hipo-
teca, els bancs et prenen el 
pis o la casa i, a més, encara 
has de continuar pagant part 
del deute.

ESTEM INDIGNATS per tan-
tes retallades que ens anunci-
en en la sanitat, en l’educació, 
en la cultura, en els serveis so-
cials...

ESTEM INDIGNATS perquè 
els polítics han gastat més 
del que tenien (moltes vega-
des en coses innecessàries) i 
s’han endeutat tan alegrement 
que ara tots en patim les con-
seqüències, mentre ells han 
cobrat el seu elevat salari amb 
dietes i altres complements.

ESTEM INDIGNATS per-
què els poders públics han 
rescatat els bancs abocant-hi 
el diner de tots; però els alts 
càrrecs d’aquestes entitats co-
bren sous milionaris que des-
prés amaguen en paradisos 
fiscals per eludir els impostos.

ESTEM INDIGNATS per la 
despesa militar. A aquestes al-
tures ens preguntem si cal te-
nir un exèrcit i armes que ma-
ten i destrueixen els homes.

ESTEM INDIGNATS per tan-
tes i tantes coses... que prego-
nem als quatre vents la nostra 
indignació. Perquè, tanma-
teix, encara creiem en l’home 
i en la possibilitat del canvi.  ■

El corrent dels 
indignats s’ha 
estès com una 
taca d’oli.

Els governs han 
corregut a re-
forçar les enti-
tats financeres 
mentre demanen 
al poble que 
suporti la cara 
més amarga de 
la crisi.
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Ocells: duc

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

Aquest ocell és l’ocell 
nocturn de presa més 
gros de la nostra avifau-

na, posat que ateny al voltant 
de 70 cm de llargària i una 
envergadura de 170 cm, més 
o menys.

Les femelles poden arribar 
a pesar uns quatre quilos, 
mentre que els mascles solen 
quedar-se una mica per sota 
d’aquest pes.

És d’aparença consistent i 
el caracteritzen uns plomalls 
al cap que semblen orelles; 
els ulls de color ataronjat i 
unes urpes resistents de po-
derós rapinyaire. En canvi, el 
seu plomatge és suau, on s’hi 
barregen el bru i el rogenc. 
I, com és de suposar, la seva 

arma letal són les urpes, i no 
pas el seu bec, la qual cosa 
empra per esquinçar i trosse-
jar les preses.

Au sedentària
El gran duc és sedentari al 

nostre país, llevat de les zo-
nes d’alta muntanya i, tam-
bé, de les planes i pot fer el 
niu en diferents indrets, com 
és ara en el forat d’una roca, 
en un arbre o en nius aban-
donats d’altres espècies on fa 
la posta d’entre dos i quatre 
ous, és a dir, pocs ous perquè 
el seu habitatge sol ser limitat 
d’espai. Un niu que consis-
teix en una petita depressió 
feta per ell mateix en algun 
forat de roca o penya-segat, 
la qual, durant el període de 
la cria, sol quedar-se coberta 
amb les restes de les bestio-
les que caça i el seu estómac 
no pot digerir, com és el cas 
d’ossos, pèls, alguna plomota 
i poca cosa més.

De vegades aprofita espais 
molt petits on difícilment hi 
caben els dos o tres polls de 
la cria que solen tenir. Sovint, 
però, també fa el niu en in-
drets més accessibles del que 
la gent es pensa, posat que 
es tracta d’un ocell suposa-
dament tan altiu i impres-
sionant.

La seva alimentació és feta 
a base, sobretot, de rates, 
però també caça d’altres bes-
tioles, entre les quals podríem 
citar els conills, els eriçons i, 
fins i tot, els cadells de gui-
lla i, per descomptat, molts 
altres rapinyaires, tant si són 
diürns, com si són nocturns o 

més grossos o més petits.
No cal dir que és força difí-

cil poder observar el duc a la 
natura perquè ha de ser pura 
casualitat. No obstant això, 
sí que podem escoltar el seu 
cant sinistre, com molts dels 
ocells nocturns, una mena 
“d’uuuhuuuh” profund i po-
tent que sol omplir les nits 
d’hivern durant l’època en la 
qual aquests ocells es troben 
en el punt àlgid de buscar-se 
parella.

Antigament, o no tan anti-
gament, la gent s’havia dedi-
cat a buscar i espoliar, o robar 
els nius dels ducs per tal de 
criar i ensinistrar els novells 
amb el fi que, un cop fossin 
adults, poder-los utilitzar com 
a reclam per atreure d’altres 
ocells rapinyaires i, així, po-
der fer escabetxada o cacera 
abundant.

Espècie protegida
Per sort, avui dia tot això 

ja s’ha acabat, i el gran duc 
ha esdevingut una espècie 
protegida com es mereixia a 
bastament per tothom. Tant 
ell com els altres ocells que 
estan en greu perill d’extinció 
s’ho mereixen de veritat i, a 
més a més, la pràctica de la 
“caça amb duc” com amb al-
tres trampes és una manera 
de caçar totalment prohibida 
arreu del territori.

Si que és cert que ha costat 
fer-ho entendre a la gent, però 
tot fa pensar que ja es comen-
cen a recollir els fruits d’una 
encertada decisió que, de ben 
segur, seria millor si s’hagués 
produït uns anys abans.   ■

És d’aparença 
consistent i el 
caracteritzen uns 
plomalls al cap que 
semblen orelles; 
els ulls de color 
ataronjat i unes 
urpes resistents de 
poderós rapinyaire. 
En canvi, el seu 
plomatge és suau, 
on s’hi barregen el 
bru i el rogenc.
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La mobilitat de l’avinguda Marià Jolonch

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Vaig tenir el plaer d’as-
sistir al debat electoral 
organitzat per Ràdio Sió 

en motiu de les eleccions mu-
nicipals i que es va fer al Ca-
sal Agramuntí. Em va agradar 
el to de la majoria de candi-
dats que van prometre (com 
era lògic) que un dels seus 
objectius era (i és) la d’es-
coltar i estudiar les propostes 
dels veïns. 

Ràdio Sió, tanmateix, va 
donar l’oportunitat als assis-
tents de formular preguntes 
o dubtes. No m’ho vaig pen-
sar dues vegades. I és que 
fa temps que hi ha un tema 
que em preocupa i em genera 
malestar. Com a veí de l’avin-
guda Marià Jolonch, vaig pre-
guntar si, en els programes 
dels diferents partits, hi havia 
alguna proposta al voltant de 

la mobilitat en aquesta zona 
de la vila. La meva sorpresa 
va ser “majúscula” ja que 
només dos dels sis candidats 
em van respondre. El candi-
dat de CiU, Domènec Llop, 
em va respondre que “no hi 
ha res previst”. I el candidat 
del PIRUM, Daniel Dumitru, 
va proposar que el carrer fos 
exclusiu per a vianants. La 
resta de candidats no va dir 
res. També he de dir que, a 
posteriori, un dels membres 
de la candidatura de CiU em 
va comentar que estudiarien 
qualsevol proposta que els 
pogués fer.

Molts es poden preguntar 
quin és el problema de mo-
bilitat de l’avinguda Marià Jo-
lonch. Ho explicaré i em cen-
traré, només, en les places 
d’aparcament i la vorera per 

als vianants. Curiosament, és 
el mateix lloc. I és que cot-
xes i vianants compartim un 
espai de menys d’un metre i 
mig. Us convido a fer un tomb 
per l’avinguda. Us adverteixo 
que, molt probablement, en 
algun punt haureu de passar 
per la calçada perquè per la 
vorera us resultarà impossi-
ble. I no parlem de si us tro-
beu de cara una altra persona 
(haureu de passar de costat). 
Sí, malauradament aquesta 
és la situació. 

Ara, passades unes setma-
nes i un cop celebrats els co-
micis, m’he decidit a fer de 
vilatà “actiu” i demanar que 
s’estudiï (espero que no es 
faci de forma superficial) com 
es podria millorar la mobilitat 
en aquesta zona d’Agramunt. 
I que estigui tranquil el nou 
alcalde i el nou govern mu-
nicipal (a qui felicito per ob-
tenir una àmplia victòria), la 
meva proposta no passa ni 
per fer una gran inversió (sóc 
cons cient de l’estat de les fi-
nances municipals) ni dema-
nar grans canvis.

He pensat (de forma molt 
humil i ja que no sóc espe-
cialista en aquests temes) 
que es podria aparcar alter-
nativament a cada una de les 
voreres. És a dir, 15 dies en 
una vorera i 15 dies a l’altra. 
Potser ho heu vist en carrers 
d’algunes ciutats. Em sem-
bla que només caldria com-
prar els senyals de trànsit. 
Crec que és una mesura que 
afectaria de la mateixa forma 
els veïns de cada costat del 
carrer. I també em pregunto 
si hi ha alguna proposta per 

Us convido a fer un 
tomb per l’avingu-
da. Us adverteixo 
que, molt probable-
ment, en algun punt 
haureu de passar 
per la calçada per-
què per la vorera us 
resultarà impossi-
ble. I no parlem de 
si us trobeu de cara 
una altra persona 
(haureu de passar 
de costat). Sí, ma-
lauradament aques-
ta és la situació.
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adequar un aparcament al 
passeig del Sió (a l’altre cos-
tat de la Fondandana). S’hi 
pot accedir pel carrer Santa 
Esperança (entre cal Jolonch 
i el taller de maquinària agrí-
cola Martorell). Es tracta d’un 
espai asfaltat i ampli (calculo 
que té uns 500 metres qua-
drats). A més, pràcticament 
durant tot l’any està en de-
sús, excepte per la Festa Ma-
jor, Fira del Torró o Sant Joan. 
Només caldria pintar les lí-
nies divisòries i que la policia 
local augmentés la vigilància 
en aquesta zona.

Com podeu observar no 

demano grans canvis. Ni de-
mano que el trànsit pesant 
es desviï pel polígon ni que 
es construeixi la variant. Ja 
sé que això, tal i com està la 
situació econòmica a totes les 
administracions públiques, és 
una missió, pràcticament, im-
possible.  

En definitiva, encoratjo el 
nou equip de govern a estu-
diar, analitzar i fer tot el pos-
sible per solucionar aquest 
problema. Necessitem un 
Ajuntament que solucioni 
aquells problemes quotidi-
ans (per petits que siguin) 
que els ciutadans patim. I no 

val excusar-se en la manca 
de diners. S’ha de ser ima-
ginatiu. I ara més que mai. 
També demano als ciutadans 
que posin de manifest aquells 
problemes que tinguin. Volem 
un poble participatiu? Doncs, 
som-hi. 

I per últim, reiterar les fe-
licitacions al nou alcalde i el 
seu equip; i demanar a la res-
ta de formacions amb repre-
sentació (CiU, PP i PSC) que 
facin una oposició constructi-
va. És hora de sumar.

Atentament,

Albert Guerrero i Barcons

Deixat de la mà de Déu

Entrant a Agramunt des 
de Mafet, a mà dreta, 
hi ha un terreny bas-

tant gran propietat de l’Ajun-

tament que s’utilitza com a 
zona d’aparcament i també 
per situar-hi diversos conte-
nidors per a la recollida de 

brossa selectiva. També s’hi 
aturen molts cotxes que van 
de pas ja sigui per descansar 
una mica, telefonar, fer una 
cigarreta, estirar les cames o 
menjar una mica. És com una 
mena d’àrea de descans de la 
C-14.

