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PORTADA:
Aquest mes dediquem la portada al Festi-
val d’Escala en Hi-fi  que, des de fa una colla 
d’anys, organitzen les Dones de l’Esbarjo. Una 
vegada més les representacions han estat un 
èxit de públic.
(Josep Bertran)
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Una vegada més, com ja fa una colla 
d’anys, la nostra revista publica un 
conte de Nadal en l’exemplar del 
mes de desembre.
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Reportatge del Mercat de Nadal que per se-
gon any consecutiu va tenir com a escenaris 
les places de l’Església i del Mercadal.
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LA 3...

Les informacions sobre el Mercat de 
Nadal i altres de relacionades amb les 
properes festes protagonitzen en bona 
part el contingut d’aquest darrer nú-
mero de l’any de la revista. No hi pot 
faltar la felicitació que 
adrecem als nostres lec-
tors obra de la nostra ar-
tista col·laboradora Serafi -
na Balasch. La col·lecció 
d’aquestes felicitacions, 
així com els dibuixos de 
la seva secció habitual 
“la Calaisera”, són una 
mostra de l’evolució de la 
seva trajectòria artística 
que va començar a SIÓ fa 
justament 25 anys.

També hem volgut des-
tacar la inauguració del 
temple de Sant Llorenç 
de Mafet. Un edifi ci que amenaçava 
ruïna i que es va haver de tancar al 
culte, ha esdevingut un sòlid immoble 
orgull de tots els veïns del poble i del 
conjunt del municipi. Les obres han 
estat possibles gràcies a la tossuderia 
d’uns quants que han convençut les 

institucions que hi posessin els recur-
sos necessaris. Els actes d’inauguració 
van ser una gran festa cívicoreligiosa 
que comptà amb una gran participa-
ció.

També cal destacar la informació 
sob re la col·laboració d’una colla 
d’agramuntins amb un dels artistes 
més reconeguts com és Carles Santos. 
El polifacètic creador de Vinaròs es va 
endur un molt bon record de la seva 
col·laboració amb persones i entitats 

agramuntines en la realització de l’es-
pectacle que es va fer fa tres anys en 
homenatge a Josep Guinovart amb mo-
tiu de la seva mort. Alguns d’aquests 
agramuntins hi han tornat a col·laborar, 

ara a Girona i Barcelona, 
en un muntatge teatral i 
en una acció de carrer.

Altres agramuntins han 
estat guardonats per enti-
tats i institucions com són 
la Ramadera Ramon, que 
ha aconseguit el màxim 
guardó en els premis Porc 
d’Or d’enguany i l’Institut 
Ribera del Sió que ha 
obtingut un dels premis 
de Recerca Jove que con-
cedeix la Generalitat.

 Una de les associa-
cions més dinàmiques 

de la Vila, les Dones de l’Esbarjo, han 
tornat a celebrar el Festival d’Escala 
en Hi-fi  amb l’objectiu fi nal de recap-
tar diners per a la Marató de TV3. Una 
vegada més el públic ha respost a la 
convocatòria omplint a vessar el teatre 
del Casal.   ■

Ajuntament
d’Agramunt
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VICENS
MAQUINÀRIA AGRÍCOLA, S.A.

Ctra. N-II km 483
25244 FONDARELLA
Telf. 973 60 04 50
vendes@vicensmaquinaria.com
www.vicensmaquinaria.com

Ctra. C-13 P.I. La Noguera
C/ 1, Nau 1
25670 TÉRMENS
Telf. 973 18 08 04

Ctra. de la Llacuna, 44
43420 STA. COLOMA
DE QUERALT
Telf. 977 88 04 59

MANRESANA DE MAQUINARIA S.A.
C/ Narcís Monturiol, 1 Pol. Ind. Bufalvent
08240 MANRESA
Telf. 93 874 39 11

Està preparat per la
R- Evolució?

Noves sèries:
6R - 7R - 8R

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

Serafí Miret Cuenca
Núm. Col. 1256

Lídia Martorell Soldevila
Núm. Col. 4483

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.

Esther Marot Solé
Núm. Col. 3408
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Plaça de l’Església, 5 bxs
25310 Agramunt

 Tel. 973 392 962
info@agaleriadart.cat
www.agaleriadart.cat

PerNadalregalaGravats
art>a

galeria d’art
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▼

ACTUALITAT FETS DEL MES per JOSEP BERTRAN

Mercat de Nadal’11

Una xocolatada popular 
donà el tret de sortida 
dels actes organitzats 

en motiu d’una nova edició 
del Mercat de Nadal que, 
com s’ha fet sempre, se ce-
lebrà el dia de la Puríssima. 
A l’igual que l’any passat, els 
escenaris van ser les places 
de l’Església i Mercadal, en-
cara que també un tram del 
carrer Sió acollí unes quantes 
parades. Com cada any Més-
Cafè condimentà una cassola 
de tros d’hivern que distribuí 
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ACTUALITAT FETS DEL MES

JOSEP BERTRAN
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1. Vista de la Plaça il·luminada.

2. Exposició dels dibuixos participants al concurs.

3. Actuació de “Fadunito” al Foment.

4. Parades a la plaça de l’Església.

5. Animals de corral al Mercadal.

6. Dibuix d’un caganer amb qui es podia fer una foto personalitzada.

7. Els joves confeccionant un petit arbre nadalenc.

8. Tradicional cantada de nadales.

9. Una de les parades ubicades al Mercadal.
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a l’hora de dinar. Durant tot el 
dia hi hagué una soca perquè 
els més menuts poguessin do-
nar-li menjar en abundància. 
També estava a disposició de 
tothom una taula per a la re-
collida de joguets de cara a 

la campanya que organitza la 
Creu Roja.

Els escolars de cinquè i sisè 
van confeccionar uns dibui-
xos que es va exposar durant 
tot el dia. Es tractava d’es-
collir, per votació popular, el 

que serà el cartell anunciador 
del proper Mercat de Nadal. 
Les votacions es feien en una 
urna instal·lada al costat dels 
dibuixos.

Dins els coberts de Ca la 
Vila els més menuts van po-
der confeccionar un petit ar-
bre de Nadal sota els guiatge 
d’unes monitores.

Al centre del Mercadal es 
van instal·lar les gàbies amb 
animals de corral que, com 
sempre, van atreure l’atenció 
dels més petits, poc acostu-
mats a veure aquest tipus 
de bèsties. Al voltant tot un 
seguit de parades forasteres
que oferien productes molt 
variats, molts sense res a veu-
re amb les festes.

El Foment Parroquial acollí 
l’actuació del grup teatral de 
Cervera, “Fadunito”, que va 
presentar el seu espectacle, 
“Ai, ai, ai”.

La cantada popular de na-
dales es va fer enguany més 
curta de l’habitual, sense 
música en directe i sense il-
luminació.
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Al mòbil 
Accedeix als serveis 
de gencat.mobi: 
El temps, trànsit, 
rodalies, mou-te...
 

A Twitter 
Segueix @012  
per conèixer la informació 
de la Generalitat 
i fer-hi consultes. 

Per telèfon 

012 24h al dia 
tots els dies de l'any.

Per Internet
Contacte
gencat.cat/contacte

Oficina Virtual de Tràmits
gencat.cat/ovt

Presencialment
Oficines d’Atenció Ciutadana 
a Catalunya:

Barcelona
Carrer de Sant Honorat, 1-3
T. 93 402 46 67

Cerdanya
Plaça del Rec, 5 Puigcerdà
T. 972 88 03 11

Girona
Plaça de Pompeu Fabra, 1
T. 872 975 000

Lleida
Carrer de Lluís Companys, 1
T. 973 70 35 00

Tarragona
Carrer de Sant Francesc, 3 entl.
T. 977 23 65 59

Terres de l’Ebre
Carrer Jaume I, 2-4 Amposta
T. 977 70 53 19

 

La Generalitat 
t’ajuda en 
tot moment
Més que un número, 
un munt de solucions.

Consultes, tràmits, 
queixes i suggeriments

Serveis 
d’informació
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1. Escala en Hi-fi 
Con és costum, i gairebé 

tradició, l’Associació de Do-
nes Esbarjo va organitzar i 
protagonitzar un nou especta-
cle d’Escala en Hi-fi  amb l’ob-
jectiu d’arreplegar diners de 
cara a la Marató de TV3. De 
l’espectacle se’n van fer qua-
tre representacions els dies 4, 
6, 7 i 8 al teatre del Casal que 
es va omplir en cada una de 

les sessions. Com és habitual 
l’organització informarà de la 
quantitat fi nal recaptada i del 
corresponent lliurament en el 
proper número de SIÓ.

2 i 3. Agramuntins
amb Carles Santos

Fruit de la col·laboració 
entre Carles Santos i les en-
titats que van participar en 
l’homenatge que fa tres anys 

es va dedicar a Josep Guino-
vart, que el va dirigir, es van 
establir vincles que han por-
tat a altres col·laboracions. 
Els dies 29 de novembre i 4 
de desembre es van celebrar 
a Barcelona diverses activi-
tats, dirigides per Santos, per 
commemorar la rehabilitació i 
conversió de l’antiga fàbrica 
Moritz en un centre cultural i 
gastronòmic. Unes obres diri-
gides pel prestigiós arquitecte 
Jean Nouvel.

La històrica cervesa catala-
na va organitzar una gran rua 
festiva en la qual va participar 
la Cobla Jovenívola, amb el 
reforç d’altres músics agra-
muntins a la percussió. El 
primer dia va estar dedicat a 
les autoritats i el segon va ser 
una gran festa popular amb la 
participació de milers de per-
sones. Els músics desfi laren 
vestits amb americanes amb 
motius de la Moritz i un casc 
de paleta amb una llum incor-
porada.

Per altra part Dolors Ricart, 
actualment directora titular 
de les corals del conservatori 
de Lleida, participà en el dar-
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Un dels nombrosos números 
de l’escala en Hi-fi   que es van 
representar al Casal.

Alguns músics agramuntins abillats 
amb motius de la històrica cervesa 
catalana.

▼
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

rer muntatge teatral de Carles 
Santos, “Schubertnacles hu-
mits”. L’obra es va presentar 
en el cicle de la Temporada 
Alta de Girona i el mes de 
juny anirà al Teatre Lliure de 
Barcelona. Ricart, a més de 

tocar el piano, també actua 
com actriu, fa de directora 
d’orquestra sense orquestra, 
en aquest muntatge molt de 
l’estil del popular creador de 
Vinaròs.

4. Santa Cecília
Amb motiu de la festivitat 

de Sant Cecília, la Cobla Jo-
venívola d’Agramunt va oferir 
un concert al migdia del dia 
27 en la sala del Teatre del 
Casal. Sota la direcció d’Este-

ve Molero va oferir un progra-
ma integrat per sardanes i un 
conjunt de peces per a cobla. 
Per la seva part l’Escola de 
Música i la Coral d’Avui van 
celebrar també la festa patro-
nal dels músics amb concerts 
i activitats que el lector troba-
rà detallats en altres seccions 
de la revista. El Cor Parroquial
va commemorar la festivitat el 
dia 4 de desembre.

5. La Galeria
Fins al 13 de gener es pot 

veure a La Galeria una mos-
tra de gravats de l’artista Juan 
Carlos Estudillo. La inaugura-
ció es va fer el diumenge 27 
de novembre. Es tracta d’un 
conjunt d’obres molt variades 
realitzades amb aquesta tèc-
nica del gravat.

6 i 7. Activitats a l’Espai
L’artista Mireia C. Sala-

drigues exposa fi ns al 13 de 
febrer en el Petit Espai en el 
marc del cicle “Impossibili-
tats, supervivències extremes 
en art”. El títol del mun-
tatge es “Akron” i té com a 
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Dolors Ricart en una escena 
de l’obra amb els seu creador 
Carles Santos.

La Jovenívola durant la seva 
actuació al Casal.

Juan Carlos Estudillo el dia de la inauguració.
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principal atractiu la màquina 
de projecció de cinema que 
s’utilitzava en el Foment Par-
roquial i que, des de fa uns 
anys, es pot veure en el Mu-
seu Etnològic.

El mateix Espai acollí, el 
dia 29 de novembre, un taller 
d’enquadernació impartit per 
Àngels Arroyo, graduada en 
Arts Plàstiques i diplomada 
en l’especialitat d’enquader-
nació. Hi van participar els 
alumnes de sisè del CEIP Ma-
cià-Companys i els de cinquè 

del centre Nostra Senyora del 
Socors.

8. Desviament per obres
En motiu de les obres de 

rehabilitació d’un tram de la 
carretera de Tornabous, du-
rant unes setmanes s’ha tallat 
al trànsit per tal d’afavorir la 
realització dels treballs i ac-
celerar el termini d’execució. 
El recorregut alternatiu passa 
pels nous camins sorgits de 
la concentració parcel·lària 
del Segarra Garrigues. S’han 

senyalitzat dues rutes: la de 
pujada que passa pel camí de 
la Serra i la de baixada que 
utilitza el de ca l’Isidori.

9. Premi ramader
L’empresa agramuntina 

“Ra madera Ramon, S.L.” 
ha estat guardonada amb el 
“Porc d’Or 2011” que con-
cedeix anualment l’Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroali-
mentària, (IRTA). Els premis 
es van crear per reconèixer 
les empreses que destaquen 
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JOSEP BERTRAN

6

87

A baix, l’artista Mireia C. Sala-
drigues al costat del projector.

A la dreta, cartell indicador
del desviament cap a la Serra.

Participants al taller d’enqua-
dernació en plena tasca.

Alumnes de la Vila 
van participar en 
un taller d’enqua-
dernació celebrat 
a l’Espai.

▼



12 [DESEMBRE 2011]sió 574

ACTUALITAT FETS DEL MES

per l’efi càcia i qualitat en la 
producció porquina. Enguany 
s’havien presentat prop d’un 
miler d’explotacions d’arreu 
de l’Estat de les quals un to-
tal de 120 van ser nominades 
per aquests premis que estan 
dividits en cinc categories, 

segons el nombre d’animals. 
L’empresa agramuntina acon-
seguí el màxim guardó en la 
categoria d’animals nascuts 
vius. La XVIII gala de conces-
sió dels premis es va celebrar 
a Lleida la nit del 25 de no-
vembre.

10. Lo Pardal
La Coral d’Avui va celebrar, 

el dissabte 3 de novembre al 
vespre, un concert d’home-
natge a Guillem Viladot en 
motiu del dotzè aniversari del 
seu traspàs. L’actuació va te-
nir lloc a les instal·lacions de 
Lo Pardal 3 que es va omplir 
de gom a gom. El programa va 
tenir tres parts: cançons per 
recordar, cançons catalanes i 
cançons llatinoamericanes.

Per la seva part el Patronat 
de la Fundació es va reunir 
el dia primer de desembre. 
En el decurs de la reunió 
van prendre possessió dels 
seus càrrecs com a Patrons, 
després de les eleccions, els 
nous representants de les 
institucions polítiques que hi 
ha en el Patronat. Del tractat 
en la reunió cal destacar la 
proposta de l’alcalde, Ber-
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La Coral en un moment 
de l’actuació.