Malauradament també es 
fa servir per deixar-hi brossa i 
deixalles que ningú no  s’en-
carrega de recollir, i quan plou 
és tot un gran toll. Passen 
els anys i tot continua igual i 
el paratge continua abando-
nat.

Si no es vol invertir-hi uns 
quants diners en urbanitzar-lo 
una mica, almenys, com a 
mínim, caldria netejar-lo de 
tant en tant, i estendre alguna 
capa de grava per fer-lo més 
practicable. La brossa de la 
foto fa anys que hi és.

Un hortolà

Encoratjo el nou 
equip de govern a 
estu diar, analitzar 
i fer tot el possible 
per solucionar 
aquest problema. 
Necessitem un 
Ajuntament que 
solucioni aquells 
problemes quoti-
dians (per petits 
que siguin) que els 
ciutadans patim.
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Amics
de
l’Espai
Guinovart

INDÚSTRIES

JOVÉ-BALASCH, S.L.

HORARI D’ESTIU (Del 21 de juny a l’11 de setembre):

De dimarts a divendres, de 10h a 13h i de 17h 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

AGGTELEK
Coses que volem fer (però que mai farem)

19 juny / 14 agost 2011

AMICS DE L’ESPAI GUINOVART,
adreçat a particulars, col·lectius i empreses
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Agramunt “Collita del 61”
Gran Reserva 50 anys

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

La “Generació del 61 
d’Agramunt” va rea-
litzar la gravació d’un 

LIPDUB a l’espai del Pas-
seig Josep Brufau, amb un 
gran èxit de participació. Més 
d’una quarantena de perso-
nes que aquest any 2011, 

celebren el seu 50è aniversari 
varen passar una bona estona 
durant aquesta gravació.

Aquest LIPDUB forma part 
d’un conjunt de coses que 
s’estan preparant per poder 
tenir un gran record d’aquest 
aniversari tan especial per a 

tota una generació.
Juntament amb les fotogra-

fi es que s’han recopilat, fo-
tografi es que formen part de 
moments inoblidables d’una 
part de la vida d’aquestes per-
sones nascudes l’any 1961, 
es faran uns CDs de record 
que inclouran el Lipdub i un 
PowerPoint amb totes les fo-
tografi es, i que es lliuraran el 
dia 2 de juliol d’aquest any, 
durant el sopar de celebració 
que tindrà lloc al Restaurant 
KIpps d’Agramunt.

Tanmateix, recordem que 
l’últim dia per confi rmar l’as-
sistència al sopar és el dia 3 
de juny. 

D’altra banda, donar les 
gràcies a tothom que ha par-
ticipat al Lipdub, als que 
han fet arribar fotografi es i 
sobretot, donar les gràcies al 
Ramon Roqué, que ens ha 
ajudat amb la gravació i el 
muntatge dels CDs.

Grup Facebook: AGRAMUNT 
“COLLITA DEL 61” - GRAN 
RESERVA 50 ANYS   ■

pintura i decoració

Roman Serra
695 558 383

El sopar de celebra-
ció serà el dissabte 
dia 2 de juliol.
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La classe del Guinovart

ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Col·legi Macià-Companys

Els nens i les nenes de l’escola Macià-Companys, a l’inici 
d’aquest curs vam escollir el nom de la nostra aula i 
entre tots vam decidir ser la classe del Guinovart.

Durant tot l’any hem estat realitzant activitats i visites per 
tal de conèixer millor aquest personatge tan important de la 
nostra vila.

A partir d’una primera visita a l’Espai Guinovart, on la Mª 
Antònia i la Rosa ens van introduir en el món d’en Guino, hem 
anat descobrint els colors, materials i elements de les seves 
obres (la cabana, l’era, el mural de les quatre estacions...). 
En una segona visita a l’Espai Guinovart ens vam convertir en 
artistes, i vam pintar el mural de les quatre estacions. Podeu 
veure com ho vam fer a:

https://picasaweb.google.com/escolamaciacompanys/ 
Visita_Maria_guinovart_P5_20102011#slideshow/ 
5611886439180122914

A més, aquest mes vam tenir una gran sorpresa, ens va 
visitar la Maria, la filla d’en Josep Guinovart, i va portar una 
titella molt divertida del seu pare. Ens va ensenyar fotografies 
de quan era petit i ens va explicar moltes coses. Us convidem 
a veure com va anar la visita: 

https://picasaweb.google.com/escolamaciacompanys/ 
Visita_Maria_guinovart_P5_20102011#slideshow/ 
5611886410263977954

Hem après moltíssimes coses sobre el Guino, però volem 
saber-ne més!!   ■

A partir d’una 
primera visita 
a l’Espai Guino-
vart, hem anat 
descobrint els 
colors, materials 
i elements de les 
seves obres (la 
cabana, l’era, el 
mural de les qua-
tre estacions...).
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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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Dia de la família

ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Col·legi Mare de Déu del Socors

UN GRAN DIA!! Aques-
ta és la frase que defi-
niria la diada que vam 

passar el dia 5 de juny amb 
motiu de la festa de la famí-
lia. Ho haviem de celebrar al 

passeig del Sió però va ser al 
pavelló firal degut a les incle-
mències del temps.

A 2/4 de 12 del matí era 
l’hora del retrobament. Van 
començar a arribar les famí-

lies carregades de taules, ca-
dires i molta il·lusió.

A les 12 començaren les 
activitats.

* Celebració eucarística per 
a les persones que hi volien 
assistir.

* Exhibició de sardanes 
per part dels alumnes de ci-
cle mitjà, per mostrar el que 
havien après en aquest taller 
durant el curs.

* Ballada de sardanes per a 
tothom.

* Dinar, Bingo a la sobre-
taula.

* Jocs, grup d’animació, 
sortejos…

En definitiva, la participació 
de les famílies va ser total. A 
l’entorn de 650 persones con-
vivien juntes amb un ambient 
festiu i ple d’harmonia.

És important per a l’educa-
ció dels nens/es que els dos 
espais educatius més propers 
a ells (família i escola) vagin 
junts. Aquesta relació de co-
municació entre altres exis-
tents, és molt important. 

Ara, a les acaballes del 
curs, ens toca fer l’últim es-
forç per acabar-lo amb els 
millors resultats possibles i 
paral·lelament ja preparem 
el Casal d’Estiu del mes de 
ju liol. Un temps de descans 
que programem amb cura 
perquè creiem que l’educa-
ció en el lleure ho mereix i 
li donem tota la importància 
necessària, és per això que 
n’hem fet un article sobre el 
tema a la revista de l’escola 
el qual us emplacem a llegir 
i si voleu més informació a la 
pàgina Web en trobareu.

Fins a la pròxima!   ■

Al voltant de 650 
persones convivi-
en juntes amb un 
ambient festiu i ple 
d’harmonia.
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Sorteig de la ZER del Sió

ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Membres de l’AMPA
de la ZER del Sió

El dissabte dia 4 de juny es va celebrar a 
Puigverd d’Agramunt la festa de fi de curs 

de les escoles de la ZER del Sió.

Aquest any l’AMPA de la ZER, com a nove-
tat, ha realitzat un sorteig d’una “carrossa de 
fato”, i ha estat tot un èxit.

El número premiat d’enguany és el 1.548 
i l’afortunat ha estat el Sr. JOSEP Mª PORTÉ 
MORENO.

Volem donar les gràcies als 99 col·laboradors 
que van cedir els obsequis i a tota aquella gent 
que va comprar les butlletes, perquè aquest 
esdeveniment no hagués estat possible sense 
la seva ajuda.

Gràcies a tots per la vostra col·laboració.   ■
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Que no pari el vent

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE per J. PIJUAN

Resta plantat al capda-
munt de la serralada. 
Atalaia privilegiada de 

tota la contrada. Des d’aquest 
indret contempla l’horitzó que 
té davant dels seus ulls dei-
xant que la seva visió ompli de 
joia l’esperit. La seva esvelta 
figura, que s’aixeca com una 
punta de llança cap al cel, 
s’observa clarament des de 
la llunyania com un punt de 
referència. El pobre molí es 
passa nit i dia ben dret sense 
moure’s ni un pèl del mateix 
lloc, mantenint l’esquena ben 
tibada i obligat a romandre la 
mirada fixa sempre cap en-
davant. El seu rostre mostra 
clarament el cansament de 
passar tant de temps dret. 
Subconscientment desitjaria 
poder canviar de tant en tant 

la postura per 
així intentar que 
descansi, ni que 
sigui una mica, 
la seva encarca-
rada esquena, 
no obstant es 
troba que cada 
vegada que es 
mou per trobar 
la postura ide-
al els seus ulls 
deixen de mirar 
endavant i se 
li van incons-
cientment cap 
al terra, provo-
cant-li la visió 
tal mareig que 
ha de redre-
çar-se de se-
guida a la seva 
posició inicial 
si no vol tren-

car-se en perdre l’equilibri i 
anar a parar a terra –que Déu 
n’hi do de l’alçada que fa de 
cap a peus!.

Al seu voltant no s’hi veu 
ningú. Solament el vent 
l’acompanya tot el sant dia 
en la seva estada en aquesta 
remota serralada. Tots els qui 
el van acompanyar clamoro-
sament cap aquest allunyat 
indret ja fa temps que van 
marxar cap a altres confins. 
Mentre va durar el seu procés 
d’arrelament es va sentir tan 
ben acompanyat amb el con-
tinu moviment que hi havia al 
seu voltant que no s’imaginà 
per res del món que algun dia 
acabarien per deixar-lo sol. 
El dia que va veure que els 
operaris abandonaven l’indret 
un cop enllestien la feina, va 
començar a preocupar-se de 
debò per la soledat que in-
tuïa a les portes, i quan al cap 
d’un temps va copsar com 
s’allunyava el darrer operari 
va acabar per enfonsar-se del 
tot. La soledat del lloc l’em-
bolcallà completament. Du-
rant un dies va romandre amb 
els ànims per terra, ja que no 
podia resistir aquella quietud, 
el silenci que se li aferrava al 
cos. Es mostrava tan depri-
mit que desitjà fugir del lloc, 
però s’adonà que no podia 
moure’s, estava tan fortament 
encastat al terra que no tenia 
manera d’escapar, i aleshores 
es va deixar anar com si espe-
rés donar l’últim alè.

De cop i volta s’alçà una 
ventolera que ho va embolca-
llar tot. El seu alè va acariciar 
el rostre del pobre molí que 

restava moribund. La frescor 
del tacte en la seva pell el va 
arrencar de l’ensopiment, i 
com si fos la ventada un re-
constituent va notar interior-
ment una sensació de revis-
colament. No va tardar gaire a 
recuperar la vitalitat perduda. 
La presència del vent al seu 
costat el va animar tant que 
sense adonar-se’n va comen-
çar a moure els braços amb 
força ganes. Al cap d’una es-
tona ja va percebre el cansa-
ment a sobre, tenia els braços 
tan adolorits que li demana-
ven una pausa imminent, 
mes no podia parar, el vent 
l’empenyia a estar en continu 
moviment, i d’aquesta mane-
ra van anar passant les hores 
i els dies. Al final s’hi va habi-
tuar tant que no podia deixar 
d’estar en moviment nit i dia 
mentre el vent anés bufant. 
Malauradament al pobre molí 
li venien tots els mals quan 
el vent cessava. La inactivitat 
l’angoixava. Romandre amb 
els braços creuats li feia venir 
més malestar que si estigués 
movent-se, i a sobre maleïa 
les minves de vent perquè 
quan s’alçava de nou, l’esforç 
que havia de realitzar per tor-
nar a posar-se en moviment 
era enorme, per sort podia 
respirar tranquil quan es tro-
bava a ple rendiment.

Al pobre molí no li feia res 
estar sempre treballant però 
acusava el mal d’esquena 
d’estar tota l’estona dret, do-
lor que no sentia quan el vent 
l’acariciava i per aquest motiu 
sempre resava perquè no pa-
rés el vent.   ■

La seva esvelta 
figura, que s’aixeca 
com una punta de 
llança cap al cel, 
s’observa clara-
ment des de la 
llunyania com un 
punt de referència. 
El pobre molí es 
passa nit i dia ben 
dret sense moure’s 
ni un pèl del mateix 
lloc, mantenint 
l’esquena ben 
tibada i obligat a 
romandre la mira-
da fixa sempre cap 
endavant.
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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

C.
F.
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T ESCOLA
G.GATELLwww.cfagramunt.cat

Resultats i classificacions R. Mendoza

Primera Territorial
Agramunt G. Gatell 3 Juneda 0
Balaguer 1 Agramunt G. Gatell 2
Almenar 1 Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 3 Alpicat 4
Guissona 1 Agramunt G. Gatell 0

Classificació final J G E P GF GC Punts

Almacelles 34 26 6 2 100 30 84

Andorra 34 24 6 4 91 28 78

Linyola 34 18 11 5 62 33 65

Alpicat 34 18 6 10 70 54 60

Borges Blanques 34 16 7 11 63 45 55

Artesa de Segre 34 15 7 12 58 54 52

Agramunt G. Gatell 34 14 8 12 67 58 50
Juneda 34 12 13 9 61 60 49

La Seu d’Urgell 34 13 10 11 61 61 49

Guissona 34 13 9 12 42 43 48

Solsona 34 15 2 17 66 63 47

Balàfia 34 14 2 18 62 76 44

Tremp 34 11 9 14 49 62 42

Artesa de Lleida 34 10 11 13 48 53 41

Balaguer 34 12 4 18 46 52 40

Vilanova de la Barca 34 7 5 22 51 83 23

Pobla de Segur 34 7 2 25 45 86 23

Almenar 34 0 4 30 19 120 4

Cadet
Baix Segrià 1 Agramunt G. Gatell 0

Classificació J G E P GF GC Punts

Agramunt G. Gatell 22 16 3 3 82 30 51
Guissona 22 15 4 3 104 28 49

Baix Segrià 22 15 2 5 75 32 47

Escola F. Urgell 22 15 2 5 79 55 47

Tàrrega 22 11 5 6 43 28 38

Bellpuig 22 10 4 8 49 52 34

Pla d’Urgell 22 9 2 11 44 49 29

At. Segre 22 9 4 9 48 44 28

Balaguer 22 7 4 11 45 54 25

Ivars d’Urgell 22 3 4 15 36 81 13

Fondarella 22 3 0 19 30 116 9

Tremp 22 1 2 19 24 90 5

Infantil
At. Segre 1 Agramunt G. Gatell 2

Classificació J G E P GF GC Punts
At. Segre 24 20 2 2 102 24 62
Garrigues 24 18 4 2 90 29 58
E. F. Urgell 24 17 2 5 81 41 53
Bellpuig 23 15 2 6 75 35 47

Pobla de Segur 24 14 2 8 80 61 44

Agramunt G. Gatell 24 10 3 11 50 53 33
Guissona 24 10 1 13 53 68 31

Tremp 22 9 3 10 53 39 30

Rialp 24 8 1 15 48 85 25

Balaguer 24 5 3 16 38 84 18

Artesa-Ponts 24 5 2 17 46 83 17

Tàrrega 24 3 5 16 24 62 14

Cervera 23 4 2 17 18 94 14

Aleví A
Pardinyes 3 Agramunt G. Gatell 8

Classificació J G E P GF GC Punts
At. Segre 24 22 1 1 112 16 91
Lleida 24 22 0 2 112 18 90
Arrels 24 19 2 3 105 22 83
Agramunt G. Gatell 24 17 1 6 112 55 76
Guissona 24 12 3 9 90 98 63
Escola F. Urgell 24 13 0 11 86 77 63
Cervera 24 12 2 10 83 83 62
Pla d’Urgell 24 11 1 12 68 80 58
Tàrrega 24 7 1 16 58 96 46
Garrigues 24 6 1 17 57 106 43
Ivars d’Urgell 24 4 1 19 35 108 37
Balàfia 24 3 3 18 71 132 36
Pardinyes 24 0 0 24 42 140 24

Aleví B
Agramunt G. Gatell 1 Rialp 3
Bellpuig 1 Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 6 Lleida 6
Intercomarcal 8 Agramunt G. Gatell 5

Classificació J G E P GF GC Punts
At. Segre 24 20 2 2 114 36 86
Intercomarcal 24 19 1 4 102 43 82
Mollerussa 24 16 2 6 73 38 74
Rialp 24 15 3 6 87 49 72
Lleida 24 12 6 6 83 60 66
Linyola 24 13 2 9 82 63 65
Tàrrega 24 12 1 11 72 72 61
Agramunt G. Gatell 24 10 4 10 90 83 58
Bellpuig 24 10 2 12 96 84 53
Cervera 24 8 2 14 66 86 50
Oliana 24 4 1 19 46 121 37
Pla d’Urgell 24 2 0 22 23 120 30
Fondarella 24 1 2 21 60 139 29

Benjamí
Agramunt G. Gatell 2 Guissona 6
Mollerussa 2 Agramunt G. Gatell 2

Pre-Benjamí
Agramunt G. Gatell 5 Ivars d’Urgell 5
Agramunt G. Gatell 3 Artesa-Ponts 1

(Aquestes categories no disposen de classificació).

ELS CADETS CAMPIONS

Si l’any passat van ser els amateurs 
qui es van proclamar campions de 

la seva categoria, enguany són els ca-
dets els campions del seu grup, amb 
setze victòries, tres empats i quatre 
derrotes. Aquest equip va demostrar 
des del primer partit que tenia ganes 
de fer història al club. Enhorabona, 
nois.

Aquests són els jugadors: Ivan Se-
menté, Josep Avellana, Eduard Ros, 
Joan Coll, Oliver Vadillo, Moha Dove, 
David Galan, Ramon Carabassa, Dani 
Polo, Ferran Isla, Facundo Ancibar, 
Aleix Mateu, Brahyau Novoa, Andreu 
Vivielles, Roger Romeu, Joan Vilalta, 
Mauricio Giraldo, Javi Tomàs, Guillem 
Jubete, Amin Majdi, Jordi Noguera, 
David Díaz, Dan Mihasan, Xavi Pedrol, 

Alex Tàpia, Pau Farré, Jordi Palomino i 
Alex Sangrà.

Delegat: Sisco Galan.
Entrenadors: Xavier Pedrol i Deyby 

Vergara.
I a tots els que partit a partit heu ani-

mat a l’equip... Felicitats, campions!!

Equip tècnic: X. Pedrol, D. Vergara i S. Galan.

R
O

SA
 X

IF
R

É



59sió 568[JUNY 2011]

Passadís als campions, l’últim partit al camp del Baix Segrià.

Els components de l’equip posen a les instal·lacions del camp de futbol.

Ofrena floral a l’església parroquial.

La rua dels campions al Mercadal.
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ESPORTS CLUB CICLISTA AGRAMUNT

Nova junta directiva
Amb motiu del nomenament de la 

nova Junta Directiva del nostre 
Club, volem informar a tots els socis, 
simpatitzants i amics de l’elecció i 
composició de la mateixa.

Després de divuit anys, en Joan Los-
cos Solé ha deixat la presidència del 
Club. La nova Junta, seguint una línia 
continuista, està formada per la base 
de l’anterior, tot i que incorpora noves 
cares.

En nom de tots els socis del Club 
Ciclista Agramunt, volem manifestar 
l’agraïment per la tasca que en Joan 
Loscos Solé, exemple de motivació, 
constància i lideratge, ha dut a ter-
me durant tants anys al capdavant del 
club. La seva actitud tan positiva, els 

Joan Loscos ha estat president del club durant 18 anys.

esforços i temps dedicat, i l’interès 
que en tot moment ha demostrat com 
a president, fan que deixi una emprem-
ta inesborrable; a més, també, de do-
nar-li gràcies per continuar dins la nova 
Junta Directiva com a vocal, aportant 
la seva inestimable experiència i visió.

La nova Junta Directiva del Club 
Ciclista Agramunt, ratificada per l’As-
semblea Extraordinària celebrada el 
passat 20 de maig, és la següent:

President: JAUME ARENY TORNÉ

Vicepresident: JORDI REIG
 CUCURULLS

Secretari: JOSEP Mª GUASCH HUGUET

Tresorera: ANNA VILADRICH HUGUET

Vocals: JOAN LOSCOS SOLÉ
 RAMON FITó RIBALTA
 IMMA SANTAMARIA BARBÉ
 JOAN FITó RIBALTA
 JORDI PARÍS DALMAU
 RAMON TORRES AMIGó
 IMMA COBERó TARRAGONA
 JOSEP ORTIZ LLENA
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

S’acaba la temporada

Com ja és habitual per aquestes dates, aquí deixem l’úl-
tima crònica de la temporada i ens acomiadem, si no hi 

ha res de nou, fins al proper setembre.

Sènior Masculí (Tercera Catalana - Grup A)
Últimes jornades amb només una derrota per la mínima, a 

casa d’un dels que han fet fase d’ascens, i on s’ha aconse-
guit acabar sense perdre ni un partit a la nostra pista. Supe-
rant amb nota la primera temporada com a equip Sènior de 
la majoria dels jugadors.