Els representants de l’empresa 
guanyadora recollint el premi.

▼
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nat Solé, que va presentar 
un projecte de rehabilitació 
del Parc de Riella, el tram de 
Passeig del costat del pont 
de la carretera de Cervera. El 
pressupost és de més de 13 
mil euros. El projecte s’exe -
cutarà quan hi hagi disponi-
bilitat econòmica que s’haurà 

de buscar fora de l’Ajunta-
ment.

11. Arbre a l’Espai
Una quarantena d’escolars 

de P4 i P5 d’Agramunt i de 
la ZER del Sió van participar 
el dia 13 al matí en l’orna-
mentació de l’arbre de Nadal 

a l’Espai Guinovart. Alumnes 
de l’Escola Municipal de Mú-
sica van realitzar una cantada 
de nadales i un petit concert. 
Finalment, es va repartir coca 
amb xocolata per tots els as-
sistents, alumnes i profes-
sors, a la plaça del Mercat, 
just davant de l’Espai.   ■
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Foto de família de tots els partici-
pants amb l’arbre guarnit al fons.

GUANYADORS DEL CONCURS
DE FORMATGES MONBER

Montse Palacio i Ramon Cuñat van ser els 
guanyadors del concurs organitzat per formatges 
Monber en el passat Mercat de Nadal.

S’hi podia participar gratuïtament i es tractava 
d’endevinar el pes de la gran carabassa que te-
nien a la seva parada. Un cop comprovat el pes, la 
carabassa va fer 36,700 quilos.
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Inauguració a Mafet
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Com ja vàrem informar 
en l’edició del mes 
d’agost, l’església de 

Mafet, dedicada a Sant Llo-
renç, ha estat rehabilitada 
tant de la part exterior com 

interior. Les obres més impor-
tants s’han fet per assegurar 
l’estructura del temple que 
presentava greus defi cièn cies 
amb una gran esquerda a la 
façana principal. Aquesta si-

tuació va comportar el tanca-
ment del temple durant uns 
quants anys.

El darrer diumenge de no-
vembre, el dia 27 a les 5 de la 
tarda, es van celebrar els ac-

ACTUALITAT INAUGURACIÓ A MAFET

L’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric 
Vives, va presidir la cerimònia 
religiosa.

Foto gran pàgina anterior:
Vista panoràmica de l’altar
de Sant Llorenç.
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tes d’inauguració amb l’assis-
tència d’un centenar de per-
sones que ompliren el temple 
de gom a gom. L’ofi ci religiós 
el va presidir l’arquebisbe 
d’Urgell, Joan-Enric Vives. 
El prelat estava acompanyat 
pels sacerdots que han estat 
titulars de la parròquia. Ac-
tualment ho és mossèn Joan 
Pau. L’acte va comptar també 
amb la participació del Cor 
Parroquial d’Agramunt.

Tampoc no hi van faltar les 
autoritats civils amb l’alcal-
de agramuntí, Bernat Solé, 
al capdavant; una represen-
tant del Consell Comarcal i 
l’alcaldessa pedània, Mont-
se Serra. Com a convidats, 
l’anterior Cap dels Serveis 
Territorials de Cultura, Fer-
ran Rella, i els representants 
de “la Caixa”, que gràcies a 
un conveni de l’entitat amb 
la Generalitat, va aportar fi -

nançament a l’obra. També hi 
van col·laborar la Generalitat; 
el Bisbat, la Diputació a tra-
vés de l’IEI, l’Ajuntament, la 
junta de Mafet i la Parròquia. 
En total es van invertir uns 
dos-cents mil euros. Després 
dels discursos inaugurals es 
va celebrar una missa. A con-
tinuació els assistents es van 
traslladar al local social, on hi 
havia una exposició de fotos, i 
en va servir un piscolabis.   ■

Assistents a la inauguració. A 
l’esquerra les autoritats civils, a la 
dreta Mn. Llorenç, Mn. Ramon i Mn. 
Santesmasses. Es recordà Mn. Gay 
que va morir sense veure acomplert 
el seu desig de rehabilitar el temple.

Seqüència de fotos inferiors:
La clau de volta s’havia desplaçat 
pel moviment de la roca sobre la 
que està construït el temple.
Per les obres de la coberta es va 
instal·lar una grua.
Les obres van començar a fi nals 
del 2010 per part de l’empresa 
Germans Balagueró.
Estat en què es trobava l’interior 
de l’església.
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Calefacción ecológica
Calefaccion rapida y eficaz

Sistema de calefacción de bajo
consumo. Nº 1 en diseño y 
tecnología.                         dispone de 
equipos inerciales para calefacción
eléctrica, por caldera, bomba de calor,  
geotermia, sistemas de baja temperatura.
La mejor calefacción, al mejor precio.

Series disponibles :
- Electric
- Water
- Hybrid
- Bath
- Portable Etna

La mejor calefacción, al mejor precio.

Series disponibles :
- Electric
- Water
- Hybrid
- Bath
- Portable Etna

C/ Capella, 6 Agramunt (Lleida) 
Tel. 973 390 115   Fax. 973 392 810
www.cunyat.com

G
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Sèries disponibles:

Sistema de calefacció de baix
consum. Núm. 1 en disseny i
tecnologia.                         disposa
d’equips inercials per a calefacció
elèctrica, per caldera, bomba de calor,
geotèrmia, sistemes de baixa temperatura.

                                               

Calefacció ecològica
Calefacció ràpida i efi caç

La millor calefacció, al millor preu.
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ENTITATS LA CORAL

Santa Cecília per J. Pijuan

El diumenge 27 de no-
vembre vam celebrar la 
festivitat de Santa Cecí-

lia, patrona dels músics, amb 
un bon esmorzar amb coca i 
xocolata desfeta al pati de la 
casa. Oberta també als pares, 
una bona majoria es van su-
mar a la celebració. Després 
d’esmorzar, els nens i nenes 
de la coral infantil van parti-
cipar en diversos tallers que 
se’ls va organitzar davant la 

bona acceptació que tenen 
d’anys anteriors. Un dels ta-
llers va ser pensat per als 
més petits i va consistir en la 
narració de diversos contes a 
càrrec de la Carme Asensio 
que els va encantar molt. El 
taller dels mitjans va anar a 
càrrec de la Dolors Ricart i 
van treballar expressió corpo-
ral i cant. Uns i altres s’ho van 
passar d’allò més bé.

CONCERT
DE SANT ESTEVE

Com ja és habitual per les 
Festes Nadalenques, la Co-
ral d’Avui i infantil Bon Cant 
us conviden a gaudir del 
tradicio nal Concert de Nadal 
que realitzaran per Sant Este-
ve, dia 26, al temple de San-
ta Maria d’Agramunt a la una 
del migdia. Us hi esperem!

La Coral d’Avui i infantil Bon Cant us desitgen unes
Bones Festes de Nadal i un Bon Any Nou

Plaça del Pou, 2    Tel. / Fax 973 390 425
llibrerialespiga@gmail.com    AGRAMUNT
Pl d l P 2 T l / F 9 3 390 42T l / F

1997

Pl

1981-1996

anysanys
1981 2011
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J. PIJUAN

A la dreta, jocs amb globus.

A baix, els petits escolten
el conte amb atenció.

Esmorzar amb 
coca i xocolata 
desfeta i diversos 
tallers van ser els 
actes organitzats 
per celebrar San-
ta Cecília.
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ENTITATS ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Activitats de l’Escola
Sortida

El diumenge 6 de novem-
bre una representació de l’Es-
cola, entre alumnes, mares, 
pares i professors, vàrem anar 
a veure el musical Gerónimo 
Stilton a la Llotja de Lleida. 
Va ser un espectacle fantàs-
tic, amb un bon guió i uns 
actors i cantants de primera.

Audicions d’alumnes
El dia 16 de novembre, 

quan ja portàvem un parell de 
mesos de curs escolar, hi ha-
via molts alumnes que tenien 
alguna cosa preparada, i per 
tant era hora de fer la prime-
ra audició del curs! Van sortir 
alumnes de clarinet, piano i 
fl auta travessera a l’escenari 
davant del públic.

El divendres 2 de desem-
bre en vàrem fer una altra, i 
aquesta vegada van ser alum-
nes de violoncel, trompeta, 
percussió i fl auta que van 
pujar a l’escenari per a tocar 
peces i cançons preparades. 

Santa Cecília
Com cada any, el 22 de 

novembre vàrem fer una fes-
ta per celebrar la diada de la 
Patrona dels músics, Santa 
Cecília. Enguany vàrem oferir 
dos concerts: un a Lo Pardal 
3, on van cantar els alumnes 
més jovenets de l’Escola; i 
un altre a l’Espai Guinovart 
de grups instrumentals. Totes 
dues sales es van omplir de 
gom a gom. Davant de l’Espai 
Guinovart, abans de comen-
çar el segon concert, l’AMPA 
va oferir un bon berenar als 
alumnes. Durant el concert 
instrumental vàrem connectar Audicions d’alumnes els dies 16 de novembre i 2 de desembre.
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per Skype amb Carles Fortuny, 
professor de fl auta de l’EM-
MA. Actualment té excedèn-
cia i és a Londres. D’aquesta 
manera va poder veure i sentir 
els seus alumnes.

Toni Rodríguez
El mateix dia de Santa Ce-

cília va venir el nostre direc-
tor anterior, Toni Rodríguez, 
per assistir als concerts. A la 
nit es va organitzar un sopar 
sorpresa per al Toni, al qual 
van venir companys amb qui 
havia coincidit durant la seva 
trajectòria a l’EMMA, mem-
bres de l’AMPA actual i d’AM-
PAs anteriors, i membres de 

la colla caramellaire. Tampoc 
no hi van faltar Mercè Cases, 
regidora de Cultura i Ense-
nyament, i Domènec Llop, 
ex-regidor de Cultura i Ense-
nyament. Tots li vàrem voler 
mostrar el nostre agraïment 
per la feina feta, el seu esforç 
i la seva energia. Va ser una 
nit de sorpreses, emocions i 
també alguns obsequis. 

L’AMPA de l’Escola va vo-
ler agrair al Toni Rodríguez el 
temps i les hores dedicats a 
l’EMMA, primer com a pro-
fessor i després com a di-
rector,  així com el seu com-
promís amb la feina i el seu 
entusiasme.

Moltes gràcies. Bona sort i 
bona música!

Activitats previstes
L’EMMA tancarà durant 

les festes de Nadal, des del 
dia 23 de desembre. El 9 
de gener tornarem a engegar 
les classes, igual que els col-
legis.

En principi hi haurà una au-
dició d’alumnes el dia 16. Us 
informem que les audicions 
comencen a les vuit de la tar-
da i que tenen lloc a la Sala 
d’Audicions de l’Escola. Són 
obertes a tothom qui vulgui 
venir a escoltar-les.

Tornarem a col·laborar amb 
la colla caramellaire d’Agra-
munt com anys anteriors, 
ja que pensem que és molt 
important mantenir vives les 
tradi cions. Volem convidar a 
participar-hi tothom qui ho 
vulgui. No hi ha límit d’edat, 
ni cal ser un gran expert de 
música. Els assajos es faran 
els dilluns de 9 a 10 de la nit. 
Si us animeu, passeu per se-
cretaria i apunteu-vos!   ■

Sopar sorpresa d’homenatge 
al Toni Rodríguez.

Concert dels més jovenets de 
l’Escola a Lo Pardal 3, per cele-
brar la diada de Santa Cecília.
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Tornarem a col-
laborar amb la 
colla caramellaire 
d’Agramunt com 
anys anteriors, ja 
que pensem que 
és molt important 
mantenir vives les 
tradi cions.



22 [DESEMBRE 2011]sió 574

" GlopGlops & Tapes "
especialitats de la casa

Plaça Mercadal, 19  -  25310 Agramunt

Caragols a la llauna
Tapes casolanes

Esmorzars Plats combinats

600 700 202
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ENTITATS CENTRE EXCURSIONISTA D’AGRAMUNT

Excursió al Montsec d’Ares
El Montsec d’Ares és un 

altre dels tresors que 
tenim a prop d’Agra-

munt, així que el diumenge 
22 els del CEA vam matinar 
per fer-hi una excursió. 

A una mica més de les vuit 
del matí enfi làvem el GR que 
puja progressivament fi ns dei-
xar-nos a l’ermita del Colobó, 
un antic santuari i hostatgeria 
en un dels camins de ferradu-
ra que unia el Pallars i la Vall 
d’Àger, avui abandonat. Feia 
un dia assolellat i vam esmor-
zar amb les magnífi ques vis-
tes de la Vall. 

Des d’aquí, la pista fl anque-

ja els peus de la carena pas-
sant per sota del cim de Sant 
Alís i de la canal de l’Embut 
fi ns arribar al Corral i Font del 
Gabrieló. La majestuositat 
dels cingles del Montsec és 
un dels espectacles més for-
midables per als excursionis-
tes. Cal dir que també trobà-
rem força boletaires, enguany 
neguitosos per trobar els pri-
mers bolets.

L’últim tram de l’excursió 
era una entretinguda baixada 
per corriols fi ns al peu de la 
coneguda ermita de la Pedra, 
des d’on una pista ens dugué 
de tornada a Àger.   ■

A CA LA ROSA pots gaudir aquestes Festes de A CA LA ROSA pots gaudir aquestes Festes de 
Nadal d’un gran assortiment de plats caso-Nadal d’un gran assortiment de plats caso-
lans i una gran varietat de primers plats per lans i una gran varietat de primers plats per 
picar:picar:

• CANELONS• CANELONS
• SOPA DE • SOPA DE GALETSGALETS
   (amb “pilotetes”   (amb “pilotetes”
   de l’àvia)   de l’àvia)

• SARSUELA• SARSUELA
• TERNASCO• TERNASCO
• FRICANDÓ• FRICANDÓ
• PAELLA• PAELLA

• POP A LA GALLEGA• POP A LA GALLEGA
• ESPATLLA DE XAI• ESPATLLA DE XAI
• CONFIT i MAGRET D’ÀNEC• CONFIT i MAGRET D’ÀNEC
• PIT DE POLLASTRE• PIT DE POLLASTRE
   farcit de gambes   farcit de gambes

us desitja Bon Nadal

C/ Pau Casals, 20
AGRAMUNT

FONT: CENTRE EXCURSIONISTA
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Amics
de
l’Espai
Guinovart

INDÚSTRIES

JOVÉ-BALASCH, S.L.