Resultats:
14/05/2011 AGRAMUNT C.H. 23 PROCER CERDANYOLA 21
08/05/2011 SANT MIQUEL C.H. 29 AGRAMUNT C.H. 28
30/04/2011 AGRAMUNT C.H. 25 BCN SANTS 23
16/04/2011 AGRAMUNT C.H. 29 OAR GRACIA SABADELL 29

CLASSIFICACIó J G E P Punts

PARDINYES, CLUB HANDBOL 22 17 1 4 35

CH SANT MIQUEL 22 16 0 6 32

PROCER CERDANYOLA, CLUB HANDBOL 22 16 0 6 32

BCN-SANTS UBAE CEH 22 15 1 6 31

SANTPEDOR, CLUB HANDBOL 22 14 1 7 29

AGRAMUNT CH 22 11 5 6 27

SANT OT, CLUB ESPORTIU 22 8 2 12 18

SANT QUIRZE, HANDBOL 21 8 2 11 18

GRÀCIA, OAR SABADELL 21 6 3 12 15

IGUALADA, CLUB HANDBOL 21 5 1 15 11

RIPOLLET, CLUB HANDBOL 21 5 0 16 10

H.SANT LLORENÇ-SANT FELIU LL., B 22 1 0 21 2

L’equip ha tancat la temporada amb una eliminatòria de 
la Copa Federació, a partit únic, i on no va acompanyar la 
sort. Un horari inusual i el fet de jugar en un pati de col·legi, 
varen marcar el resultat final.
28/05/2011 ESCOLA PIA DE GRANOLLERS 33 AGRAMUNT C.H. 25

Juvenil Masculí (Segona Catalana - Grup A)
Res a fer contra els primers classificats de la taula, però el 

fet de no baixar els braços en cap moment, així com la mi-
llora de l’equip en defensa, amb molts dels jugadors encara 
Cadets, fa que en acabar la temporada ens puguem donar 
per satisfets de la feina feta, i ens permet encarar el futur 
amb optimisme

Resultats:
14/05/2011 AGRAMUNT C.H. 11 PROCER CERDANYOLA 32
07/05/2011 CONCÒRDIA C.H. ANDORRA 25 AGRAMUNT C.H. 9
30/04/2011 AGRAMUNT C.H. 17 BCN SANTS 37
16/04/2011 AGRAMUNT C.H. 19 OAR GRACIA SABADELL 38

CLASSIFICACIó J G E P Punts

SANT QUIRZE, HANDBOL (A) 22 21 0 1 42

BCN-SANTS UBAE CEH 22 18 2 2 38

GRÀCIA, OAR SABADELL 22 17 0 5 34

PARDINYES, CLUB HANDBOL 22 14 1 7 29

SANT LLORENÇ-SANT FELIU LL., HANDBOL 22 14 1 7 29

PROCER CERDANYOLA 22 13 1 8 27

CONCÒRDIA, CLUB HANDBOL 22 10 1 11 21

RIPOLLET, CLUB HANDBOL 22 8 0 14 16

IGUALADA, CLUB HANDBOL 22 6 2 14 14

AGRAMUNT CH 22 4 0 18 8

SANT OT, CLUB ESPORTIU 22 3 0 19 6

HANDBOL BERGA, (S/D) 22 0 0 22 0

Cadet Femení (COPA FEDERACIÓ)
Amb els dos partits corresponents a la segona fase de la 

copa federació, l’equip ha posat punt i final a una temporada 
no massa reeixida. Diversos contratemps i diversos proble-
mes, han complicat la marxa de l’equip. 

Resultats:
15/05/2011 AGRAMUNT C.H. 12 SALLE MONCADA 20
07/05/2011 SALLE MONCADA 31 AGRAMUNT C.H. 12

RESUM DE LA TEMPORADA:
Un cop finalitzades les competicions oficials, toca fer 

balanç de la temporada. Podem dir que hem superat amb 
escreix l’anterior, potser no en resultats esportius, però sí 
quant a nombre d’equips i practicants, tant en les compe-
ticions oficials, com a nivell de menuts en les trobades de 
mini-handbol. Hem passat d’estar sota mínims, a recuperar 
equips com feia anys que no teníem.

Pel que fa als nois, tenim un Sènior renovat, amb gent jove 
i amb molt de futur per endavant. I un Juvenil que, tot i els 
mals resultats, comptant que la meitat dels seus integrants 
són Cadets, ens permet mirar el futur amb optimisme. I què 
dir de les noies! Aquí és on més hem crescut. Hem passat 
d’un equip, a quatre; i si es confirmen les previsions, la pro-
pera temporada en seran cinc. Estem recuperant un Sènior, 
el Cadet que ja fa uns anys que juga, passarà a Juvenil, i 
tindrem dos equips més en categoria Cadet, així com un 
Infantil, format per jugadores que aquest any han participat 
en diverses trobades.

En resum, un bon any, que ens fa ser optimistes de cara 
al futur, tot i els nous reptes d’organització i econòmics que 
tants equips generaran. Així doncs, bones vacances a tots: ju-
gadors, tècnics, directius, socis, seguidors, amics en general, 
ens retrobem de nou en l’inici de la propera temporada.   ■
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Secció de Futbol Sala
A. Guerrero

FUTBOL SALA

L’Agramunt ha mostrat 
la seva millor imatge en 
aquest final de la tempo-

rada. El darrer tram del campio-
nat ha estat, però, insuficient 
per aconseguir la salvació a la 
categoria. Tot i això, cal des-
tacar que l’equip que entrena 
Josep Maria Viladevait ha su-
mat els mateixos punts en els 
darrers quatre partits que en les 
primeres 20 jornades del cam-
pionat.

Tot i això, l’equip va sumar 
una nova derrota en el primer 
partit després de les vacances 

de Setmana Santa. Va ser con-
tra el Cervera (2-1). Una desfeta 
que va fer molt mal als jugadors 
agramuntins, sobretot si tenim 
en compte que van dominar 
durant gairebé tot el partit. Uns 
minuts finals desastrosos van 
acabar decantant l’encontre per 
als locals. En la següent jorna-
da, l’Agramunt es va imposar en 
el derbi contra l’Artesa de Segre 
(5-6). Va ser un partit vibrant i 
que es va decidir en els instants 
finals.

La bona ratxa va continuar 
contra l’Orvepard (Organització 
de Veïns de Pardinyes). Va ser, 
sens dubte, el millor partit de la 
temporada de l’equip (7-3). Els 
agramuntins van dominar totes 
les facetes del joc i van sumar 
tres punts més. En canvi, en 
la següent jornada es va sumar 
una nova derrota. En aquest cas, 
contra el Borges Blanques (10-
7). Va ser un partit molt obert. 
De fet, es van marcar molts 
gols: 17. Les alternatives van 
ser constants i els de les Garri-
gues van saber aprofitar la seva 
profunditat de banqueta. I en la 
darrera jornada d’aquest tram, 
concretament la número 29, 
l’Agramunt va sumar tres punts 

més en imposar-se al Restau-
rant Hong Kong de Lleida (6-5). 
Va ser una victòria molt treba-
llada i amb remuntada final. I 
és que els lleidatans van mar-
xar al descans amb el resultat 
a favor (1-3). Una gran segona 
meitat dels locals va capgirar el 
marcador.

En definitiva, que l’equip 
continua a la part baixa de la 
taula però amb uns registres 
més positius. De fet, hom té la 
sensació que l’equip ha pagat 
molt car el mal inici de campio-
nat. Un inici que, de retruc, ha 
marcat tota la temporada. Tot i 
això, cal destacar aquesta part 
final del campionat ja que ha 
servit per recuperar l’autoesti-
ma i la bona imatge.

Per altra banda, destacar que 
un cop hagi finalitzat la tempo-
rada (en aquesta crònica sols hi 
falta la darrera jornada) caldrà 
prendre’s un temps per reflexio-
nar i estudiar quin ha de ser 
el futur de l’equip. La voluntat 
inicial és la de donar un nou 
impuls a l’equip de futbol sala. 
Això sí, sempre sense obviar 
que ha estat un dels millors ex-
ponents de l’esport agramuntí 
en la darrera dècada.    ■

LA MILLOR VERSIÓ DE LA TEMPORADA

L’equip continua 
a la part bai-
xa de la taula 
però amb uns 
registres més 
positius.

Classificació (fins a la jornada 29) J G E P GF GC Punts
SANT JULIÀ, C.E. “A” 29 27 2 0 208 69 83
ALCARRÀS, F.S. “A” 29 21 3 5 162 94 66
CASTELLAR DE LA RIBERA “B” 29 21 0 8 178 107 63
BALAGUER, C.F. “A” 29 19 3 7 141 102 60
TORRENTE DE CINCA-MASSALCOREIG, F.S. “A” 29 18 0 11 219 149 54
RAJOLÍ D’OR LLARDECANS “A” 29 16 3 10 119 109 51
BORGES, F.S. “A” 29 14 3 12 129 131 45
BALAGUER, C.F.S. “B” 29 12 2 15 104 122 38
CONCA D’ALLÀ FUTBOL SALA “A” 29 10 4 15 184 212 34
FONT-ALMAGRAFIC F.S., ASS. “A” 29 10 3 16 114 146 33
CERVERA FUTBOL SALA II C.E. “A” 29 9 4 16 96 144 31
REST. MODERNO ROSSELLó - REST. HONG KONG “A” 29 9 3 17 121 146 30
CENTRE EXCURSIONISTA NOVA GENT “A” 29 8 4 17 127 170 28
ORVEPARD “A” 29 7 0 22 96 161 21
PUIGGRÒS C.F.S. “A” 29 6 3 20 96 159 21
AGRAMUNT C.H., FS “A” 29 5 3 21 109 182 18

PREFERENT CATALANA GRUP 5
Resultats

CERVERA  2 - 1  AGRAMUNT
CENG ARTESA  5 - 6  AGRAMUNT
AGRAMUNT  7  -  3  ORVEPARD 
BORGES  10 - 7  AGRAMUNT
AGRAMUNT  6  -  5  HONG KONG
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ESPORTS ATLETISME

Campionats de clubs
CAMPIONATS DE CATALUNYA 
PER CLUBS. 7-5-2011

Els campionats de clubs són el pre-
ludi de la cloenda de la temporada at-
lètica. Aquesta és la darrera presa de 
contacte amb els atletes rivals abans 
de les curses decisives de final de tem-
porada. Aquesta vegada es van celebrar 
a la localitat del Prat de Llobregat i hi 
varen participar els atletes de categoria 
benjamí, aleví i infantil. Com sempre 
quan es participa en un campionat 
oficial, es duu la samarreta blava del 
Club U.A. Lleida. En aquest cas comp-
ta, abans que res, el resultat general 
del conjunt dels atletes en cadascuna 
de les disciplines.

En la categoria benjamí varen córrer 
el Roger Súria, el Walid Talbi i la Mar 
Godoy. En la d’alevins van participar la 
Lara Giménez, la Maria Súria i el Pau 
Godoy i finalment en la categoria in-
fantil la Maria Morell, l’Helena Zurita, 
Naima Barkane i l’Oriol Valls. Malgrat 
el bon rendiment dels atletes dels es-
catxics, el Club U.A. Lleida no va acon-
seguir pujar al podi en cap categoria.

PRÈVIES PER ALS CAMPIONATS 
DE CATALUNYA. 21-5-2011

La temporada atlètica arriba a la seva 
cloenda i finalment ja tenim aquí les 
proves classificatòries. Aquest cop les 
curses de les categories aleví i infantil 
se celebren al Prat de Llobregat. Els at-
letes vénen d’arreu del país per lluitar 
per un lloc a la final, ja que només els 
setze millors temps aconseguiran pas-
sar a la final.

Ara per ara només dos escatxics te-
nien l’oportunitat d’arribar a la final en 
dues disciplines. La Lara Giménez en 
salt d’alçada i llançament de pilota i 
el Pau Godoy en la cursa dels 600 m i 
també en llançament de pilota. Malau-
radament la Lara no va aconseguir per 

poc el seu objectiu, tot al contrari que 
el Pau que encara té la possibilitat de 
lluitar per les dues medalles.

Marina Súria en els 2.000 m, l’Oriol 
Valls en els 1.000 m i la Naima Barka-
ne en els 1.500 m obstacles, van acon-
seguir el passi a la final i d’aquesta ma-
nera l’11 de juny poden lluitar per un 
triomf. Enguany, amb una mica de sort, 
també hi podria haver una campiona o 
un campió català d’Agramunt.

INTERCLUB A BENICARLÓ 
22-5-2011

Després de l’excel·lent dissabte de 
què varen gaudir els escatxics, una part 
del diumenge es va emprar anant cap 
a Benicarló i prendre part en aquesta 
prova atlètica per equips provinents de 
València, Catalunya i Andorra. A la cur-
sa en categoria aleví es va poder acon-
seguir la victòria, degut que bona part 

El Walid Talbi a la sortida dels 60 metres llisos.

El Pau Godoy instants abans de la sortida del 600 metres llisos de la prèvia del Campionat de Catalunya.
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d’aquest èxit va ser possible gràcies a les 
fantàstiques curses fetes pel Pau Godoy 
i per la Lara Giménez. La Mar Godoy va 
aconseguir també un molt bon resultat, 
ja que va haver de disputar les quatre 
disciplines de la categoria benjamí, com 
a única representant de la categoria.

Podem dir que aquest cap de setma-

na va resultar força reeixit en tots els 
aspectes.

PRÈVIES PER ALS CAMPIONATS 
DE CATALUNYA A TARRAGONA 
28-5-2011

Aquest cap de setmana els va tocar 

el torn als benjamins. El Roger Súria 
era la primera vegada que participava 
en uns campionats de Catalunya, i tot 
i haver millorat la seva marca no va po-
der passar a la final. L’altra atleta que 
va participar va ser la Mar Godoy, que-
dant-se a un segon d’un lloc per a la 
final.   ■

La Lara Giménez, la Marina Súria, la Maria Manyanet i la Marta Garcia, 
equip aleví de relleus 4 x 60 al Campionat de Catalunya.

L’Ester Cortadelles, la Naima Barkane, la Júlia Domínguez i l’Ariadna Chas, equip infantil de relleus 
4 x 80 al Campionat de Catalunya.
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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

OUUS

A

OUSOUUSSOUS

AA
MAQMA UINNÀRIÀRIA FA FORESTASTAL
AGRÍCOÍCOLALA J- JARDARDINERIA

TEL 973 40 01 48

El millor
preu!!El millor
preu!!

Formatges Monber
Elaboració Artesanal

C/ Les Eres,18 - Tel. 973 390 316 - Agramunt
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ESPORTS TRIATLÓ

Extreme Man Salou - Costa Daurada

El 5 de juny es va organitzar un triatló extrem de llarga 
distància a la ciutat de Salou, on les disciplines van 
ser 3.800 metres de natació fent dues voltes a mar 

obert, 180 quilòmetres de ciclisme en una sola volta per 
les comarques del Tarragonès, Baix Camp i Priorat, i 42,2 
quilòmetres corrent a peu fent un recorregut de 4 voltes pels 
carrers de Salou.

Triatló d’un nivell molt exigent per la difi cultat dels circuits 
i per la presència de competidors com Olivier Marceau, Pau 
Zamora, Alexandra Lousion i Aline Choretier, professionals i 
campions en aquestes distàncies, on dos veïns d’Agramunt, 
en Carles Areny i en F. Xavier Penella tam bé varen prendre 
part d’aquesta prova, on hi havia 400 inscrits.

Va ser una prova caracteritzada per una mar molt tranquil-
la i poder realitzar una natació força ràpida, on després és 
va afrontar un segment de bicicleta molt exigent amb 2800 
metres de desnivell positiu, per acabar amb l’últim segment 
de la prova, que era ni més ni menys que una marató. Desta-
car el bon temps que va acompanyar els triatletes durant tot 
el dia, sense fer molta calor, i destacar també la presència 
de molts vilatans d’Agramunt que varen anar a animar els 
dos atletes agramuntins, els quals, sense aquest suport i 
ànims que els donaven, ho haguessin passat molt pitjor de-
gut a la duresa de la competició.

Els nostres atletes van poder acabar la cursa i proclamar-se 
FINISHER’s de l’Extreme Man de Salou, amb uns molt bons 
resultats.

• Posició 81 per a F. Xavier Penella, amb uns temps de:

Nedar 3.800 m Bicicleta 180 km Córrer  42,2 km TEMPS TOTAL

01:00:10 06:37:09 04:14:23 12:00:12

• Posició 212 per a Carles Areny, amb uns temps de:

Nedar 3.800 m Bicicleta 180 km Córrer  42,2 km TEMPS TOTAL

01:07:20 07:04:07 04:59:51 13:24:48

Presentació en forma de llibre
de l’11è col·leccionable de SIÓ

“INTIMIDADES”
Diumenge 26 de juny
A la 1 del migdia
Al Foment Parroquial Us hi esperem a tots!

Us hi esperem a tots!
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Demanar per Josep Mª  600 446 600600 446 600

SERVEI de TAXI
Dos vehicles de 5 i 7 places climatitzades

Lloguer de remolc tancat de grans dimensions per a turismes

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

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

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

* servei de carta

* menú cap de setmana

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

* menú diari

Truqueu per demanar informació!

TORRONS I XOCOLATES 
ARTESANS, 

ESPECIALITATS DE 
XOCOLATA, TORRONS I 

XOCOLATES ECOLÒGICS 

TORRONS I XOCOLATES 
ARTESANS, 

ESPECIALITATS DE 
XOCOLATA, TORRONS I 

XOCOLATES ECOLÒGICS 

  
Vine a la nostra botiga i descobreix,...

A.Lluch CCaammíí VVeellll ddee TTààrrrree aa 1177--1199,,  AAggrraammuunntt  ((LLlleeiiddaa))  TTeell..  997733..3399..0000..3300  
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS CiU

Reflexió després de les eleccions
Benvolguts veïns,

Un cop ha passat la jornada 
electoral del dia 22 de maig, 
escoltades moltes opinions de 
molta gent i analitzades les da-
des amb detall, em calen unes 
reflexions personals respecte 
dels resultats de les passades 
eleccions municipals.

La primera és traslladar a les 
persones que van votar Conver-
gència i Unió, el meu sincer 
agraïment pel seu suport a la 
nostra proposta. Agrair la feina 
de tots els companys i compa-
nyes de la candidatura que han 
treballat fins a l’últim moment 
de manera incansable i impe-
cable.

Convergència i Unió d’Agra-
munt ha perdut les eleccions 
municipals. Hem perdut vo-
tants i representació al consis-
tori. Es miri per on es miri no hi 
ha excuses possibles. Hem de 
saber fer autocrítica.

Tinc una barreja de sensa-
cions: haver posat una gran 
dosi d’il·lusió i un sentiment 
estrany de pensar que havia de-
cebut tots els qui em vau votar i 

les persones que havien confiat 
en mi, com si els hagués fallat.

Si analitzem la feina feta en 
la legislatura 2007-2011, crec 
que s’ha actuat amb transpa-
rència i responsabilitat. Per-
sonalment crec que han estat 
quatre anys bons per Agramunt, 
que s’ha fet una molt bona ges-
tió dels recursos municipals i 
que les diverses qüestions que 
en el seu dia ens vam trobar i 
d’altres que han anat sorgint 
al llarg de la legislatura, s’han 
encarat amb l’atenció i el rigor 
que Agramunt mereix. És evi-
dent que amb això sol no n’hi ha 
hagut prou perquè els agramun-
tins ens renovessin la confiança.

En una ocasió vaig dir que go-
vernar en minoria, i per la inten-
sitat del dia a dia, ha fet que no 
poguéssim dedicar més temps 
a la nostra gent i comunicar tot 
el que hem fet. Possiblement 
aquest ha estat un dels nostres 
dèficits en la legislatura passa-
da. Com a contrapartida hem 
aconseguit una legislatura sen-
se crispacions al consistori, que 
honestament crec que és positiu 
i bo per Agramunt que sigui així.

Els ciutadans d’Agramunt 
han expressat que desitgen un 
canvi en el govern municipal i 
en les formes de governar. Hi ha 
hagut un clar guanyador, Acord 
d’Esquerra, amb una molt bona 
campanya i anant directe a un 
seguit de propostes que tenen 
en la ciutadania un fort reclam. 
Vull, doncs, felicitar-los since-
rament pel magnífic resultat 
que han obtingut i desitjar-los 
el millor en la nova etapa que 
s’obre al nostre Ajuntament.

Jo i tot l’equip de la candi-
datura de Convergència i Unió 
intentarem estar a l’alçada del 
que ens demanen els conciu-
tadans amb la força que ens 
han donat a les eleccions, i ti-
rar Agramunt endavant amb els 
regidors sorgits de la contesa 
electoral, que al cap i a la fi és 
el que ens crida a l’hora d’en-
trar en política municipal.

Serem fidels al nostre lema 
de campanya: COMPROMESOS 
AMB AGRAMUNT.

Domènec Llop i Solà
Grup Municipal 
de Convergència i Unió

Tinc una bar-
reja de sensa-
cions: haver 
posat una gran 
dosi d’il·lusió 
i un sentiment 
estrany de 
pensar que 
havia decebut 
tots els qui em 
vau votar i les 
persones que 
havien confiat 
en mi, com 
si els hagués 
fallat.
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Particular necessita

CUINERA
amb experiència

per ocasions puntuals

Es demana disponibilitat horària
(normalment en caps de setmana)

Es requereix vehicle propi

Els interessats podeu trucar al

973 39 12 67
i preguntar per la Sònia

Cinquè aniversari

Joan Vidal i Huguet
Que morí el 6 de juny de 2006.

El teu record està present cada dia entre nosaltres.
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L'AJUNTAMENT
INFORMA

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 2-5-2011

CERTIFICACIONS

Es van aprovar les següents certificacions:
- Certificació núm. 2 de l’obra denominada “PROJECTE BÀ-

SIC I D’EXECUCIÓ PER A LA REHABILITACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE 
SANT LLORENÇ DE MAFET- FASE 1” lliurada pels directors tèc-
nics, Lurdes Espar Canal i Àngel Tuset Sánchez, i executada 
per l’empresa CONSTRUCCIONS BALAGUERó, 4, SL, per 
un import de 64.384,29€.

- Certificació núm. 4 de l’obra denominada “Instal·lació 
de la calefacció, arranjament del sostre de la sala de Plens i 
distribució de la planta segona de l’Ajuntament” lliurada per 
l’arquitecte municipal, i executada per l’empresa GARROFÉ-
ROCA,SA, per un import de 51.364,77€.

- Certificació núm. 2 de l’obra denominada “AMPLIACIÓ 
DE LA LLAR D’INFANTS D’AGRAMUNT” lliurada per l’arquitecte 
municipal, i executada per l’empresa ISOLUX INGENIERÍA, 
SA, per un import de 15.355,27€.