HORARI D’HIVERN (Del 12 de setembre al 20 de juny):

De dimarts a divendres, de 10h a 13h i de 16h a 19h,
Dissabtes d’11h a 14h i de 16h 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: Refugis: projeccions i refl exions
8 octubre 2011 / 4 març 2012

Mireia C. Saladrigues
Akron

27 novembre 2011 / 13 febrer 2012

Nadal a l’Espai
13 desembre / 8 gener 2012

AMICS DE L’ESPAI GUINOVART,
adreçat a particulars, col·lectius i empreses
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ENTITATS COR PARROQUIAL

Santa Cecília

Els components del Cor Parroquial d’Agra-
munt hem volgut celebrar, per segon any 
consecutiu, un petit concert en honor a 

Santa Cecília, patrona de la música.

Posem la nostra millor voluntat en la seva 
consecució i us agraïm molt la vostra assistèn-
cia.

Solidaritat en temps de crisi
També hem volgut solidaritzar-nos amb algu-

nes famílies del nostre poble que, degut a la 
crisi que hi ha actualment, es troben necessi-
tades d’ajuda.

El nostre petit gra de sorra ha consistit en 
aliments que a l’ofrena de la Santa Missa hem 
ofert al senyor rector i que ell, amb el seu bon 
criteri, ho ha fet arribar a l’assistenta social, 
perquè ella, pel coneixement que té de la si-
tuació, ho faci arribar als que cregui més ne-
cessitats.

Us desitgem que tingueu unes bones festes 
en pau i alegria.

El Cor Parroquial
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ENTITATS OLÍMPIC 92

Nova agrupació agramuntina

Per a qui no ens conegui, l’Olímpic 92 és 
una agrupació esportiva de joves de la 
vila d’Agramunt. No és un club ofi cial i, 

per tant, no competeix a nivell federat en cap 
de les diverses federacions del nostre territori, 
sinó que disputa els diversos tornejos de dife-
rents esports que, durant l’any, s’organitzen en 
pla lúdic a Agramunt.

L’Olímpic neix el 24 de setembre del 2009, 
fruit del I Torneig Social de Futbol 7 Vila 
d’Agramunt. En un principi l’objectiu d’aquell 
grup de joves, nascuts la majoria l’any 1992, 
era bàsicament disputar aquell torneig i gaudir 
amb tota la ‘quinta’. Però el que va començar 
“mig seriosament mig en broma” es va anar 
fent gran i a hores d’ara, dos anys i escaig més 
tard s’ha convertit en una agrupació esportiva 
present en quasi tots els esdeveniments espor-
tius agramuntins i amb ganes de seguir crei-
xent i de fer més coses.

En aquesta primera edició, us volem presen-
tar tots els nostres equips, i així, en les prope-
res publicacions, informar-vos dels resultats i 
avenços que puguin tenir cadascun d’ells:

FUTBOL 7
El primer equip que vam formar, com ja hem 

comentat anteriorment, és el de Futbol 7, que 
competeix en els dos tornejos Socials que es 

disputen durant l’hivern a Agramunt. N’ha dis-
putat un total de quatre, dels quals n’ha acon-
seguit guanyar un, al desembre del 2010. A 
més, ha aconseguit un 6è, 7è i 10è lloc en les 
altres edicions. Enguany, només s’organitzarà 
un torneig que suposadament es jugarà a prin-
cipis de 2012.

FUTBOL SALA
Si parlem de Futbol Sala, és on més repre-

sentació olímpica hi trobem, ja que tenim un 
total de quatre equips: 

El primer, el que disputa el mític Torneig Fut-
bol Sala Vila d’Agramunt, entre maig i juliol, a 
les piscines (un 5è i un 6è lloc són els dos re-
sultats obtinguts). Després, l’equip que dispu-
ta les 24 hores a principis de juliol, on només 
hem disputat una edició. També comptem amb 
un equip femení que gaudeix en les trobades 
que es fan a la vila.

I més recentment s’està muntant un equip 
base, per lluitar pel títol del Futbol Sala d’estiu 
dels petits.

WATERPOLO
L’equip de Waterpolo és el que ha donat més 

bons moments. Ha jugat els dos tornejos de 
la modalitat que es fan durant el juliol a les 
Piscines Municipals, quedant segon el 2011 i 
campió el 2010.

POPULAR
Aquesta secció és diferent a tot l’esmentat 

anteriorment. Aquí els jugadors juguen de for-
ma individual, però tot i així porten els nostres 
colors i el nostre nom tant a Agramunt com 
a altres localitats. La popular consta de tres 
equips:

L’equip d’Atletisme, que disputa les tradi-
cionals curses de Festa Major i Fira del Torró 
format per tres jugadors.

L’equip de Tennis Taula, que disputa Opens 
arreu de les comarques lleidatanes, a part dels 
d’Agramunt, format per dos jugadors.

I per acabar l’equip de Ciclisme, creat molt 
recentment i on de moment només tenim un 
membre, Arnau Solé, que debutarà durant 
aquest hivern.

Us seguirem informant amb molt de gust.  ■

Equip Futbol Sala: D’esquerra 
a dreta: A dalt, Jordi Martí, Juanjo 
Mesas, Sergi Berné, Emilio Ca-
parrós. A baix, Jordi Terré, Gerard 
Creus, Sergi Valls i Manel Guixé 
(entrenador)
Falten a la foto: Sergi Lluís, Toni 
Ortego, Arnau Pacheco, Ivan Marín.

El que va co-
mençar “mig 
seriosament mig 
en broma” es va 
anar fent gran i a 
hores d’ara, dos 
anys i escaig més 
tard s’ha convertit 
en una agrupació 
esportiva present 
en quasi tots els 
esdeveniments 
esportius agra-
muntins.
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Ens en sortirem!

OPINIÓ LA CLARABOIA per JOAN PUIG i RIBERA

Des de fa tres anys no 
parlem de res més. 
Els diaris, les notícies 

de ràdio i televisió i fi ns i tot 
les tertúlies i les converses de 
carrer ja fa temps que giren 
sobre els mateixos temes. O 
potser s’hauria de dir sobre 
el mateix tema. Reiteratius 
i pesats fi ns al punt que tots 
plegats ja en comencem a es-
tar tips. Potser després de la 
maltempsada tots acabarem 
doctorats en economia. Per-
què una altra característica de 
la situació actual és que tot-
hom té la vareta màgica de les 
solucions que caldria aplicar, 
mentre els que prenen les de-
cisions a gran escala no saben 
ben bé com sortir-ne i van do-
nant cops de cec tot provant 
i improvisant sobre la marxa.

La situació és la que és i 
tampoc no es pot ignorar com 
va fer el president Zapate-
ro amagant el cap sota l’ala 
creient que negant l’evidèn-
cia podia evitar la catàstrofe. 
Un cop assumida la qüestió, 
però, potser que deixem de 
parlar-ne una mica perquè, si 
més no, puguem dormir tran-
quils i passar unes festes amb 
un xic d’alegria i esperança.

Al cap i a la fi  la nostra his-
tòria ens demostra que estem 
acostumats a sortir dels em-
bulls i trencacolls que ens 
trobem al pas. Som una nació 
que lluita des de fa segles per 
la supervivència; que n’ha vist 
i n’ha patit moltes, però que 
se n’ha sortit sempre, perquè 
som tenaços, treballadors i 
generosos, i quan ens toca el 
rebre aguantem per després 
refer-nos i continuar amb la 

nostra ni que de moment hà-
gim restat estabornits per la 
patacada. La nostra diada és 
en record d’una de les clate-
llades més monumentals que 
ens han donat mai; tanmateix 
continuem defensant la nostra 
terra, els nostres drets i som-
niant en una nació lliure. L’ai-
xecament militar del trenta-sis 
va acabar per a la nostra ter-
ra amb la persecució persis-
tent de la pròpia identitat; no 
obstant això, ens hem refet i 
avui dia tenim unes institu-
cions, un estatut i un govern 
que somniar-los en temps del 
franquisme hauria estat pura 
fi cció.

A més, quan la situació és 
crítica i entenem que els altres 
ho estan passant malament la 
solidaritat es desferma més 
que mai. Potser com un acte 
refl ex de solidaritat. Potser 
perquè descobrim que la nos-
tra situació no és tan dolenta i 
que n’hi ha molts d’altres que 
realment s’ho estan passant 
pitjor. Una prova d’això és la 
crida que van fer els respon-
sables del Banc dels Aliments 
fa uns dies amb la intenció de 
recaptar menjar per als neces-
sitats; el recapte assolit va ser 
la resposta més generosa que 
mai s’hagi fet. Molts ens hem 
hagut d’estrènyer el cinturó i 
això a ningú no agrada. Però 
també ens adonem que hi ha 
altres famílies que ho estan 
passant pitjor i que, per tant, 
cal compartir més que mai el 
que tenim. Cal ser solidaris.

No fa pas massa va sortir a 
la televisió una doctora que 
explicava que la situació no 
és pas tan dolenta. Al cap i 

a la fi , qui recularia anys en-
darrere? Els que tenim una 
certa edat podem comparar 
el que teníem a les botigues i 
el que tenim avui; el que po-
díem comprar llavors i el que 
podem comprar ara; el que 
vestíem de nens i joves i el 
que vesteixen avui; els elec-
trodomèstics d’ara i els d’anys 
enllà; els serveis de cinquanta 
anys endarrere i els que utilit-
zem en el present. Només cal 
que donem una mirada endar-
rere i pensem com vivíem. Qui 
hi vol tornar? No estem molt 
millor? Ens podem queixar? 
Potser que mirem defi nitiva-
ment tota la part plena que te-
nim del vas i no pensem tant 
en la que ens queda per om-
plir. Cal, doncs, que siguem 
positius, perquè el present i el 
futur són prou bons i engres-
cadors.

El lector subtil s’haurà ado-
nat que al llarg d’aquest escrit 
s’ha fet referència a una pa-
raula que no ha sortit en cap 
ocasió. No cal. Ja ens hem en-
tès. Tant de bo durant aques-
tes festes nadalenques ningú 
no la pronunciés talment es-
tigués prohibida. Ja sabem 
que no l’oblidarem, perquè hi 
ha persones que pateixen més 
la mossegada. Tanmateix, no 
podem estar tot el temps lle-
pant-nos les ferides ni mirant 
enrere. Cal que ens aixequem 
i, ajudant els més maltractats, 
fem camí convençuts que ens 
en sortirem. Cal que entre tots 
encarem el futur amb confi an-
ça i optimisme. Tenim prous 
elements per reaccionar així. 
Al capdavall, no hi ha cap mal 
que cent anys duri.   ■

Quan la situació 
és crítica i en-
tenem que els 
altres ho estan 
passant malament 
la solidaritat es 
desferma més que 
mai. Potser com 
un acte refl ex de 
solidaritat. Potser 
perquè descobrim 
que la nostra 
situació no és tan 
dolenta i que n’hi 
ha molts d’altres 
que realment s’ho 
estan passant 
pitjor.
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Ocells: becada

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

La becada és un ocell ra-
bassut i més aviat mal 
forjat, d’un plomatge de 

color de la fullaraca del bosc, 
amb la qual s’assembla tant 
que costa molt localitzar-lo 
entre l’espessor del sotabosc. 
Té el bec prim i llarg potser 
amb una mica d’exageració, 
la qual cosa li facilita poder-lo 
clavar al terra per buscar el 
seu aliment preferit, com és 
ara els cucs i tota classe d’in-
vertebrats; un bec que té l’ex-
trem especialment sensible i 
amb molta mobilitat, ja que 
amb el bec clavat i tenint la 
boca tancada, la becada pot 
obrir i tancar només la pun-
ta d’aquest per capturar les 
cucotes que resten amagades 

sota terra. Una característica, 
aquesta, que difícilment es 
pot trobar en cap altra espè-
cie de la nostra avifauna.

El seu niu, al qual hi sol 
pondre quatre ous, el fa en 
forma d’una petita depres-
sió en la fullaraca, però ben 
amagat, això sí, al sotabosc 
dels boscos que siguin pre-
ferentment humits i no ex-
cessivament freqüentats pels 
humans. Aquesta és una con-
dició indispensable. Al nos-
tre país, la becada la podem 
trobar únicament al Pirineu i 
Prepirineu, o almenys és en 
aquestes zones on sol niar 
que, de fet, és un ocell que 
hi hiverna o s’hi troba de pas.

Vol ràpid i silenciós
Encara que el seu vol és rà-

pid i silenciós, quan s’enlaira 
del sòl ho fa amb una em-
branzida vertiginosa que sor-
prèn entre la pausa del bosc, 
una mena d’ensurt que tan 
sols dura breus segons per-
què, tot d’una la calma torna 
a regnar com si res no hagués
passat, i l’ocell desapareix 
sense deixar cap rastre i silen-
ciosament entre la frondositat 
del bosc,

Hi ha ocells, com la beca-
da, que han esdevingut una 
mena de símbols. Per exem-
ple: l’àliga, de l’imperi; el co-
lom de la innocència, la pure-
sa i l’Esperit Sant o la grua; 
de la fi delitat conjugal; però 
la becada no ha tingut pas tan 
bona sort, ja que li ha tocat 
representar l’excel·lència de 
la caça i el plaer gastronòmic.

També s’ha de dir que 

aquest ocell tan estimat no 
deixa de ser una veritable 
contradicció, ja que és una 
espècie d’aiguamoll que viu 
al bosc, perquè pertany a la 
mateixa família del becadell 
que és propi de les llacunes i 
camps embassats, però la be-
cada, si la volem trobar l’hau-
rem d’anar a buscar al bosc 
entre els arbres o sigui entre 
el seu propi hàbitat, que allí 
és on nia, s’amaga i és molt 
difícil de llevar sense l’ajut 
d’un gos ben ensinistrat prè-
viament. Per tot això, no és 
estrany que els seus admira-
dors l’hagin qualifi cat “d’au 
misteriosa”.

Atenint-me al que he pogut 
llegir en algun llibre especia-
litzat en la matèria, és força 
complicat assegurar que la 
becada pugui viure o no en 
captiveri, perquè mentre uns 
autors diuen que sí, d’altres 
autors ho desmenteixen ro-
tundament i, per la meva 
part, només puc dir que no 
n’he vist mai cap d’engabia-
da.

En canvi, sí que puc dir que 
n’he menjat una vegada quan 
jo era molt jove, i que la seva 
exquisidesa no vaig poder 
copsar-la enlloc. La va cuinar 
la meva mare i ella, com a 
cuinera casolana, penso que 
no n’havia vist mai de tan ver-
des. Pels restaurants especia-
litzats, crec que tot ha de ser 
com bufar i fer ampolles.

I també, el fet d’escassejar 
i d’estar prohibit caçar-la i 
comercialitzar-la, ha d’acabar 
fent el pes al desig dels co-
mensals.   ■

Al nostre país, la 
becada la podem 
trobar únicament 
al Pirineu i Prepiri-
neu, o almenys és 
en aquestes zones 
on sol niar que, de 
fet, és un ocell que 
hi hiverna o s’hi 
troba de pas.
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Moisés Cases

Tel. 973 39 00 74
Mòbil 636 604 824

C. Control, 5, 3r, 1a
AGRAMUNT

Pintura decorativa i revestiments de tots tipus
Pedra artificial - Moquetes - Parquet Vesscon

Estocats a la calç, etc.
Sostres desmuntables i Pladur

Imitacions de fusta, marbre i oxidats

Sempre al millor preu! Màxima qualitat!