- Certificació núm. 7 de l’obra denominada “Reforma dels 
vestuaris i sanejament del vas gran de les piscines municipals 
d’Agramunt” lliurada per l’arquitecte municipal, David Blan-
co i Casadesús i executada per l’empresa PROMOCIONS 
BERCO, 22, SL, per un import de 40.450,18€.

BAIXA ESTABLIMENT

S’acordà donar de baixa del Registre d’Establiments els 
corresponents establiments:

- De la Sra. Montserrat Otín i Vilanova, dedicat a l’activitat 
de bugaderia mecànica situada a l’Av. Jaume Mestres, 3, 
baixos.

- Establiment TATOO, titular de l’activitat el Sr. Antonio 
Dil Valls dedicada a centre de tatuatges, piercings, venda de 
roba, complements i bijuteria situada a l’Av. Jaume Mestres, 
15, baixos.

OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES i CADIRES

S’autoritzà l’ocupació de la via pública amb taules i cadi-
res als titulars dels establiments que seguidament s’indica, 
així com el lloc d’ubicació:

Titular de l’establiment Emplaçament Taules Cadires

Pampalona Mora, Ramon Pl. Mercadal, 2 6 20
Jovell Vila, Antònia C. Sió, 14, baixos 5 15
Carreras Roca, Josep Av. Marià Jolonch, 2, baixos 7 23
Vidal Llorens, Josep Av. Esports, 12-14, baixos 10 40
Dumitru, Marinela Av. Agustí Ros 2 6
Dumitru, Marinela Av. Agustí Ros TARIMA
Motos Romero, Elena Pl. Mercadal, 19, baixos 5 20
Pintó Isanta, Concepció C. Firal, 27 2 6
Inglés Solé, Jordi Pl. Pou, 4 4 16

Inglés Solé, Jordi Pl. Pou, 4 TARIMA
Fonoll Bertran, Rosa C. Petronel·la, 12 4 12
Establiments ESA, SL Ctra. de Tàrrega, 19 6 24

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ CULTURAL RECREATIVA BOMBERS 
VOLUNTARIS D’AGRAMUNT

Es concedí un ajut econòmic per un import de 452,69€ a 
l’Associació Cultural Recreativa Bombers Voluntaris d’Agra-
munt per fer front a les despeses de l’IVTM de l’any 2011 
pels següents vehicles:

Vehicle Matrícula Import
LAND ROVER DEFENDER 9603 CMD 120,86€

FORD TRANSIT C 409 9425-CBC 139,94€

NISSAN TERRANO II B-7261-NM 120,86€ 
LAND ROVER 1300 L-8167-A 71,03€

SUBVENCIÓ AGRUPACIÓ SARDANISTA BARRETINA
S’acordà concedir un ajut econòmic per un import de 

1.650€ a l’Agrupació Sardanista Barretina per fer front a 
les despeses de l’actuació de les cobles que actuaran en 
motiu de la XXIa edició de l’aplec de sardanes d’Agramunt. 

CONTRACTE ARRENDAMENT PER A L’ADQUISICIÓ D’UNA 
FOTOCOPIADORA

S’aprovà la formalització del contracte d’arrendament de 
béns mobles amb SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, 
SL per a l’adquisició d’una fotocopiadora digital RICOH Mo-
del AFICIO MPC5501AD més els accessoris presentats per 
l’oferta, el termini de l’arrendament és de 60 mesos i la 
quota mensual és de 299€/mes. 

La promoció especial de l’adquisició de la fotocopiadora 
Ricoh Aficio MPC5501AD inclourà: 

1.-Substitució de la copiadora Ricoh Aficio 1018 de l’Es-
cola de Música per una copiadora Ricoh Aficio 3025 o mo-
del similar.

 2.- Substitució de la copiadora Ricoh Aficio 1515PS de 
l’Ajuntament al primer pis per una copiadora Ricoh Aficio 
MP161SPF. 

3.- Substitució de la copiadora Canon dels Serveis Tècnics 
per una copiadora Ricoh Aficio 3025 o model similar.

4.- Subministrament de la copiadora Ricoh Aficio 
MP161SPF sense càrrec per a Serveis Socials.

ADJUDICACIÓ DEL CANVI DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT

Atès que s’estan duent a terme les obres d’ampliació de 
l’edifici de l’Ajuntament i que la instal·lació elèctrica actual 
ha quedat absoleta a les noves infraestructures. 

S’aprovà els treballs d’obres del canvi de les instal·lacions 
elèctriques de l’edifici de l’Ajuntament d’Agramunt, que 
s’adjudicà a l’empresa MUNTATGES LLEIDA, per un import 
de 3.230,23€, IVA exclòs. ▼
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ACORD D’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRA-
TIVA PER A L’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC PER A 
L’EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC AL PASSEIG J. BRUFAU PER 
PROCEDIMENT OBERT

S’adjudicà al Sr. Emilio Gil Ortiz i al Sr. Carlos Gil Ortiz 
la concessió administrativa d’ús privatiu per a la instal·lació 
del quiosc destinat a l’activitat de gelats, begudes i terrassa 
del Passeig qualificat com a bé de domini públic, al licitador 
que va presentar l’oferta econòmicament més avantatjosa.

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 18-5-2011

CERTIFICACIONS

Es van aprovar les següents certificacions:
- Certificació núm. 5 de l’obra denominada “Instal·lació 

de la calefacció, arranjament del sostre de la sala de Plens i 
distribució de la planta segona de l’Ajuntament” lliurada per 
l’arquitecte municipal i executada per l’empresa GARROFÉ-
ROCA,SA per un import de 92.832,10€.

- Certificació núm. 1 de l’obra denominada “Annex al pro-
jecte bàsic i d’execució de reforma i ampliació de l’Ajuntament 
per obres complementàries” lliurada per l’arquitecte muni-
cipal, David Blanco i Casadesús i executada per l’empresa 
GARROFÉ-ROCA,SA, per un import d’11.807,68€.

- Certificació núm. 2 de l’obra denominada “Annex al pro-
jecte bàsic i d’execució de reforma i ampliació de l’Ajuntament 
per obres complementàries” lliurada per l’arquitecte munici-
pal, i executada per l’empresa GARROFÉ-ROCA,SA, per un 
import de 25.651,67€.

SUBVENCIÓ AMPA COL·LEGI MARE DE DEU DEL SOCORS

Es concedí a l’AMPA del Col·legi Mare de Déu del Socors, 
una subvenció de 330€, per a les activitats extraescolars 
durant el curs 2010/2011. 

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DEPARTAMENT DE BENESTAR 
SOCIAL I FAMÍLIA

Se sol·licità al Departament de Benestar Social i Família 
de la Generalitat de Catalunya de conformitat amb la Resolu-
ció BSF/1152/2011, de 10 de maig per a la realització dels 
següents programes: 

- Per la línia de subvenció de programa en matèria d’aten-
ció a la infància i l’adolescència:

· Programa Q Tan T Fum
· Programa Patufets 
· Programa Mercadal 
- Per la línia de subvencions de programes i activitats d’in-

tegració social de persones estrangeres immigrades: 
· Programes de promoció de l’acomodació de la diversitat.  
· Programa de primera acollida de l’àmbit local de Cata-

lunya

· Programa per a la contractació de professionals de gestió 
a la diversitat

· Programa promoció de la igualtat d’oportunitats 

ENLLUMENAT PÚBLIC

S’acordà autoritzar l’encesa de l’enllumenat públic del 
sector centre de la C-14 de les matinades dels divendres 
als dissabtes, des del 13 de maig fins al 9 de setembre de 
2011, en total 18 dies, per tal de facilitar l’accés del públic 
a la instal·lació Wai-kiki, entre les 23 hores del divendres 
a les 5 hores del dissabte. Així mateix, la col·locació de 7 
banderoles, a les faroles del marge dret de la carretera de 
Tàrrega C-14, en el benentès que es tindrà cura alhora de la 
seva instal·lació per tal de no ocasionar desperfectes, i que 
hi hagi una distància mínima de 4 metres del terra a la ban-
derola, perquè no les puguin estirar, i malmetre els fanals.

ADJUDICACIÓ CONTRACTE DEL SERVEI DE REVISIÓ DEL 
PARALLAMPS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

S’acordà adjudicar el contracte del servei de revisió del pa-
rallamps instal·lat a l’edifici de la Escola Municipal de Músi-
ca, a l’empresa APLICACIONES ELÈCTRICAS EGARENSE, 
SL per l’import de 150€, IVA exclòs.

PAGAMENT SANS ROSELL, SA, EMPRESA COL·LABORADORA 
DEL SERVEI REPSOL GAS DE LA SUBVENCIÓ REBUDA DEL 
DEPARTAMENT D’ENERGIA I MINES

S’acordà fer efectiu el pagament per un import de 
31.944,71€ a l’empresa Sans Rosell, SA, col·laboradora 
del servei Repsol Gas en concepte de l’obra “Ampliació de 
la gasificació del municipi d’Agramunt”.

OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES

S’acorda autoritzar l’ocupació de la via pública amb taules 
i cadires als titulars dels establiments que seguidament s’in-
dica, així com el lloc d’ubicació:

Titular de l’establiment Emplaçament Taules Cadires

Lanchazo Nogales, Maria Av. Catalunya, 1, baixos 4 16
Abad Rosell, Joana Pl. Fondandana 10 40
Rodrigues Marques, 
Maria Francinete C. Barretina, 2, baixos 4 16

Dumitru, Marinela Av. Jaume Mestres, 28, baixos 2 8
Abad Carrión, José Antonio Pl. Mercadal, 5, Baixos A 4 16
Agramunt Tastapans, SL Pl. Fondandana 5 20

PERMUTA DE 1.705, 78 M2, QUE ES CORRESPONEN A UNA 
PART DE LA PARCEL·LA 87 DEL POLÍGON 505 DEL CADAS-
TRE DE RÚSTICA PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT

S’acordà procedir en virtut del que disposa el Reglament 
del patrimoni dels ens locals, a la permuta d’una part de la 
parcel·la de propietat municipal de 1.705,78 m2 ubicada 

L'AJUNTAMENT
INFORMA

▼
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segons la nova assignació de la concentració parcel·lària a la 
parcel·la 87 del polígon 505 del cadastre de rústica i clas-
sificada com a bé patrimonial, amb 1.705,88 m2 d’una part 
de la finca rústica situada al polígon núm. 505 parcel·la 88, 
propietat del Sr. Jaume Solé Freixes, amb una equivalència 
de valors econòmics:

A.- FINCA PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT:
Part de finca de superfície de 1.705,78 m2 que se segre-

guen de la part oest i que coincideix amb el límit Oest de la 
finca matriu següent: Finca rústica. Polígon 505, parcel·la 
87 de la partida quadres amb una superfície de 32.237,31 
m2.

B.- FINCA PROPIETAT DEL SR. JAUME SOLÉ FREIXES
Part de Finca de superfície de 591,79 m2 i 1.113,99 m2 

amb un total de 1.705,78 m2 que se segreguen en la part 
est de la finca matriu següent: Finca rústica. Polígon 505, 
parcel·la 88 de la partida quadres amb una superfície de 
33.261,32 m2. Aquesta finca resta a nom del Sr. Jaume 
Solé Freixes segons acredita el full d’atribucions de la con-
centració parcel·lària d’Agramunt aportat pel Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, aprovat per Resolu-
ció AR/2235/2009, de 29 de juliol, de l’acord definitiu de la 
concentració parcel·lària subperímetre A d’Agramunt.

LLICÈNCIES D’OBRES
ANNA MARIA SALA SAIZ, per una pròrroga per enrajolar el 

terra de l’habitatge. Per ocupar la via pública amb una bastida 
i material per obres. C. Estudis Vells. 

GRUPO CONSIST, SA per obrir una rasa per rectificar la con-
nexió a la xarxa general de clavegueram. C. Ametller. 

BENITO ARNó E HIJOS, SA per anivellar la superfície actual 
d’una finca rústica per facilitar-ne el conreu. Pol. 506 Parc. 5. 

CARLOS ABEL ALONSO, per un dret de connexió d’aigua de-
finitiva a la xarxa general. C. Clos. 

MARIA MONTSERRAT MARTÍNEZ VIRGILI, per un dret de 
connexió d’aigua definitiva a la xarxa general. Av. Catalunya. 

CONCEPCIóN CUBERO BERZOSA, per un dret de connexió 
d’aigua definitiva a la xarxa general. Av. Catalunya. 

CUTEAN TIBERIU IOAN, per treure el sòcol del terra de l’ha-
bitatge per col·locar-hi parquet. C. Sant Joan. 

JORDI BURGOS VEIGA, per un dret de connexió d’aigua de-
finitiva a la xarxa general. Av. Catalunya. 

JOSEP FARRÉ FARRÀS, per un dret de connexió d’aigua de-
finitiva a la xarxa general. Av. Catalunya. 

PEPITA FARRÉ SABARTÉS, per canviar les rajoles de tres 
habitacions de l’habitatge. C. Pau Casals. 

NOEMÍ ESTEBAN PUJOL, per un dret de connexió d’aigua 
definitiva a la xarxa general. Av. Catalunya. 

JOSEP BERTRAN PUIGPINóS, per arranjar una paret mal-
mesa del jardí. Ctra. Artesa. 

ALBERT PADULLÉS OMEDES, per col·locar tres trencaaigües 
a les baranes dels tres balcons, arranjar l’arrebossat del ràfec de 
la teulada i canviar les rajoles malmeses de dues marquesines 
de l’entrada. C. Molí Vell, 13A, 13B, 13C

NOEMÍ ESTEBAN PUJOL, per treure una paret per ampli-
ar la superfície del menjador, fer una obertura en una paret i 
col·locar un envà separador de pladur per tancar una sala. Av. 
Catalunya. 

MARIA FITó VICENS, per obrir una rasa interior al pati per 
desembussar la claveguera. Pl. Amball. 

SÒNIA MARTÍNEZ HEREDIA, per arranjar les parets interiors 
del jardí. C. Màrius Torres. 

JOAN CARLES SOLÉ RIERA, per rebaixar la vorera de l’entra-
da al garatge. C. Firal. 

HARINERA ROCA, SA per desmuntar una teulada de xapa 
metàl·lica per instal·lar quatre sitges a l’edifici i tornar a col-
locar la mateixa teulada. C. Ronda Comtes d’Urgell. 

TORRONS VICENS, SL per pintar la façana de la botiga. C. 
Camí Vell de Tàrrega. 

ANDREU SOLÉ SOBREVALS, per canviar la claraboia malme-
sa del sostre de la nau. Av. Ribera del Sió.

JOAN BONCOMPTE ROMEU, per canviar les rajoles de la ter-
rassa de l’habitatge. Ctra. Puelles. 

GASPAR VICENS TEIXIDó, per canviar les rajoles de la terras-
sa de l’habitatge. C. Àngel Guimerà. 

XAVIER REGUÉ CARRERA, per pintar les façanes de la part 
frontal i posterior de l’habitatge. Av. Marià Jolonch. 

VISITA A
CERVERA

El dimecres 18 
de maig, les àvies 
i avis de la Resi-
dència Mas Vell 
van realitzar una 
visita a la Univer-
sitat de Cervera, 
on un guia va ex-
plicar tota la seva 
història i els usos 
actuals. 
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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’estiu:

de dimarts a divendres, de 10h a 13h 
i de 17h 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

Juliol de 1968: L’Ajuntament tira enda-
vant les gestions per construir l’Institut. 
Amb la quantitat d’1.000.700 pessetes 
aportades pels 34 veïns d’Agramunt, l’Ajun-
tament compra uns terrenys de 12.000 m2 
a la partida de la Capella que eren propietat 
de Francesca Brufau Estadella, Francesca 
Mestres Brufau i M. Teresa Novell Jolonch. 
Per guanyar temps, les propietàries van 
cedir els terrenys, de forma provisional, al 
Ministerio de Educación y Ciencia en data 
1 de juliol. L’escriptura ofi cial a favor de 
l’Ajuntament no es va realitzar fi ns el dia 
5 d’octubre del mateix any, davant el no-
tari Joan Baptista Bosch Potensà. Però la 
cosa es va tòrcer, ja que un cop el terreny 
es va urbanitzar per part de l’Ajuntament i 
traspassat ofi cialment al Ministerio, es van 
aturar les gestions i la cosa no avançava. Per 
això en una reunió de l’Ajuntament del 24 
de gener de 1969, l’alcalde informa de les 
gestions que ha fet a Madrid el Procurador 
en Cortes per Representació Familiar, Joa-
quim Viola Sauret, per la construcció del fu-
tur Institut. El problema més greu per tirar 
endavant l’obra és que en aquell moment 
s’està posant en marxa la Reforma de l’En-
senyament i això complica les previsions 
inicials que havien fet. L’acta del Consistori 
diu textualment: “(...) De su lectura (carta 
del Sr. Viola), se desprenden los inconve
nientes existentes en la actualidad, en ple
no plan de reforma de la Enseñanza, para 
conseguir de forma inmediata la cosntruc
ción del referido Instituto Técnico, aconse
jando al Ayuntamiento la solicitud de una 
Sección Delegada, de la Dirección General 
de Enseñanza Media (...). Pero estimando 
que con esta propuesta no quedaría resuelto 
el grave problema de la Enseñanza Media 
en Agramunt y comarca, por unanimidad 
de los asistentes, se acuerda que el centro 
que en su día se cree y construya sea de 
la modalidad de Instituto Técnico Superior, 
aunque para ello, por las razones expuestas, 
haya que esperar algún tiempo para cons
truirlo (...)”.

Totes aquestes importants gestions de la 
compra dels terrenys i de la posada en mar-
xa de la “maquinària” per a la construcció 
d’un Institut a Agramunt van ser realitzades 
per l’Ajuntament que presidia el batlle Ma-
nuel Mazon Ribó i en formaven part com 
a regidors Octavi Soldevila, Daniel Espinal, 
Joan Escolà, Josep Porta Vall, Francesc 
Lecha, Josep M. Inglés Mortés, Josep Fitó 
Vicens, Pere Miralles i Josep Fitó Sendrós.
(continuarà)

Bibliografi a: Bernaus Santacreu, Ramon i altres. 25 
anys de l’Institut Ribera del Sió d’Agramunt. Editat per 
l’Institut Ribera del Sió, 1999.

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

Demografia
(Mes de maig de 2011)

NAIXEMENTS
Dídac Fernández i Casals dia 28-4
Rayan Oufkir dia 30-4
Iker Fernández i Domínguez dia   9
Maria Boix i Roman dia 10
Ot Serra i Figuera dia 14
Clàudia Pérez i Rubinat dia 23

MATRIMONIS
Josep Bertran i Mitjavila, i 
Maria Macià i Codina dia 28

DEFUNCIONS
Josep Domingo i Clapera 76 anys, dia   1
Ventura Solé i Segura 87 anys, dia 11
Guillem Puig i Padullés 62 anys, dia 12
Maria Sala i Prat 86 anys, dia 13
Enriqueta Amigó i Escales 82 anys, dia 22
Jaume Marquilles i Marquilles 86 anys, dia 25
Maximino Sáiz i Tercero 78 anys, dia 29

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT EL MAIG

Dia   2 ......................................... 3,7 l./m2

Dia   3 ......................................... 6,3 l./m2

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

Dia 26 ......................................... 3,6 l./m2

Dia 30 ......................................... 11,2 l./m2

Dia 31 ......................................... 0,7 l./m2

TOTAL ......................................... 45,5 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL MAIG

Màxima del mes .....................33°, dies 25 i 26
Mínima del mes ...............9°, dies 2, 3, 15 i 16
Oscil·lació extrema mensual ........................24°
Mitja de les màximes ...........................26,806°
Mitja de les mínimes ...........................12,451°
Mitja de les mitjanes ...........................19,629°

L’observador: Deudat Pont

JULIOL 2011

Mes de 31 dies, setè de l’any segons el 
nostre calendari i cinquè del primitiu ca-
lendari romà anomenat Quintilis. L’any 44 
d.C. fou rebatejat amb el nom de Julius, en 
honor de Juli Cèsar.

El dia 1 el sol surt a les 4h 20m, i es pon 
a les 19h 28m. El dia 31 el sol surt a les 
4h 44m, i es pon a les 19h 10m.

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

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

l./m2

DATES ASSENYALADES 
I COSTUMARI

El juliol és un mes poc ric en tradicions 
populars i festes, ja que era l’època en 
què la gent es dedicava a segar i a batre la 
collita dels cereals i aquesta era l’activitat 
primordial. En el refranyer sobresurten el 
conceptes de molta calor i la pluja i les 
tronades pròpies de l’època que sovint in-
terrompia les feines del camp.

Pel juliol,
beure, suar
i la fresca buscar.

Pel juliol,
molt soroll i no plou.

Dia 10: Sant Cristòfol. Era un dels 
sants més venerats i com Sant Sebastià, 
havia estat molt invocat contra la pesta, 
en l’època que aquestes epidèmies del-
maven la població del nostre país. Segons 
una antiga creença, el qui veia la figura de 
sant Cristòfol estava salvat de mort violen-

ta, de ser atacat per lladres ni per cap ani-
mal ferotge durant tot el dia. Per aquesta 
raó pels portal de moltes poblacions hi 
solia haver capelles amb imatges d’aquest 
sant. Els nostres padrins l’advocaven amb 
aquesta formula:

Sant Cristòfol gloriós,
guardeume de tota pena
i de tots dolors.

Dia 15: Sant Enric. En les antigues 
escoles, avui era el darrer dia de classe i 
demà començaven les vacances. Per indi-
car que durant un temps la canalla podri-
en alliberar-se del mestre deien:

Per Sant Enric
del mestre em ric.

Dia 25: Sant Jaume de Galícia.

Dia 26: Sant Joaquim i Santa Anna. 

Ramon Bernaus i Santacreu

JO
S

E
P

 R
O

V
IR

A

Lluna
nova

Quart
creixent

Lluna
plena

Quart
minvant

Lluna
nova

el dia 1, a les 8:54 h
Lleugeres tempestes

el dia 8, a les 6:29 h
Forta calor

el dia 15, a les 6:40 h
Segueix el temps molt calorós

el dia 23, a les 5:02 h
Tempestes que refresquen la temperatura

el dia 31, a les 18:40 h
Bon temps
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JAUME MARQUILLES MARQUILLES

Ha mort cristianament el dia 25 de maig de 2011,
a l’edat de 86 anys.