Jesús Bonet i Pe-
drós i Lola Santive-
ri i Joval fem saber 
que el dia 29 d’oc-
tubre vàrem celebrar 
la festa dels 50 anys 
de casats.

La cerimònia va 
tenir lloc a la cape-
lla del Socors del 
Passeig.

A causa d’un acci-
dent que dies abans 
havia patit la Lola, 
no poguérem fer la 
celebració conjunta-
ment amb les altres 
parelles en el tem-
ple de Santa Maria.

Noces d’Or de Jesús Bonet i Lola Santiveri
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Sobre l’impost de l’IBI

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

L’Associació de Dones de Prei-
xens es varen manifestar, el 

dia 25 de novembre, a la plaça 
del poble per dir prou a la violèn-
cia de gènere, coincidint amb el 
Dia Internacional per a la elimi-
nació de la violència envers les 
dones.

ASSOCIACIÓ
DE DONES
DE PREIXENS

La Junta
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En referència a l’escrit del 
Grup Municipal de Con-
vergència i Unió sobre 

l’impost de l’IBI, l’Associació 
de Ramaders creu que no es 
pot posar tot dins del mateix 
sac, l’impost rústic de l’impost 
urbà. Ja ho hem dit en anteri-
ors ocasions: “no tenim cap 
servei”. Tampoc no podem 
posar al mateix sac les terres 

i les granges. De les terres 
paguem, però de les granges 
paguem molt. L’impost rústic 
de la terra sempre s’ha pagat 
com el de la urbana. L’impost 
de les granges fa tres anys que 
es va inventar, tornem a dir 
“sense cap servei”. Sí que té 
raó l’equip de Convergència, 
quan diu que aquesta baixada 
és insignifi cant. Continuem 

essent on érem. Aportem molt 
i no rebem res a canvi. Sembla 
que fem la mateixa política 
Catalunya-Espanya. Senyors 
de tota la política municipal, 
no intentem confondre la gent 
amb un impost que té les ma-
teixes sigles.

Associació de Ramaders
Associats del Sió

Senyors de tota la 
política municipal, 
no intentem con-
fondre la gent amb 
un impost que té 
les mateixes sigles.



34 [DESEMBRE 2011]sió 574

ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Tres bones notícies abans de Nadal
Participació del nostres 
alumnes a la CONFINT

Quatre alumnes de segon 
d’ESO, acompanyats pel pro-
fessor Josep Pijuan, coordina-
dor d’Escoles Verdes, van as-
sistir a la II Conferència Inter-
nacional de Joves “Tinguem 
cura del Planeta” (CONFINT) 
que va tenir lloc a Barcelona 
el dia 17 de novembre. La 
CONFINT fou un lloc de tro-
bada d’instituts de Catalunya 
que prèviament havien estat 
escollits per votació entre di-
ferents centres de la mateixa 
zona. El nostre centre havia 
estat convidat a participar-hi 
a causa del seu compromís 
amb la millora de l’entorn 
més proper per fer més habi-
table el planeta.

Des de començament de 
curs els alumnes de segon 
d’ESO havien estat treballant 
diferents punts de la carta de 
responsabilitats que s’havia 
de presentar a Barcelona. De 
les moltes accions que es fan 

a l’Institut per a la conservació 
del medi ambient es va desta-
car la construcció, instal·lació 
i seguiment de caixes niu per 
a ocells (cal aprofi tar l’entorn 
privilegiat que tenim al costat 
del riu Sió). També es va do-
nar a conèixer el treball que 
realitzen els alumnes de l’aula 
oberta amb la cura i manteni-
ment d’un petit hort ecològic, 
que té reg per degoteig i està 
adobat amb el compost ela-
borat al mateix Institut amb 
les restes dels aliments del 
menjador. Per fi nalitzar també 
es va destacar el treball que 
es fa al centre amb l’estalvi 
d’energia afavorint l’ús de la 
bicicleta entre els alumnes i 
els cotxes compartits entre els 
professors.

Durant la trobada de la 
CONFINT es va confeccionar 
la Carta de Responsabilitats 
Catalana per presentar-la a 
la conferència estatal que es 
realitzarà a Vitòria propera-
ment. La trobada de Barcelo-

na era la primera d’un seguit 
de trobades que es faran fi ns 
arribar a la fi nal de Rio de 
Janeiro. Malauradament cap 
dels nostres alumnes va ser 
seleccionat per representar la 
delegació catalana; si bé s’ha 
de dir en defensa seva que 
competiren amb companys 
de major edat. L’assistència 
a la conferència fou una jor-
nada molt profi tosa, perquè hi 
hagué un seguit de tallers on 
els participants aprengueren, 
mitjançant jocs, la utilització 
de diferents eines per millorar 
la difusió de les activitats que 
fem als instituts.

Centre de referència en el 
pla d’Impuls a la Lectura

L’Institut ha estat escollit 
com un centre de referèn-
cia per portar a terme el Pla 
d’Impuls a la Lectura. El De-
partament d’Ensenyament ha 
endegat un pla per tal que els 
escolars millorin la seva ca-
pacitat lectora i comprensiva, 
ja que s’ha demostrat que la 
bona marxa dels estudis està 
en relació amb la competèn-
cia en el llegir. Aquells alum-
nes que llegeixen bé, sovint i, 
a la vegada, entenen els tex-
tos, també van més bé en les 
altres assignatures. La lectura 
és una eina indispensable per 
assolir un bon èxit en totes les 
matèries del currículum. Per 
això el Departament ha ini-
ciat el pla d’Impuls a la Lec-
tura que durarà tres anys: de 
2011 a 2014. Durant aquest 
curs s’han escollit alguns 
centres que començaran el 
projecte sota la denominació 

Professor i alumnes que van 
assistir a la II Conferència In-
ternacional de Joves “Tinguem 
cura del Planeta” (CONFINT).
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L’assistència a la 
conferència fou 
una jornada molt 
profi tosa, perquè 
hi hagué un seguit 
de tallers on els 
participants apren-
gueren, mitjançant 
jocs, la utilització 
de diferents ei-
nes per millorar 
la difusió de les 
activitats que fem 
als instituts.
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de centres prioritzats o cen-
tres de referència. L’Institut 
Ribera del Sió és dels segons. 
Es treballarà sobre una pràc-

tica o experiència lectora que 
compartirem amb altres cen-
tres de la zona i, en acabar 
el curs, es farà un intercanvi 
d’experiències. En els anys 
successius, altres instituts 
s’aniran incorporant al pla de 
l’Impuls a la lectura.

Premi de Recerca Jove
El dissabte, 10 de desem-

bre, el director de l’Institut va 
assistir a l’acte de lliurament 
dels Premis de Recerca Jove 
2011 que es va portar a ter-
me a la Casa Llotja de Mar de 
Barcelona, per tal de recollir 
un premi dels onze que s’ator-
garen als centres d’ensenya-
ment de Catalunya. L’Agència 
de Gestió d’Ajuts Universitaris 
i de Recerca (AGAUR) ja fa 
uns anys que convoca premis 
destinats a alumnes i centres 
d’ensenyament. Normalment 

són els alumnes de segon de 
batxillerat que hi presenten 
els treballs de recerca que han 
elaborat durant el darrer any 
d’estudis. Els centres, en can-
vi, són escollits per AGAUR 
sense que s’hi presentin di-
rectament, sinó atenent els 
treballs que participen en els 
premis. El guardó consisteix, 
a més del diploma correspo-
nent, en concedir 2.500 euros 
a cada centre perquè es desti-
nin en l’adquisició de llibres, 
publicacions per a la bibliote-
ca o equipament científi codo-
cent. Els Premis de Recerca 
Jove és la nova denominació 
que s’ha donat als guardons 
que fi ns ara es coneixien amb 
el nom de Premis Cirit. L’acte 
de lliurament va ser presidit 
pel conseller d’economia An-
dreu Mas-Colell. Fa justament 
cinc anys l’Institut d’Agramunt 
ja va ser distingit amb aquest 
mateix guardó.

En aquests premis també 
va ser guardonat l’ex-alumne 
nostre Ramon Torres Amigó, 
d’Agramunt, que va presentar 
el treball “Disseny i imple-
mentació d’un mòdul electrò-
nic de control per automatit-
zació de sistemes” realitzat a 
l’institut de la Caparrella de 
Lleida.   ■

JUNTA DE L’AMPA DE L’INSTITUT RIBERA DEL SIÓ
CURS 2011/2012
El dia 20 de novembre es va constituir la nova junta de l’AMPA de l’IES RIBERA DEL 
SIÓ, formada per les persones que indiquem a continuació.

President: Sisco Galan
Sotspresidenta: Antonieta Gili
Tresorera: Josefi na Rovira

Vocals: Núria Arisa, Isabel Planas, Nú-
ria Boncompte, Josep Mª Balagué, Rafa 
Mendoza, Lourdes  Borull, Pere Vicens, 
Begoña Rodríguez, Josep Mª Cuberes

El director de l’Institut, Joan 
Puig, va recollir el premi 
atorgat al centre.
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Generalitat 
de Catalunya

_amb aquest
exemplar
de la revista
et regalem
el llibret
“Internet amb
ulls de jove” 
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COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE DE NADAL per JOAN PUIG i RIBERA

La Maria de cal Janot era 
la més veterana de tots 
els avis de la residència. 

Hi era des que les autoritats 
havien vingut a fer córrer 
la cortineta de la inscripció 
inau gural. Aquella mateixa 
diada la Maria, junt amb uns 
quants padrins més, havia es-
trenat la residència geriàtrica. 
I d’això ja en feia una vintena 
llarga d’anys. Dels que hi eren 
el primer dia ella n’era la ve-
terana i la supervivent. Els al-
tres a poc a poc havien deixat 
la seva habitació a nous esta-
dants, segons és llei de vida.

Tan bon punt la Maria patí 
els primers símptomes de 
desmemòria, el bon jan del 
metge ho explicà a l’alcalde 
del poble: Bep, la de cal Ja-
not comença a fer atots: està 
perdent la memòria i això ani-
rà en augment; s’hauria de 
pensar en algú que l’ajudi, 
perquè no es pot deixar sola. 
I l’alcalde, que s’estimava els 
veïns com si fossin de la famí-
lia, va reservar una plaça de 
la nova residència a la Maria.

Així va ser com la vella de 
cal Janot va ingressar a la llar 
geriàtrica més vistent de tota 

la província. Ella, a més, hi 
va anar contenta perquè co-
mençava a estar cansada de 
viure en la soledat de la casa 
al carrer de l’Aspi. I ja sabem 
que no hi ha cosa pitjor que el 
fred de la solitud quan esgar-
rapa els replecs més íntims 
d’una persona. A la residèn-
cia, en canvi, hi va trobar 
l’escalf amb les amistats de 
temps enrere i tots amb tots 
es feien companyia i recor-
daven aquells anys en què la 
vida no era tan regalada com 
la dels joves d’avui en dia. Ai, 
si sabéssiu que magres les 

La mentida
A la residència, la 
Maria de cal Janot 
va trobar l’escalf 
amb les amistats 
de temps enrere 
i tots amb tots es 
feien companyia i 
recordaven aquells 
anys en què la vida 
no era tan regalada 
com la dels joves 
d’avui en dia.

▼
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vam passar! A casa no teníem 
ni un pa a la post. Al forn si 
no portaves la cartilla, no et 
donaven el pa i com que no-
saltres havíem votat les es-
querres, no ens en van voler 
fer. Quan teníem pa negre 
fèiem festa. Quins anys més 
foscos! La mare, sola, perquè 
el pare s’havia perdut pels 
camins de l’exili, feta un es-
carràs, ens va pujar als quatre 
fi lls. Tota sola, sí. Per això no 
ens va poder donar gaire ins-
trucció, perquè a costura no-
més s’hi anava a aprendre de 
llegir i escriure i quan en sabi-
es una mica, au, a fer d’apre-
nent o de minyona, perquè 
tots fèiem falta i res no ens 
queia del cel. Ai, Reina San-
tíssima, quanta misèria!

Els primers anys, la Maria 
encara tenia el cap clar i les 
cames la servaven sense pro-
blemes. Això permetia que 
ajudés les auxiliars de la re-
sidència. Sempre havia estat 
molt feinera i no era d’aque-
lles que s’asseuen davant del 
televisor tot el sant dia. Sem-
pre que podia, doncs, s’oferia 
per donar un cop de mà: regar 
els testos del jardí, parar tau-
la, plegar roba... Tanmateix, 
el pas dels anys no perdona 
i a poc a poc les cames van 
fallar i els viaranys de la me-
mòria van patir curtcircuits 
greus. Així que la Maria es 
quedà tranquil·la i absent en 
una cadira de rodes, encara 
que tenia una bona xerrame-
ca, si algú s’hi atansava a 
fer-li companyia. La memòria 
més immediata l’havia perdut 
completament. No podia dir 
el que havia menjat feia un 
instant; ni tan sols si ho havia 
fet o no. En canvi, recordava 
amb claredat el que havia 

viscut de petita. El cervell 
era un disc dur que no grava-
va res de nou perquè estava 
ple; en canvi, allò que havia 
guardat feia anys s’hi mante-
nia amb exactitud de detalls: 
Després del primer bombar-
deig, la gent es va esfereir i 
molts van fugir a les cabanes 
i a les eres dels afores del 
poble. Nosaltres vam anar a 
viure als baixos d’una casa 
del carrer Sió. A cal Le cha. 
Dormíem amb un matalàs a 
terra tots els germans. Hi vam 
anar per ser a prop del refugi 
que es va fer a la plaça. Quan 
tocava la sirena en senyal de 
bombardeig, jo, que era la 
gran, agafava el germà petit i 
me’l carregava al coll i corrent 
com una desesperada pels 
coberts anàvem cap al refugi. 
La mare carregava la germana 
petita i tots corríem a més no 
poder. Davall del refugi ens hi 
aplegàvem molta gent. Alguns 
ploraven i altres renegaven. 
Fins que començàvem a sen-
tir l’espetec de les bombes i 
el soroll de cases que s’en-
sorraven. Un dia, en sortir pel 
forat de la plaça, hi havia una 
polseguera de mil dimonis i el 
fum d’alguns edifi cis encesos 
ens omplia els narius fi ns al 
punt que no es podia respirar. 
Al cap d’una estona llarga, 
quan la polseguera es va anar 
fonent, vam descobrir que tot 
el reng de cases del carrer 
Castell s’havia esfondrat. Tot 
eren runes i parets esbocina-
des. Els homes més valents i 
els del comitè aviat van orga-
nitzar grups per comprovar si 
hi havia algun malferit o gent 
atrapada. Els més joves, amb 
els ulls humits, també hi vam 
anar. Ens ho miràvem d’un 
tros lluny. Les dones es van 

quedar amb els més petits 
i algunes somicaven, altres 
s’estiraven els cabells i xiscla-
ven en comprovar que havien 
perdut la casa, el corral i tot 
el que tenien. La guerra: qui-

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE DE NADAL

▼

El pas dels anys no 
perdona i a poc a 
poc les cames van 
fallar i els viaranys 
de la memòria van 
patir curtcircuits 
greus. Així que la 
Maria es quedà 
tranquil·la i absent 
en una cadira de 
rodes, encara que 
tenia una bona 
xerrameca, si algú 
s’hi atansava a fer-
li companyia.

La recep cio nista 
explicà a l’Anna, la 
infermera, que la 
de cal Janot tenia 
un neguit; cada 
dia preguntava 
si li havia arribat 
una carta, perquè 
esperava amb 
candeletes que el 
seu fi ll d’Alemanya 
l’escrivís. Però tot 
era inútil; mai no 
escrivia ni telefo-
nava. Ni quan des 
de la residència li 
van comunicar que 
la seva mare ja no 
vivia a casa, sinó 
que l’havien traslla-
dat al centre.
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na tristor més gran! Ai, Reina 
Santíssima!

La Maria de cal Janot feia 
més de trenta anys que ha-
via enviudat. El Pau va tenir 
una feridura que en poques 
setmanes el portà a les tres 
pedretes. La Maria es quedà 
sola. L’únic fi ll que havien 
tingut, en Tomeu, se n’havia 
anat a Alemanya a buscar fei-
na i no n’havia tornat més. Al 
començament, molt de tant 
en tant arribava una carta 
d’en Tomeu, sobretot per Na-
dal, donant senyals de vida. 
Però res més. El xicot havia 
trobat una bona feina, s’havia 
casat i fi ns i tot tenia un xi-
quet i una xiqueta. Però al po-
ble només hi havien vingut un 
parell de cops en tots aquests 
anys, talment es donés vergo-
nya dels seus orígens.

Per Santa Llúcia la Maria 
va sentir unes punxades al 
costat, la febre s’enfi là i els 
polsos bategaren amb força. 
Era un mal averany. La infer-
mera, l’Anna, que era tot cor, 
de seguida avisà el metge. La 
qüestió era greu i el doctor
va diagnosticar que la Maria 
tal volta no celebraria l’any 
nou. 

Aquell dia l’Anna va fer 
companyia a la Maria durant 
una bona estona. De tant en 
tant la malalta preguntava i 
repetia entre sospirs: Que tinc 
carta? Que tinc carta? I tant i 
tant va insistir que la inferme-
ra anà a recepció a preguntar 
què en sabien d’una carta que 
esperava la Maria. La recep -
cio nista li explicà que la de 
cal Janot tenia un neguit; 

cada dia preguntava si li ha-
via arribat una carta, perquè 
esperava amb candeletes que 
el seu fi ll d’Alemanya l’escri-
vís. Però tot era inútil; mai 
no escrivia ni telefonava. Ni 
quan des de la residència li 
van comunicar que la seva 
mare ja no vivia a casa, sinó 
que l’havien traslladat al 
centre. No obstant això ella 
sempre contava que li faria il-
lusió de veure el seu fi ll per 
última vegada i de conèixer 
els néts. Era la il·lusió de la 
seva vida des que en Pau, 
que al cel sigui, havia marxat. 
El dia que vindrà el Tomeu 
amb els nens, anirem a dinar 
junts i els ensenyaré la casa i 
el corral. Els donaré tots els 
papers que tinc guardats i els 
estalvis de la Caixa, perquè jo 
ja no necessito res d’això. El 
dia que vindrà el nen... Però 
el “nen” no venia ni donava 
senyals de vida.

Des que s’havia allitat fi ns 
la setmana de Nadal, l’Anna 
va anar cada dia una estona 
a fer-li companyia. La malalta 
explicava que no li feia mal 
res, però les defenses li min-
vaven a simple vista. Això sí, 
cada dia va fer la mateixa pre-
gunta: “Que tinc carta?” Tant 
va ser així que el dia de la lo-
teria l’Anna va agafar paper i 
bolígraf i va escriure una carta 
a la Maria com si fos el propi 
fi ll. La col·locà dins un sobre 
i hi posà fi ns i tot un segell 
estranger dels repetits de la 
col·lecció.

L’endemà, quan la Maria 
preguntà si tenia carta, l’Anna 
es va treure de la butxaca el 

sobre amb la lletra que havia 
escrit i li va mostrar. La rialla 
de satisfacció de la malalta 
va ser indescriptible. Llavors 
l’Anna li va llegir: Estimada 
mare, només et faig aquestes 
quatre ratlles per dir-te que 
aquest Nadal vindrem a veu-
re’t a Agramunt. Perdona’m 
per no haver-te dit res durant 
tant de temps. Ja saps que 
em costa molt escriure i que 
mai no trobo el moment. Vin-
dré amb la dona i els dos fi lls 
que són tan grans que ja fes-
tegen. Vindrem tots quatre i 
ens estarem uns dies amb tu. 
No et preocupis per a res per-
què nosaltres ens cuidarem 
de tot. Tinc ganes de veure’t 
i d’abraçar-te. Tots en tenim 
ganes. Estigues tranquil·la. 
Ja et telefonarem per dir-te el 
dia i l’hora d’arribada. T’esti-
mo molt, mare! Tomeu.

Quan l’endemà, vigília de 
Nadal, l’Anna va arribar a la 
residència per començar el 
seu torn, la recepcionista li va 
explicar que la Maria de cal 
Janot acabava de traspassar; 
encara s’havien de presentar 
els de la funerària. L’Anna, 
sense posar-se la bata, va 
anar de pressa cap a l’habi-
tació de la Maria. Hi havia un 
parell d’amigues al seu cos-
tat. La Maria de cal Janot es-
tava dins el seu llit. No sem-
blava que hagués patit gens. 
Al contrari, es veia tranquil·la 
com si dormís. Fins i tot se li 
entreveia una rialla. Entre les 
mans aguantava amb força un 
paper rebregat. Era la carta 
que havia rebut el dia abans 
del seu fi ll d’Alemanya.   ■

Aquest conte de Nadal és en mostra d’agraïment a totes les persones que treballen a les residències gerià-
triques i que, com l’Anna del relat, tenen cura dels nostres padrins amb dedicació i estima.
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El bosc

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE per J. PIJUAN

El poble es trobava en 
una petita clotada co-
berta per un entramat 

de núvols que no deixaven 
passar el sol. Immers en 
la penombra l’ambient era 
tan humit que havia quallat 
en els delicats cossos de la 
gent. Mentre gairebé la to-
talitat dels vilatans s’havien 
habi tuat a aquesta situació, 
el pobre Fredo era l’excep-
ció i només pensava en fugir 
d’aquesta humida foscúria 
que els embolcallava.

El vell rumor que corria pel 
poble de l’existència d’un lloc 
ple de claror, a l’altra banda 
del bosc que els envoltava, 
havia encoratjat el pobre Fre-
do a abandonar la seva terra 
natal i buscar una nova vida 
més enllà. Malauradament la 
manca d’una clara confi rma-
ció d’aquest fet el feia dubtar 
una mica d’aquesta existèn-
cia. Sabia que temps enrere 
la gent s’havia endinsat al 
bosc plena d’il·lusió i espe-
rançada de trobar la claror, 
però desgraciadament el seu 
retorn mai no s’esdevingué 
ni es va saber mai més cap 
notícia d’ells. Se’ls veia com 
marxaven però no tornaven, 
i aquest fet havia provocat 
que la població minvés amb 
el temps, tant, que gairebé va 
fer desaparèixer el poble de la 
faç de la terra.

Davant d’aquesta catastrò-
fi ca situació els alts càrrecs 
no van tenir altre remei que 
fer construir un mur al voltant 
del poble i prohibir el total 
accés a l’exterior per evitar 
l’extinció total, i des d’aquell 

moment la població es va po-
der anar refent a poc a poc. 
Durant força temps el Fredo 
havia contemplat el bosc des 
de la llunyania, amagat de 
mirades indiscretes, sense 
acabar de prendre una deter-
minació. L’atracció que sentia 
del bosc es va anar accentu-
ant tant que arribà el dia que 
no va poder aguantar més i va 
decidir saltar-se la prohibició 
i endinsar-s’hi.

El Fredo va recórrer els obs-
curs carrers del poble amb 
la mirada posada a banda i 
banda confi ant no trobar-se 
ningú pel camí. Quan va ar-
ribar prop del mur es va ama-
gar uns moments en un racó 
per assegurar-se per últim 
cop que ningú no estava ob-
servant la seva escapada cap 
al bosc. Tan bon punt va com-
provar que no hi havia ningú 
pels voltants que el pogués 
deturar, s’hi va enfi lar d’un 
salt i va saltar a l’altra banda, 
i quan va tocar de peus a terra 
va començar a apressar el pas 
per allunyar-se del poble tal 
com fos possible abans que 
algú se n’adonés. Però a me-
sura que s’atansava al bosc 
la visió de la seva frondositat 
li va fer venir a sobre tal in-
quietud que va començar a 
tremolar de cap a peus, fet 
que el va obligar a alentir el 
pas. Quan per fi  va arribar a 
les portes del bosc la tremolor 
l’havia deixat tan exhaust físi-
cament que gairebé no podia 
donar ni un pas més, així que 
es va deixar caure allà ma-
teix per a recobrar novament 
embranzida. Mentre es revis-

colava va observar la línia del 
bosc que tenia al seu davant i 
per uns instants va dubtar de 
continuar avançant o donar 
mitja volta. Però aleshores va 
aixecar instintivament la mi-
rada cap al cel i la visió d’uns 
petits rajos de claror que es 
feien pas a través de la negror 
del cel que el cobrien el van 
animar a prosseguir el camí.

No estava segur del que tro-
baria a les seves profunditats, 
però havia de continuar tant 
sí com no. De sobte va sentir 
la veu del pare que el cridava. 
En veure’l apropar-se acom-
panyat de la família, es va ai-
xecar del terra d’una revolada 
i es va endinsar al bosc sense 
perdre temps. De seguida va 
comprovar la seva espessor. 
Els continus obstacles que 
havia d’apartar per fer-se pas 
minvaven les seves forces 
però seguia endavant encal-
çat per la família, que encara 
que lluny els podia sentir. Al 
cap d’una bona estona, quan 
gairebé ja no tenia forces per 
continuar, va percebre un 
punt de claror en la llunyania 
i s’hi va encaminar tot desbor-
dat de satisfacció, ja que allò 
signifi cava per a ell el fi nal 
del camí. Tan bon punt hi va 
arribar i va veure la gran cla-
ror que hi havia, no es va po-
der estar de quedar-se quiet
i deixar-se embolcallar per 
aquella lluminositat. Durant 
uns instants va fl airar l’aroma 
de la llibertat, però de sobte 
quan va voler reprendre la 
marxa va sentir una veu que 
deia: “Mare! He trobat un fre-
dolic”. I el va agafar.   ■

Va observar la 
línea del bosc que 
tenia al seu davant 
i per uns instants 
va dubtar de con-
tinuar avançant o 
donar mitja volta. 
Però aleshores va 
aixecar instinti-
vament la mirada 
cap al cel i la visió 
d’uns petits rajos 
de claror que es 
feien pas a través 
de la negror del cel 
que el cobrien, el 
van animar a pros-
seguir el camí.



42 [DESEMBRE 2011]sió 574

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES POEMA

Un altre dia desperta Agramunt, sentim les campanes de Santa Maria,
però de cop i volta s’acosta una bèstia per Marià Jolonch via Cervera,  
brama una màquina  brutal que desperta el veïnat,
la Mei em diu: –sembla un dinosaure...
Sí, m’ho sembla mentre creua la vila amb la seva devastadora presència, 
pel centre de la vila grans camions amb bestiar, camions de grans tones,
no seria hora de fer una desviació per una altra via?
Els matins matiners a la fresqueta passegem per la banqueta del Canal,
camps esplèndids, ametllers, horts, remor d’aigua fresca... 
guaitem a l’horitzó pobles que semblen llunyans, allò és Montclar, 
ah, sí, som al Canal d’Urgell, el famós túnel, els presos del Canals, 
els carcellers, els ocells que volen lliures... Sí, els presos del Canal
i nosaltres caminem per la banqueta, lliures?
Solitaris carrers d’Agramunt de migdia, sota el sol d’estiu, hora de sesta, 
per l’aire ni un pardal, capbussada a la piscina, panxacontenta al sol.
A la tarda la gent s’arreplega al xiringuito del parc per passar l’estona 
davant d’un refresc o d’una cervesa, al llit del riu canta el Sió.
Des de la plaça del Pou veiem la cigonya a la seva talaia,
i a la plaça de Mercadal roda la sardana i, mentre sona la tenora,
novament sentim les batallades de Santa Maria, missa de vuit?
Carretera de Balaguer, a tres quilòmetres Preixens,
el mecànic fa vacances, al bar brinca una molesta mosca
i a la botiga de la Carme comprem uns gelats.
Plaça de la Vila, tranquil·litat somorta, 
a l’antic Ajuntament s’hostatja l’Associació de Dones
que li regala una festa a la Pilar, al Castell oneja la senyera.
Aprofi tem el dia per fer excursions per les comarques de Ponent,
pobles amb noms màgics: Belianes, Nalec, Rocallaura, Maldà,
Vallbona de les Monges, R ocafort, el mercat medieval de Guimerà,
els balnearis de Vallfogona de Riucorb, Ciutadilla, Santa Maria de Queralt, 
els castells medievals de la Segarra, Moncortés i l’Aranyó. Pedrolo,
a l’abast de tothom, la Cua de palla amb un assassinat 
en un castell de la Segarra?
El nou canal, l’aeròdrom de la guerra, la cruïlla Guissona-Tàrrega, 
a onze quilòmetres Agramunt, a prop Florejacs, les Pallargues, les Sitges,
ara passem per les terres d’Ossó, Bellver, Montfalcó, 
el campanar de Puigverd, el record de Dolors Piera, mestra i comunista.