A.C.S.

Els qui t’estimen: germanes, Bepeta i M. Mercè; cunyat, Hermini; nebots, renebots, 
cosins i família tota, us preguem una oració pel seu descans etern.

Agraïm les mostres de condol rebudes.

Agramunt, maig de 2011

†

CANT ESPIRITUAL

No ploreu, vaig al Senyor.
Vaig a esperar-vos en la glòria.
Jo moro, però mon amor no mor.
Jo us estimaré en el cel com us he 
estimat en la terra. 
 Sant Agustí

I amb llavis freds, encara sembla dir-nos 
no em ploreu pas ma mort.
Per què en tant curt viatge despedir-nos, 
si jo us espero a port?

Jacint Verdaguer
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RECEPTARI
POPULAR

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

Oració per a guarir
aquell que està espatllat 1

«En nom de Déu vull començar,
sant Cosme i sant Damià,
santa Maria Magdalena,
la Verge és pura,
Santíssima Trinitat
cureu de l’espatllat
ben aviat a ... (nom) ....»

(I s’han de resar 3 parenostres
a la Santíssima Trinitat).

És una variant d’altres que han anat sor-
tint, però molt més simplifi cada.

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

Oracions remeieresRemeis casolans

Ingredients: Flors de saüc.

Elaboració:
Bulliu l’aigua, afegiu-hi les fl ors i deixeu-ho refredar.
S’utilitza per a la conjuntivitis, per als mussols, per a la verme-

llor, per a les brosses als ulls, etc.
Mentre us remulleu els ulls amb aquesta aigua podeu dir una 

oració que farà que el remei funcioni millor:
Desfeta creada
entre cap i carn.
Si és blanca Déu l’escampa,
si és negra Déu l’arreplega.
L’arcàngel Sant Gabriel
l’arrenca de soca i d’arrel.

Aquesta oració es diu 9 vegades tot tirant un gra de blat en un 
plat d’aigua.

La fl or de saüc es pot trobar al terme de Rocallaura.
Montserrat Sans (Rocallaura)

Del llibret “Remeis casolans amb herbes aromàtiques o medicinals
de l’Urgell” editat pel Consell Comarcal de l’Urgell

Receptes de cuina

sió 568[JUNY 2011]

Ingredients per a 4 persones:
Un pollastre groc de bona qualitat 

(1,800 kg aprox.), 2 pomes Golden 
grans, mitja tasseta de conyac, sal, 
pebre negre, 1/4 l. d’aigua, una culle-
radeta (plena) de Maizena, oli d’oliva.

Elaboració:
Feu el pollastre a trossos mitjans i 

traieu-li la pell. Poseu-hi la sal i el pe-
bre corresponent.

En una paella gran poseu-hi una 
mica d’oli i poseu-la al foc. Quan es-
tigui ben calenta poseu-hi el pollastre 

i rossegeu-lo pels dos costats. A con-
tinuació, afegiu les dues pomes parti-
des per la meitat sense el cor (no cal 
pelar-les), i daureu-les pels dos cos-
tats. Cal fer-ho tot amb poc foc.

Quan les pomes ja tinguin color po-
seu el conyac i fl amegeu-ho tot.

Tingueu l’aigua ja calenta per po-
sar-la quan la fl ama de conyac s’hagi 
apagat. Tapeu la paella perquè el po-
llastre i les pomes es vagin fent toves 
amb el vapor.

Per saber si està tot cuit es pot pun-
xar amb un escuradents. Si ja està a 
punt traieu la paella del foc i poseu 
el pollastre i les pomes en una safata 
que pugui anar al forn (simplement, 

per si convé escalfar-ho abans de por-
tar-ho a taula).

Desfeu la culleradeta de Maizena en 
una mica d’aigua i afegiu-la al suquet 
que quedi a la paella. Rectifi queu-ho 
de sal si cal.

Amb el foc encès aneu remenant 
fi ns que la salsa agafi  la textura fi na. 
Afegiu aquesta salsa al damunt del 
pollastre i les pomes.

Aquesta és una altra manera de fer 
el pollastre amb la fruita de la zona.

Ramona Morros Ripoll (Lleida)
Del llibret “Receptes de cuina tradicional de

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

Pollastre groc amb po-
mes Golden de Lleida

Aconseguiu
un

 OBSEQUI

Per a la conjuntivitis
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Preguem a Déu per

Guillem Puig Padullés
que morí cristianament el dia 12 de maig de 2011, als 62 anys d’edat,

havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

A.C.S.

Els qui t’estimen: esposa, Emília Sellart Isant; fills, Mireia i Ramon; cunyats, oncles, 
nebots, cosins i família tota, us demanem una oració pel seu descans etern.

La família agraeix les mostres de condol rebudes.

Agramunt, maig de 2011

PARLEM DE TU

Parlem de tu, però no pas amb pena.
Senzillament, parlem de tu, de com
ens vas deixar, del sofriment lentíssim
que va anar marfonent-te,
de les teves coses parlem i també
dels teus gustos,
del què estimaves i el què no estimaves,
del què feies i deies i senties;
de tu parlem, però no pas amb pena.

I a poc a poc esdevindràs tan nostre
que no caldrà ni que parlem de tu
per recordar-te; a poc a poc seràs
un gest, un mot, un gust, una mirada
que flueix sense dir-lo ni pensar-lo.

Miquel Martí i Pol
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per
Ricard Bertran

Les 7
diferències

Màxima expectació hi 
hagué a la plaça del 
Pou per veure la final 
de la Champions, amb 
la pantalla gegant que 
hi va muntar la Penya 
Barcelonista.

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

A veure si les tro beu!

LLEURE AMENITATS
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❚ Coordina Rosa Maria Sera
SOPA DE LLETRES

En aquest embolic de lletres que hi ha, 
hi trobareu els cognoms de les TRET
ZE persones elegides democràticament 
que durant quatre anys han de gover
nar la nostra Vila.

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

Canes, Cases, Fernàndez, Gené, Gómez, 
López, Llop, Lluch, Puig, Secanell, Solé, 
Vall i Vicens.

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

Solució a les
7 diferències:

SUDOKU

Solució al
SUDOKU:

Es tracta d’omplir el quadrat de manera que 
cada fila, 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.

5 7 8 2 9

1 3 9

6 3 1

1 5

9 7 6 2

3 6

6 3

1 7 4

4 8 7 5 3574182369

213694578

689753412

842967135

197538624

356421897

765349281

938215746

421876953
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No ploreu, me’n vaig al Pare
m’ha cridat aquesta tarda,
en ma vida ja complí
com a fill, espòs, pare i padrí.

Recordeu-me com sóc ara
per l’amor que us vaig tenir
i per ell vos tinc de dir
no fins mai, sinó fins ara.

Que si avui el Cel em crida,
tu vindràs a l’endemà.

Prega, doncs, en eixa vida,
que en la fe ens puguem trobar,
la família reunida,
en el lloc que no es desfà.

J. Satorras

Preguem a Déu per l’ànima de

Josep Domingo Clapera
(Vidu de Rosa Burgués Berengué)

Que morí cristianament el dia 1 de maig de 2011, als 76 anys d’edat,
havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

A.C.S.

Els qui l’hem estimat: fills, Ma. Assumpció, Hermi, Marta i Josefina; fills polítics, 
Fernando, Paquí i Roberto; néts, Jordi i Sònia, Rosa Ma., Raquel, Joel, Eduard, Judit, 
Sílvia i Genís; germanes, cunyat, nebots, cosins i altres familiars i amics, us agrairan 
una oració pel descans etern de la seva ànima.

La família agraeix les mostres de condol rebudes.

AGRAMUNT, maig de 2011
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LA FOTO per JOSEP BERTRAN

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

Moltes vegades, cada ve-
gada més, conrear un 

hort és treballar pels altres. 
Els robatoris de tota mena de 
productes han estat sempre 
habituals. D’un temps ençà, 
però, són més freqüents. I per 
si algú es pensa que les faves, 
els enciams, les mongetes, 
les tomates o les patates crei-
xen de forma espontània, un 
hort del nostre terme llueix 
aquest rètol advertint que tot 
el que creix dins el tancat té 
un amo. No fos cas...
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Sisco,

Ja fa un any que ens has deixat i 
seguim enyorant-te, però, com diu 
el poeta, màgicament has passat a 
estar present sempre en els petits 
detalls de les nostres vides.

Sisco Domingo Joval
Que morí el dia 11 de juny de 2010, als 83 anys d’edat.

Et recordem sempre.

Agramunt, juny de 2011



83sió 568[JUNY 2011] 83sió 568[JUNY 2011]

Foto de família, en el vestíbul del Cinema Avinguda, dels guanyadors de 
la VII edició del Certamen Literari de Sant Jordi corresponent a l’any 

1984. En motiu del XX aniversari de SIó, es va convocar un Premi Especial 
glosant la trajectòria de la nostra revista. El vencedor va ser Jordi Pedró, de 
Bellver de Sió, amb 19 anys d’edat. Cristina Ros i Poch obtingué l’accèssit.

D’esquerra a dreta i de dalt a baix:

1) Anna Viladrich. 2) Anna Mª Ber-
naus. 3) Pilar Mendoza. 4) Cristina 
Ros. 5) Anna Bertran. 6) Mª Antònia 
Camats. 7) Rosa Serra. 8) Meritxell 
Solé. 9) Jaume Areny. 10) Joan An-
ton Torné. 11) Sergi Noguera. 12) 
Vicenç Carbó. 13) Àngel Jiménez. 
14) Núria Pedraza. 15) Elisabet 
Riudeubàs. 16) Mònica Ibáñez. 17) 
Mª Carme Santamaria. 18) Olga Pe-
draza. 19) Imma Aguza. 20) Dolors 
Ricart. 21) David Utges. 22) Ricard 
Gallart. 23) Oliver Baró. 24) Jordi 
Alcalà. 25) Manuel Serra. 26) Mª Te-
resa Espinal. 27) Antònia Serra. 28) 
Anna Nuri Bertran. 29) Estel Gatell. 
30) Jordi Lluch. 31) Albert Cuñat. 
32) Miquel Farreny. 33) Raul Peiró. 
34) Raimon Muixí.

L’àlbum ����

1

2 3
4

5
6

7 9 10
11

13

8
14
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34
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25
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IMATGES  D ’AH IR  i  D ’AVU I

per JOSEP BERTRAN

El darrer tram del carrer de la Muralla forma 
part del Pas de Ronda, que discorria paral·lel 
a aquesta defensa que envoltava la Vila me-
dieval. Fins al segle XVIII no es van construir 
els edifi cis que avui ocupen la banda nord del 
carrer, els que es veuen a la foto, i els que 
conformen les places de la Dula i Amball. 
Tota aquesta zona estava sota la infl uència 
del Castell i es mantenia expedita d’edifi cis 
com es pot veure en el plànol que va aixecar 
l’exèrcit francès l’any 1707. La imatge d’ahir 
correspon als anys cinquanta del segle pas-
sat. L’únic que es manté igual són les baranes 
dels quatre primers balcons.