Estiu a ponent
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De nou Agramunt: els torrons Roig, el Blanc i Negre, el camp de futbol,
torrons Vicens, la poesia visual a “Lo Pardal”, l’art magistral de Guino,
el teatre avantguardista del Teatredetics, l’art a les golfes d’en Farreny,
històries de Viladot, la Biblioteca tancada..., per què la tanquen a l’estiu? 
Les Veus del Sió, l’Escola Municipal de Música, la magnífi ca portalada 
de l’església, l’Ajuntament amb la bandera catalana al vent...  
La paella de Sant Joan, la xocolatada, tal vegada Jolonch, 
un pastisset a Cal Batistet, la revista Sió a l’Espiga,
tertúlia a Cal Crich, olor especial a movie road als Kipps, 
a la carretera d’Artesa el Molinet amb tota mena de coses pel bricolatge...
Les nits d’estiu, pluja d’estrelles, música a Més Cafè, cinema al Casal,
les caminades al Pilar d’Almenara. La calor que mata la marinada,
la melangia del mar, el xumba-xumba del Dj del Wai Kiki,
el soroll nocturn dels nuvolaris del Kronic,
que no ens deixa dormir, per cert aquesta nit
les llàgrimes de Sant Llorenç no les veurem perquè hi ha núvols,
aviat serà la Festa Major, després arribarà la Fira del Torró, 
aleshores ja serà la tardor...
Agramunt, com va dir el nostre amic Bob, una site,
així és l’estiu a ponent.

Ferran Aisa Pàmpols
(Agramunt, agost de 2011)

FOTOS: JOSEP BERTRAN
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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

C.
F.

AG
RA

M
UN

T ESCOLA
G.GATELLwww.cfagramunt.cat

Resultats i classifi cacions R. Mendoza

Segona Catalana
Solsona 2 Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 2 Albi 2
Cervera 1 Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 2 Juneda 1

Classifi cació J GF GC Punts
Cervera 12 27 12 25
Organyà 12 24 12 25
Agramunt G. Gatell 12 24 16 25
Borges Blanques 12 26 14 21
Tremp 12 27 19 21
Artesa de Segre 12 30 23 20
Andorra 12 20 22 18
La Seu d’Urgell 12 21 17 17
Linyola 12 13 18 15
Mollerussa 12 16 15 14
Juneda 12 15 15 14
Alcarràs 12 18 22 14
Guissona 12 12 23 14
Alpicat 12 16 19 13
Albi 12 13 19 13
Balàfi a 12 18 29 10
Solsona 12 16 24 8
Mangraners 12 19 36 8

Juvenil
Agramunt G. Gatell  5 Balàfi a 1
Artesa-Ponts 4 Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 3 Fondarella 2
Guissona 4 Agramunt G. Gatell 4

Classifi cació J GF GC Punts
Bellpuig 7 31 5 21
Pla d’Urgell 8 20 10 15
Artesa-Ponts 7 18 18 12
Tremp 6 14 10 9
Escola F. Urgell 7 19 20 9
Agramunt G. Gatell 7 19 22 8
Guissona 6 12 15 6
Balàfi a 7 10 25 6
Fondarella 7 4 22 0

Cadet
Pardinyes 1 Agramunt G. Gatell  5
Agramunt G. Gatell 3 Lleida 4
Balaguer 1 Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 0 Balàfi a 5

Classifi cació J GF GC Punts
Andorra 8 42 4 24
At. Segre 8 35 7 22
Les Garrigues 8 23 7 18
Guissona 8 25 21 18
Balàfi a 8 27 15 15
Orgel·lia 8 12 12 13

Lleida 8 19 22 13
Bordeta 8 16 13 12
AEM 8 19 15 11
Tàrrega 8 10 11 10
Almacelles 8 12 10 8
Agramunt G. Gatell 8 13 20 7
Mollerussa 8 7 13 4
Balaguer 8 3 23 1
Pardinyes 8 7 36 1
Mig Segrià 8 10 51 1

Infantil
E.F. Urgell 5 Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 7 Bellpuig 2
Mollerussa 1 Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 2 At. Segre 3

Classifi cació J GF GC Punts
At. Segre 7 38 3 21
E. F. Urgell 7 28 10 16
Tremp 7 24 8 16
Tàrrega 7 21 11 15
Rialp 7 20 14 12
Agramunt G. Gatell 7 20 16 12
Bellpuig 8 22 21 12
Mollerussa 8 10 27 6
Cervera 7 10 33 6
Balaguer 8 8 26 3
Linyola 7 5 37 0

Aleví - A
Agramunt G. Gatell 5 Balàfi a 4
Baix Segrià 1 Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 4 Guissona 4

Classifi cació J GF GC Punts

At. Segre 7 42 6 21

Mollerussa 7 47 7 19

Bordeta 8 43 17 19

Tàrrega 7 29 23 16

Lleida 7 35 13 15

Guissona 8 38 30 14

Aitonenc 7 25 30 13

Agramunt G. Gatell 7 31 39 13

Intercomarcal 7 20 34 9

AEM 8 28 40 7

Artesa-Ponts 8 24 40 6

Baix Segrià 8 18 36 5

Balàfi a 8 16 34 3

Lleida 8 14 34 3

Alpicat 7 9 36 0

Aleví - B
Agramunt G. Gatell 1 Lleida 6
Tàrrega 2 Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 6 Tremp 6
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Equip Pre-Benjamí 2011-12. Jugadors: Sebastian Basaraba, Abdel Monem Basem, Marc Bertran, Cesc Boix, Joel Cadevall, 
Iker Castillo, Eric Farré, Iker Gascon, Pau Gaset, Víctor Invernon, Robert Nagy, Daniel Tuluande, Adrià Salat, Alfons Zurita,
Pau A. Esteve, Marc Huguet, Víctor López, Oleguer Llorens, Roc Silvestre, Yerik Torra, Izan Torra, Pau Vilanova.
Entrenadors: Ramon Capdevila, Josep M. Villanueva. Delegats: Toni Invernon i Xavier Salat.
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AGENDA DEL MES DE GENER AL CAMP D’ESPORTS 

SEGONA CATALANA:
 Dia 15, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Mollerussa

JUVENIL: Dia 14, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Bellpuig

CADET: Dia 15, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - AEM
 Dia 29, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Orgel·lia

INFANTIL: Dia 22, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Linyola

ALEVÍ A: Dia   7, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - At. Segre
 Dia 21, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Intercomarcal

ALEVÍ B: Dia   7, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Bordeta
 Dia 21, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - At. Segre

BENJAMÍ A: Dia 14, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Cervera

BENJAMÍ B: Dia 17, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Linyola

PRE-BENJAMÍ: Dia 14, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Fondarella
 Dia 28, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Garrigues

Classifi cació J GF GC Punts

At. Segre 7 42 3 21

Artesa-Ponts 7 44 25 16

Rialp 6 35 10 15

Lleida 8 40 18 15

Cervera 7 31 13 15

Guissona 6 22 10 14

Mig Segrià 7 30 26 13

Pla d’Urgell 7 18 26 12

Baix Segrià 7 28 28 9

Pobla de Segur 7 22 41 9

Pardinyes 6 17 18 8

Tremp 7 30 32 8

Tàrrega 8 8 28 7

Agramunt G. Gatell 7 22 44 7
Oliana 7 21 29 4

Bordeta 8 16 48 1

Fondarella 8 15 42 0

Benjamí -
Agramunt G. Gatell 7 Guissona 2
At. Segre 6 Agramunt G. Gatell 4
Baix Segrià 6 Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 0 Bordeta 4

Benjamí - B
Agramunt G. Gatell 1 Rialp 9
At. Segre 6 Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 2 Pla d’Urgell 3

Pre-Benjamí
Agramunt G. Gatell 0 Artesa-Ponts 7
At. Segre 3 Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 1 Ivars d’Urgell 3

Aquestes categories no tenen classifi cació.
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pintura i decoració

Roman Serra
695 558 383
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ESPORTS ATLETISME

Cros i proves de promoció
E

S
C

AT
X

IC
S

CROS DE BELLVÍS
Feia dos anys que els Escatxics no partici-

pàvem per motius de calendari, en la cursa de 
Bellvís ja que aquesta coincidia amb el cros 
de Tàrrega. Enguany sí que ho vam poder fer.
El recorregut va ser el mateix de sempre i la 
boira i el fred no ens va abandonar en tot el 
matí; malgrat això, la participació va ser molt 
alta i els resultats força bons. Pràcticament en 
totes les curses podem trobar un escatxic al 
podi.

Ànims i endavant que la temporada tot just 
comença!

MANEL LLORENS ROIG OBERTA 6

GABRIELA KARSESKA OBERTA 3

NAIMA BARKANE AMAROUCH INFANTIL 1

MARINA MORELL SOLÉ INFANTIL 5

HELENA ZURITA CRESPO INFANTIL 7

ESTER CORTADELLA GASSÓ INFANTIL 9

MARINA SÚRIA ASENSIO ALEVÍ 1

PAU GODOY KARSESKA ALEVÍ 1

MAR GODOY KARSESKA BENJAMÍ 4

ARIANA LLORENS VILADRICH BENJAMÍ 5

GERARD FÍGOLS GINÉS BENJAMÍ 19

ROGER SÚRIA ASENSIO BENJAMÍ 5

ADRIAN MASCARE MORENO BENJAMÍ 17

MARIA VILANOVA LOPEZ PREBENJAMÍ 2

PAULA BELTRAN BLANCO PREBENJAMÍ 8

ALFONS ZURITA CRESPO PREBENJAMÍ 2

PAU VILANOVA LÓPEZ P5 7

QUIM GODOY KARSESKA P5 6

MARC FÍGOLS GINÉS P4 3

ORIOL VALLS TREPAT INFANTIL 3

CROS PALAU D’ANGLESOLA 20-11-2011
El segon cros de la temporada dels Escatxics 

ens va portar també a la comarca del Pla d’Ur-
gell, exactament al Palau d’Anglesola.

Aquest any han canviat el lloc de la cursa, 
malgrat que el terreny és el mateix, uns camps 
de blat de moro, que degut a l’abundant pluja 
caiguda estaven plens de fang i molt rellisco-
sos. Tot i aquestes condicions, els Escatxics es 
van emportar uns quants podis. Si ens fi xem 
en els resultats veurem que els petits Escatxics 
apunten cap a una bona temporada.

POL MORELL SOLÉ JUVENIL 4

GABRIELA KARSESKA OBERTA 3

NAIMA BARKANE AMAROUCH INFANTIL 4

MARINA MORELL SOLÉ INFANTIL 6

HELENA ZURITA CRESPO INFANTIL 14

ESTER CORTADELLA GASSÓ INFANTIL 15

MARINA SÚRIA ASENSIO ALEVÍ 1

PAU GODOY KARSESKA ALEVÍ 1

MAR GODOY KARSESKA BENJAMÍ 6

ARIANA LLORENS VILADRICH BENJAMÍ 8

GERARD FÍGOLS GINÉS BENJAMÍ 15

ROGER SÚRIA ASENSIO BENJAMÍ 16

ADRIAN MASCARE MORENO BENJAMÍ 26

MARIA VILANOVA LÓPEZ PREBENJAMÍ 2

PAULA BELTRAN BLANCO PREBENJAMÍ 8

ALFONS ZURITA CRESPO PREBENJAMÍ 1

PAU VILANOVA LÓPEZ P5 10

QUIM GODOY KARSESKA P5 8

MARC FÍGOLS GINÉS P4 2

LLEIDA – PROVES DE PROMOCIÓ
26-11-2011

Per fi  ha arribat la primera trobada amb les 
pistes d’atletisme.

El club Medilast Lleida U.A., convidava els E
S

C
AT

X
IC

S

Alfons Zurita arribant a la meta.

Adrián Mascare, Gerard Fígols i 
Roger Súria a la sortida de la cursa 
del Palau d’Anglesola.

▼
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Xavier Junyent Sangrà
Tel.  625 119 990

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

xavie_reformes@hotmail.com

25310 AGRAMUNT
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Escatxics per agafar les primeres marques a 
la pista. Normalment això es fa una vegada al 
mes i serveix per acostumar-se a córrer en una 
pista reglamentària.

Al mateix temps les marques que aconse-
gueixen són ofi cials i permeten participar en 
campionats federats.

La temporada de pista encara queda lluny, 
però els Escatxics estan en forma i fi ns i tot 
més d’un ha fet ja marca mínima per classi-
fi car-se pels campionats de Catalunya i d’Es-
panya.

Cal destacar la mínima pel campionat d’Es-
panya de pista coberta de Pau Godoy, que mi-
rant el rànquing d’aire lliure de la temporada 
passada suposaria col·locar-se entre les 3 o 4 
millors marques de la temporada.

CROS D’AGRAMUNT 4-12-2011
Com cada any el Cros d’Agramunt és un dels 

preferits dels Escatxics.
Córrer davant la gent del poble és un incen-

tiu addicional i a més es coneixen bé el re-
corregut. Fins i tot sortí el sol després d’una 
setmana de boira i fred.

Fent un cop d’ull als resultats veiem que els 
Escatxics pujaren al podi en repetides oca-
sions, aconseguint cinc primers llocs, dos se-
gons i dos tercers. A més, en les categories 
juvenil masculí, infantil femení, aleví masculí 
i femení i benjamí femení s’imposaven també 
com a millors equips de la comarca.

Cal felicitar també l’organització per la seva 
feina i tots els voluntaris que fan d’aquest cros 
un dels millors de la província.

MANEL LLORENS ROIG VETERÀ 4

GABRIELA KARSESKA VETERÀ 1

MARTA CANES NIUBÓ SÈNIOR 2

POL MORELL SOLÉ JUVENIL 3

ORIOL VALLS TREPAT INFANTIL 1

NAIMA BARKANE AMAROUCH INFANTIL 3

MARINA MORELL SOLÉ INFANTIL 5

HELENA ZURITA CRESPO INFANTIL 6

ESTER CORTADELLES GASSÓ INFANTIL 7

PAU GODOY KARSESKA ALEVÍ 1

MARINA SÚRIA ASENSIO ALEVÍ 1

LARA GIMÉNEZ BÀRRIOS ALEVÍ 4

GERARD FÍGOLS GINÉS BENJAMÍ 11

ROGER SÚRIA ASENSIO BENJAMÍ 5

ADRIAN MASCARE MORENO BENJAMÍ 13

ARIANA VILADRICH LLORENS BENJAMÍ 5

MAR GODOY KARSESKA BENJAMÍ 7

AINA CORTADELLES GASSÓ BENJAMÍ 14

FÀTIMA HRIZ BENJAMÍ 19

MARIA VILANOVA LÓPEZ PREBENJAMÍ 2n 2

PAULA BELTRAN BLANCO PREBENJAMÍ 2n 6

ALFONS ZURITA CRESPO PREBENJAMÍ 1r 1

SAMIR BARKANE AMAROUCH PREBENJAMÍ 1r 8

AIMAN EL KHATTABI PREBENJAMÍ 1r 9

PAU VILANOVA LÓPEZ P5 3

QUIM GODOY KARSESKA P5 4

MARC FÍGOLS GINÉS P4 5

E
S

C
AT

X
IC

S

Equip dels Escatxics d’aquesta 
temporada 2011-2012.
Hi falten Pol Morell, Oriol Trepat, 
Marta Valls, Pau Vilanova i Aiman 
Khattabi.

La temporada de 
pista encara que-
da lluny, però els 
Escatxics estan en 
forma i fi ns i tot 
més d’un ha fet ja 
marca mínima per 
classifi car-se pels 
campionats de 
Catalunya i d’Es-
panya.

Fent un cop d’ull 
als resultats del 
Cris d’Agramunt, 
veiem que els Es-
catxics pujaren al 
podi en repetides 
oca sions.

▼
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Resultats dels equips d’handbol
Sènior Masculí (Tercera Catalana - Grup A)

L’equip continua lluitant per no despenjar-se de les pri-
meres posicions, en una de les lligues més igualades dels 
últims temps. Només la inesperada derrota a Sant Quirze 
ha enterbolit una mica la bona marxa en la competició. Tot i 
això es manté en la quarta plaça de la classifi cació.

Resultats:
12/11/2011 SANT QUIRZE, HANDBOL 30 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 24
19/11/2011 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 28 PARDINYES C. CLUB D’HANDBOL 26
26/11/2011 SABADELL, HANDBOL 24 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 28

CLASSIFICACIÓ J G E P Punts

PARDINYES B, CLUB HANDBOL 8 7 1 0 15

IGUALADA, CLUB HANDBOL 8 6 1 1 13

SANT QUIRZE, HANDBOL 7 5 0 2 10

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-AGRAMUNT CH 7 5 0 2 10

SANTPEDOR, CLUB HANDBOL 7 4 1 2 9

SALLE MONTCADA 7 3 1 3 7

PARDINYES C, CLUB HANDBOL 7 2 1 4 5

BALSARENY, HANDBOL 6 2 1 3 5

SABADELL HANDBOL 7 1 0 6 2

SANT OT, CLUB ESPORTIU 7 1 0 6 2

CONCÒRDIA, CLUB HANDBOL 7 0 0 7 0

Juvenil Masculí (Segona Catalana - Grup A)
De moment no han aconseguit resultats positius, lesions 

i diversos problemes han llastrat la bona marxa de l’equip. 
Impedint fi ns i tot el desplaçament a Sant Esteve, i fent im-
possible de guanyar a un rival assequible com l’Epic.

Resultats:
12/11/2011 SANT ESTEVE SESROVIRES, C.H. 10 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 0
19/11/2011 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 19 HANDBOL TERRASA 48
27/11/2011 EPIC CASINO 35 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 14

CLASSIFICACIÓ J G E P Punts

SANT ESTEVE SESROVIRES, CLUB HANDBOL 7 6 0 1 12

TERRASSA, CLUB HANDBOL 7 5 1 1 11

PARDINYES, CLUB HANDBOL 7 5 1 1 11

SANT JOAN DESPÍ, HANDBOL B 5 5 0 0 10

EPIC CASINO 6 3 0 3 6

HANDBOL BERGA, (S/D) 4 2 0 2 4

HC CONCÒRDIA (S/D) 7 2 0 5 4

IGUALADA, CLUB HANDBOL 7 1 1 5 3

CE SANT OT (S/D) 6 0 1 5 1

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-AGRAMUNT CH 6 0 0 6 0

Sènior Femení (Primera Catalana - Grup A)
A poc a poc l’equip va recuperant efectius, cosa que li 

permet contra els rivals més assequibles poder donar guerra 
fi ns al fi nal. Res a fer, però, contra els primers classifi cats.

Resultats:
12/11/2011 SANT QUIRZE, HANDBOL 19 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 10
19/11/2011 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 14 HANDBOL LA GARRIGA-DISELMATIC 19
26/11/2011 SANT CUGAT, HANDBOL 27 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 26
03/12/2011 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A.   3 KH-7 BM GRANOLLERS ATL. 34

CLASSIFICACIÓ J G E P Punts

VILAMAJOR, CLUB HANDBOL 7 7 0 0 14

KH-7 BM. GRANOLLERS ATL 6 6 0 0 12

CANOVELLES, CLUB HANDBOL 7 5 1 1 11

HANDBOL LA GARRIGA-DISELMATIC 7 4 1 2 9

ALCARRÀS CH 6 4 0 2 8

SANT ESTEVE PALAUTORDERA, CLUB HANDBOL 7 3 1 3 7

HANDBOL BANYOLES-RIUDELLOTS 7 2 2 3 6

SANT QUIRZE, HANDBOL 7 2 1 4 5

CARDEDEU, HANDBOL 5 2 0 3 4

SANT CUGAT, HANDBOL 7 1 0 6 2

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-CHA 7 1 0 6 2

CERVERA, CLUB HANDBOL FEMENÍ 7 0 0 7 0

Juvenil Femení (Primera Catalana - Grup únic)
Amb un Juvenil Femení molt castigat per culpa de les le-

sions, poca cosa es pot fer de moment. S’ha millorat cla-
rament en defensa, però l’atac continua essent la creu de 
l’equip.

Resultats:
13/11/2011 SANT JOAN DESPÍ HANDBOL 32 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 6
20/11/2011 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 12 VILANOVA CAMÍ, CLUB D’HANDBOL 30
26/11/2011 VILAMAJOR, CLUB HANDBOL 29 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 7
03/12/2011 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 10 BCN SANTS UBAE CEH 28

CLASSIFICACIÓ J G E P Punts

VILAMAJOR, CLUB HANDBOL 7 6 1 0 13

EH SANT VICENÇ 6 6 0 0 12

RIUDELLOTS, CLUB HANDBOL 7 6 0 1 12

CH MARTORELL (S/D) 8 5 2 1 12

CH MONTBUI, (S/D) 8 5 0 3 10

SANT JOAN DESPÍ, HANDBOL 7 4 2 1 10

VILANOVA DEL CAMÍ, CLUB HANDBOL 7 4 0 3 8

CH PALAUTORDERA 7 3 1 3 7

ASSOCIACIÓ LLEIDATANA D’HANDBOL 8 2 0 6 4

BCN-SANTS UBAE CEH 7 1 0 6 2
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Tots els equips del CHA: Handbol i Futbol Sala per a la temporada 2011-2012.
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CERDANYOLA, CLUB HANDBOL 7 1 0 6 2

CANOVELLES, CLUB HANDBOL 8 1 0 7 2

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-AGRAMUNT CH 7 0 0 7 0

Cadet Femení “A” (Primera Catalana - Grup A)
Primera victòria de l’equip en competició ofi cial en el der-

bi local. De la resta només destacar que es van superant els 
resultats de la primera volta, cosa que a poc a poc confi rma 
la millora de l’equip.

Resultats:
12/11/2011 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. A 17 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. B 13
20/11/2011 ACLE GUISSONA 31 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. A 6
27/11/2011 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. A   8 BALSARENY HANDBOL 16
04/12/2011 MONTBUI, CLUB D’HANDBOL 28 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. A 14

Cadet Femení “B” (Primera Catalana - Grup A)
De moment els resultat no acompanyen, però l’equip con-

tinua treballant per superar-se, i aconseguir treure algun re-
sultat positiu.

Resultats:
13/11/2011 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. A 17 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. B 13
20/11/2011 MONTBUI, CLUB D’HANDBOL 30 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. B 8
26/11/2011 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. B 10 ACLE GUISSONA 38

03/12/2011 CEACA TÀRREGA 35 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. B 15

CLASSIFICACIÓ J G E P Punts

ACLE GUISSONA, CLUB HANDBOL 7 7 0 0 14

CEACA TÀRREGA 8 7 0 1 14

MONTBUI, CLUB HANDBOL 8 4 0 4 8

HANDBOL BALSARENY, (S/D) 8 4 0 4 8

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-AGRAMUNT CH 8 1 0 7 2

TORRÓ D’AGRAMUNY IGP-AGRAMUNT CH B 7 0 0 7 0

Infantil Femení (Campionat Catalunya Central)
Certament els resultats no acompanyen, però a poc a poc 

l’equip va creixent en nombre de jugadores i això ens fa ser 
optimistes de cara al futur.

Resultats:
20/11/2011 ACLE GUISSONA 19 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP, C.H.A. 5
03/12/2011 VILANOVA DEL CAMÍ, CH 22 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP, C.H.A. 2

CLASSIFICACIÓ J G E P Punts

CEACA TÀRREGA 4 4 0 0 8

ACLE GUISSONA, CLUB HANDBOL A 3 2 0 1 4

VILANOVA DEL CAMÍ, CLUB HANDBOL 5 2 0 3 4

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-AGRAMUNT CH 4 0 0 4 0
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Secció de Futbol Sala A. Guerrero

FU
TB

O
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A
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SÈNIOR - PRIMERA DIVISIÓ GRUP 5
Resultats
J. 5  AGRAMUNT 9 - 7 LA SENTIU
J. 6  CASTELLFOLLIT 4 - 3 AGRAMUNT
J. 7  AGRAMUNT 7 - 3 ALPICAT
J. 8  ALCOLETGE 5 - 8 AGRAMUNT

CLASSIFICACIÓ Punts J G E P
FUTBOL SALA DENTAL LINYOLA “A” 24 8 8 0 0
PONT DE SUERT CLUB FUTBOL SALA “A” 21 8 7 0 1
DOMENECH SERRALLERS “A” 14 7 4 2 1
AGRAMUNT C.H., FS “A” 13 7 4 1 2
BELLCAIRE F.S. “A” 13 8 4 1 3
C.F.S. PENYA GERARD PIQUÉ SANT GUIM “A” 13 8 4 1 3
CASTELLFOLLIT RIUBREGÓS C.F.S “A” 12 7 4 0 3
F.S. ORVEPARD “A” 9 7 3 0 4
ALCOLETGE CLUB FUTBOL SALA “A” 9 7 3 0 4
ALPICAT F. CF. SALA “A” 6 7 2 0 5
LA SENTIU, O.C. “A” 3 7 1 0 6
CASTELLÓ CFS “A” 3 8 1 0 7
C.F.S. NAVÈS LLAC DE LINNYA “A” 1 7 0 1 6

ESCALANT POSICIONS
L’equip sènior continua en línia ascendent i, a mesura que 

avancen les jornades, els jugadors estan agafant el ritme de 
joc ideal per sumar punt. Així, en la cinquena jornada, els 
homes de Josep Maria Viladevait van superar La Sentiu (9-
7) en un partit amb molts gols i moltes alternatives en el 
marcador. La bona ratxa es va veure truncada en la següent 
jornada en el desplaçament a Torà contra el Castellfollit de 
Riubregós (4-3) i això que els agramuntins van dominar du-
rant tot el partit i a manca d’uns 10 minuts per a la fi nalit-
zació de l’encontre dominaven per 1 a 3. La victòria ha estat 
el signe de les jornades 7 i 8 amb clares victòries contra 
l’Alpicat (7-3) i l’Alcoletge (5-8), respectivament. 

D’aquesta forma, l’equip s’ha situat a la part alta de la 
classifi cació. L’objectiu de l’equip continua sent el d’anar 
sumant punts i no abandonar les posicions capdavanteres.

CADET – PRIMERA DIVISIÓ CADET
J. 5  AGRAMUNT 7 - 4 CONCA D’ALLÀ
J. 6  ALTA SEGARRA 19 - 2 AGRAMUNT
J. 7  AGRAMUNT - TORRES DE SEGRE (suspès)
J. 8  AGRAMUNT 1 - 5 ALCARRÀS

CLASSIFICACIÓ Punts J G E P
ESCOLA F. SALA ALTA SEGARRA “A” 21 7 7 0 0
AUTOESCOLA PALLARS BALAGUER, C.F.S. “A” 17 7 5 2 0
ARC D’ADA EFS “A” 15 8 5 0 3
MARISTES MONTSERRAT LLEIDA 13 7 4 1 2
ALCARRÀS, F.S. “A” 10 7 3 1 3
ACLE GUISSONA, U.E. “A” 5 7 1 2 4
CONCA D’ALLÀ FUTBOL SALA “A” 4 7 1 1 5
AGRAMUNT C.H., FS “A” 4 7 1 1 5
CASTELLSERÀ, F.S. “A” 2 7 0 2 5

PRIMER TRIOMF DE LA TEMPORADA
L’equip cadet de futbol sala, també entrenat per Josep 

Maria Viladevait, ha aconseguit sumar la seva primera vic-
tòria en el campionat. Va ser un clar triomf (7-4) contra el 
Conca d’Allà. Els joves jugadors van poder, d’aquesta forma, 
assaborir el gust de la victòria. En canvi, en la següent jor-
nada, es va patir una gran golejada contra l’Alta Segarra. Els 
agramuntins van caure per un clar 19-2 a Calaf contra un 
equip que suma tots els seus partits per victòries i està un 
esglaó per sobre de la resta. Per últim, l’equip va encaixar 
una nova derrota contra l’Alcarràs (1-5). Els de Segrià van 
demostrar que són un equip molt més rodat i es va imposar 
amb força claredat. Tot i això, cal afi rmar que l’equip cadet 
millora en cada jornada i els jugadors evolucionen de forma 
molt favorable.  ■

Dues imatges dels equips d’handbol: el sènior dispuntant un partit i el cadet durant un temps mort.
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ESPORTS CLUB DE BITLLES SIÓ D’AGRAMUNT

XXI Lliga de Bitlles Catalanes
SIÓ D’AGRAMUNT A 295 PUNTS
CLARAVALLS 277 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT A 360 PUNTS
CLARAVALLS 273 PUNTS

IVARS C 362 PUNTS
SIÓ D’AGRAMUNT A 347 PUNTS

IVARS C 327 PUNTS
SIÓ D’AGRAMUNT A 374 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT A 349 PUNTS
AMETLLERS 347 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT A 337 PUNTS
AMETLLERS 347 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT A 315 PUNTS
VALL DE LORD 313 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT A 333 PUNTS
VALL DE LORD 341 PUNTS

SOLSONA 347 PUNTS
SIÓ D’AGRAMUNT A 346 PUNTS

SOLSONA 363 PUNTS
SIÓ D’AGRAMUNT A 314 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT A 337 PUNTS
BELLPUIG A 352 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT A 309 PUNTS
BELLPUIG A 360 PUNTS

TORÀ 381 PUNTS
SIÓ D’AGRAMUNT A 355 PUNTS

TORÀ 342 PUNTS
SIÓ D’AGRAMUNT A 322 PUNTS

VALLVERD A 341 PUNTS
SIÓ D’AGRAMUNT B 246 PUNTS

VALLVERD  A 346 PUNTS
SIÓ D’AGRAMUNT B 209 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT B 292 PUNTS
VILANOVA DE BELLPUIG 371 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT B 262 PUNTS
VILANOVA DE BELLPUIG 334 PUNTS

LA GUÀRDIA 334 PUNTS
SIÓ D’AGRAMUNT B 254 PUNTS

LA GUÀRDIA 340 PUNTS
SIÓ D’AGRAMUNT B 266 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT B 304 PUNTS
IVARS B 358 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT B 297 PUNTS
IVARS B 360 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT B 339 PUNTS
TÀRREGA B 360 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT B 279 PUNTS
TÀRREGA B 313 PUNTS

CLASSIFICACIÓ J G E P PJ BIT P
TORÀ 14 12 0 2 4927 375 24
BELLPUIG A 14 10 0 4 4800 357 20
SOLSONA 14 8 0 6 4743 335 16
IVARS C 12 7 0 5 4108 307 14
AMETLLERS 14 8 0 6 4723 341 16
SIÓ D’AGRAMUNT A 14 5 0 9 4693 340 10
VALL DE LORD 12 3 0 9 3704 255 6
CLARAVALLS 14 1 0 13 4113 265 2

CLASSIFICACIÓ J G E P PJ BIT P
VALLVERD A 14 11 0 3 4922 373 22
LA GUÀRDIA 14 10 0 4 4704 343 20
IVARS B 14 9 0 5 4593 324 18
CASTELLSERÀ A 12 9 0 3 4142 310 18
VILAN. DE BELLPUIG 12 6 0 6 4177 305 12
TÀRREGA B 12 4 0 8 3839 267 8
ALCOLETGE 12 1 0 11 3660 241 2
SIÓ D’AGRAMUNT B 10 0 0 10 2748 169 0

Un cop més el Club de Bitlles Sió 
d’Agramunt torna a jugar la Lliga 

Catalana de Bitlles. Enguany la Fede-
ració Catalana de Bitlles i Bowling ha 
canviat el sistema de grups a jugar. Els 
altres anys el Club de Bitlles Sió d’Agra-
munt teníem un equip a segona divisió 
(Sió d’Agramunt A) i un equip a tercera 
divisió (Sió d’Agramunt B), ara això s’ha 
canviat i tenim el Sió d’Agramunt A al 
grup 7 i el Sió d’Agramunt B al grup 9.

En cada grup som menys equips que 
anys enrere i cada jornada juguem dues 
partides, tal com veureu en els resultats 
adjunts.

En aquests moments el Sió d’Agra-
munt A ha jugat 14 partits i n’ha guanyat 
5. I el Sió d’Agramunt B n’ha jugat 10 i 
no n’ha pogut guanyar cap. Esperem que 
els resultats vagin millorant.

Aprofi tem l’avinentesa per desitjar-vos 
un bon Nadal i feliç Any Nou.

Components del Club de Bitlles Sió d’Agramunt A junt amb els de la Vall de Lord.
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Nadal de casa
www.esquerra.cat/agramunt

Secció local d’Agramunt

Malgrat l’actual situació 
de crisi i la baixada 
del consum en gene-

ral, és difícil valorar com seran 
aquestes festes nadalenques. 
De totes maneres, tenim prous 
motius per fer-ne una lectura 
positiva. En clau de negocis, 
potenciar i fomentar la compra 
a Agramunt hauria de ser una 

directriu a seguir entre tots, i 
s’hauria d’intentar no sortir a 
comprar fora, ja que comprar a 
casa és sinònim de proximitat i 
de bon tracte. Sense anar més 
lluny, un exemple d’això és el 
Mercat de Nadal. La feina dels 
comerciants del poble és im-
portant i cal agrair a l’Associa-
ció de Botiguers, als comerços 
i establiments, i altres para-
distes ja que gràcies a ells un 
cop més el Mercat de Nadal ha 
estat una realitat. Cal destacar 
també la tasca dels comerci-
ants més enllà de les propos-
tes de l’Ajuntament, ja que a 
banda de les activitats promo-
gudes des del consistori, ells 
potencien el seu eix comercial 
amb un sorteig entre els com-
pradors. Aquests dies també es 
fan paleses altres formes d’aju-
da. Les recollides d’aliments o 
de joguines per les persones 
més necessitades cobren im-
portància aquestes dates. La 
solidaritat no és només patri-
moni d’una sèrie d’entitats i 
per això cal fer créixer la im-
plicació en tots els àmbits per 
anar molt més lluny del que 
podria fer l’Ajuntament només 
amb el seus propis recursos. 
Accions i campanyes solidàries 
com aquestes busquen donar 
un altre sentit a unes dates for-
ça lligades al consum. Iniciati-
ves que han tingut molt ressò a 

casa nostra, ja que dins un Na-
dal envoltat encara d’una crisi, 
la gent va més enllà del feix de 
diners i de forma altruista bus-
ca ajudar els més necessitats 
amb els mitjans que té al seu 
abast. L’objectiu fi nal és sumar 
recursos entre tots per arribar a 
les famílies més necessitades 
aquestes dates tan especials. 
Les noves generacions creixen 
amb un Nadal descafeïnat i ar-
tifi cial, fet a la mesura de les 
grans superfícies i del consum 
massiu, perdent tot el signifi -
cat que comporten aquestes 
dates. Fer que els nens co-
neguin les nostres tradicions 
és feina de tots, de casa, de 
l’escola, del carrer. Aconseguir 
que els menuts de casa cantin 
nadales als peus de l’església 
és una tasca que cal reconèi-
xer als centres escolars i a l’es-
cola de música. Petits detalls 
molt signifi catius que ens fan 
valorar el que volem conser-
var. Canviar les coses que ens 
envolten per donar-li el valor 
que li volem donar i aconseguir 
que el fet de dir Bon Nadal 
torni a tenir sentit. Els temps 
actuals probablement ens fa-
ran estar-nos de moltes coses, 
però el que hem d’intentar és 
no deixar de compartir el nos-
tre desig de felicitat, per això 
volem desitjar-vos unes bones 
festes.   ■

PRESENTACIÓ D’ORIGINALS

Recordem als nostres col·laboradors habituals i al públic en general, que el termini de presentació dels originals és 
el dia 6 del mes en què s’ha de publicar. Tots els treballs que es presentin passat aquest termini es publicaran en 
el número del mes següent. Els treballs han de tenir una extensió màxima de foli i mig amb lletra del 12 i a doble 
espai. També han de ser originals i inèdits.
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Fer que els nens 
coneguin les 
nostres tradi-
cions és feina 
de tots, de casa, 
de l’escola, del 
carrer.
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PINTURA I DECORACIÓ

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

JAUME VILLALTA
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Eleccions generals 2011 a Agramunt
Grup Municipal de Convergència i Unió

El passat 20 de novembre vàrem viure 
una jornada electoral al nostre munici-
pi per escollir quins serien els nostres 

representants al congrés i al senat del govern 
espanyol. 

La participació agramuntina va ser del 
61,43% d’un cens total de 3.853 persones.

Els resultats van seguir la tendència general 
a tot Catalunya pel que fa a la força més vo-
tada, que va ser Convergència i Unió, que va 
obtenir 990 vots. A Agramunt al nostre grup el 

va seguir el Partit Popular, el Partit dels Socia-
listes, ERC i ICV.

Aquests resultats mostren una consolidació 
del projecte de CiU a Agramunt que augmenta 
un 20% respecte el 2008 i marca la davallada 
d’alguns partits com el PSC i ERC amb baixa-
des del 52% i del 39% respectivament.

Tot i la preocupant davallada en la partici-
pació, des del grup municipal de Convergèn-
cia i Unió volem donar les gràcies a totes les 
persones que varen exercir el seu dret a vot i 
sobretot a les persones que van fer costat al 
nostre partit en moments tan difícils com els 
que estem vivint, apel·lant a la responsabilitat 
i al sentit comú que, juntament amb l’esforç 
de tots, seran els que ens portaran a la sortida 
de la crisi.

Nou projecte per a Agramunt
El nostre grup està treballant per construir 

un nou projecte per a Agramunt a través de 
la nostra tasca des de l’oposició i posant-nos 
a disposició de tots els vilatans per a qualse-
vol proposta o qüestió en l’àmbit municipal 
i oberts a qualsevol persona que vulgui su-
mar-s’hi.

Aprofi tem per desitjar-vos a tots que passeu 
unes bones festes de Nadal al costat dels que 
més estimeu i que tinguem una bona entrada 
d’any 2012 plena d’il·lusió i esperança.   ■

Resultats eleccions 20N

Aquests resul-
tats mostren una 
consolidació del 
projecte de CiU 
a Agramunt que 
augmenta un 20% 
respecte el 2008.

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

Pilar Figuera
Tel. 973 39 20 42
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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

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  

Av. Jaume Mestres, 15
25310 AGRAMUNT

Matins de 10:30 a 1
Tardes de 6 a 8:15
Dijous tancat
Dissabtes d’11 a 1

centre veterinari d’Agramunt
Anna Eroles
Veterinària

Urgències 670 22 10 37
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Grup Municipal

El dia a dia ens ajuda a avançar

Els més destacats grups 
de comunicació de rà-
dio i televisió del nostre 

país tenen espais de debat per 
tractar els principals temes 
d’actualitat per fi delitzar i inci-
dir en l’audiència. Molts oients 
segueixen i escolten les valo-
racions que aporten els con-
tertulians dels esdeveniments 
quotidians.

És per això que volem salu-
dar la bona idea que ha tingut 
la direcció de l’emissora de 
ràdio local de posar en marxa 
un programa en forma de de-
bat, similar al que tenen altres 
mitjans. Sí, des del passat mes 
de novembre s’ha endegat un 
espai d’aquestes característi-
ques a ràdio Sió, s’anomena 
La tertúlia, amb un seguit de 
temes diversos.

Aquest espai permet acostar 
la realitat social des de casa 
nostra, amb un perfi l propi per 
no restar al marge dels temes 
més actuals. Dels programes 
que fi ns ara s’han emès, valo-

rem el bon nivell en les aporta-
cions que s’han donat per part 
de tothom. A més també s’ha 
inclòs la invitació a participar 
en els programes, aprofi tant 
els temes destacats de darre-
ra hora, professionals que han 
aportat la seva opinió i visió 
personal sobre el fet noticia-
ble ressaltat aquell dia. A títol 
d’exemple podem esmentar: 
retallades en les prescripcions 
farmacèutiques o les aturades 
en protesta per l’augment de 
les taxes universitàries.

Apostem per idees com 
aquesta i ens agradaria que 
no es desvirtués la fi nalitat del 
programa amb la intervenció 
d’interessos partidistes si és 
que en algun moment s’insi-
nuen. Fins ara, pel que s’ha 
escoltat, en totes les interven-
cions s’han presentat punts de 
vista plurals en el sentit que 
no s’hi perceben formulacions 
tendencioses, si és que algú ho 
havia pensat. Podem ben bé 
dir que hi participen represen-
tants de diversos sectors: ad-
ministració, comercials, ense-
nyament, empresariat, sanitat, 
serveis socials...

Nosaltres ho recolzem vi-
vament i valorem totes les 
opinions que s’hi manifesten 
perquè és una bona manera 
d’obrir-nos a la societat actual.

Qui dia passa any empeny
Ja han transcorregut sis me-

sos del canvi de consistori. 
Constatem que no s’ha visua-
litzat una nova forma de dina-
mitzar la vida pública diferent 
a la que estàvem acostumats, 
tret de les anunciades i aprova-
des dedicacions dels nous càr-

recs a compte de l’increment 
de les despeses del personal 
de perfi l polític. Tot maquillat, 
és clar, amb bones intencions 
de percebre les retribucions 
en els mateixos terminis que 
els proveïdors. Un detall més 
de voler aparentar que també 
s’estrenyen el cinturó seguint 
els dictats dels temps amb to-
tes les retalles que ens vénen 
a sobre.

Estalvi en il·luminació
Detectem que hi ha un excés 

de zel en estalviar en concep-
tes que ja s’havien aprimat els 
darrers anys. Ara serà difícil 
rebaixar les factures que van 
ser “pentinades” sobretot per 
la persistència de l’anterior al-
calde: difícilment el superaran 
si volen recórrer al mateix sis-
tema que tant havien criticat.

En aquest sentit venim com-
provant que la il·luminació dels 
carrers no és prou bona sobre-
tot a partir de les onze de la 
nit quan amb bon criteri certs 
fanals s’apaguen i queden sec-
tors defi cientment il·luminats.

Comprenem perfectament 
que durant la matinada és ade-
quat reduir la intensitat lumíni-
ca dels carrers, ja que el trànsit 
és molt baix i és necessari re-
duir les despeses d’electricitat. 
Però aquesta mesura ha de fer-
se de forma proporcional per 
mantenir la correcta visibilitat 
en els carrers com ja es fa en 
la resta de les vies del poble.

Insistim que cal replante-
jar-se en quins llocs és més in-
dicat aquest estalvi i si es cre-
en les condicions apropiades 
per no incrementar la sensació 
d’inseguretat a les nits.   ■

Els fanals han de proporcionar 
una il·luminació òptima perquè 
no es percebi una sensació 
de falta de seguretat en els 
carrers de la nostra vila

Fins ara, pel que 
s’ha escoltat 
en el programa 
“La tertúlia”, en 
totes les inter-
vencions s’han 
presentat punts 
de vista plurals 
en el sentit que 
no s’hi perceben 
formulacions 
tendencioses, si 
és que algú ho 
havia pensat.

JOSEP BERTRAN



62 [DESEMBRE 2011]sió 574

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

Formatges Monber
Elaboració Artesanal

C/ Les Eres,18 - Tel. 973 390 316 - Agramunt
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REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL

EL GRAN RECAPTE ARRIBA AL SEU OBJECTIU

La població agramuntina va tenir una molt bona respos-
ta de participació a la iniciativa del Gran Recapte. Dins de 
la pròpia campanya, on hi van participar els establiments: 
Plusfresc, Supermercat Dia, Ca la Rosa, Supermercat Prò-
xim i els centres educatius: IES Ribera del Sió i el col·legi 
Macià Companys; en total es van recollir uns 880 quilos 
d’aliments, entre els quals hi havia 200 kg d’arròs, 200 kg 
de llegums, 100 kg de pasta, 50 litres de llet, 40 kg de fa-
rina, 40 litres d’oli, 25 kg de sucre, 20 kg de diferents tipus 
de conserva i 6 kg de sal. També es van recollir uns 200 kg 
d’altres productes com brics de caldo, sucs, cafè, xocolata, 
galetes, farinetes i cereals per a nadons. D’altra banda, el 
Cor Parroquial ha recollit 140 kg d’aliments que també han 
cedit al banc d’aliments propi d’Agramunt, i des del col·legi 
Mare de Déu del Socors també estan duent a terme una 
recollida d’aliments que també serà cedida. I des del Capra-
bo, quinzenalment també ens cedeixen aliments que anem 
afegint al nostre “magatzem”. Des de la Regidoria de Be-
nestar Social, es dóna les gràcies a totes aquelles persones 
que de forma desinteressada van portar aliments als punts 
de recollida, així com al grup de voluntaris que van informar 
i explicar la fi nalitat d’aquesta campanya. L’èxit d’aques-
ta campanya ha estat gràcies a la conscienciació de molta 
gent, de la situació econòmica actual i de la necessitat de 
moltes famílies. D’altra banda, un punt a favor ha estat que 
els productes recollits es queden al nostre banc d’aliments i, 
per tant, seran per a famílies del nostre municipi.

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT

ACCIONS DE NETEJA

El dijous 1 de desembre membres de l’equip municipal 
de serveis va realitzar una intervenció de neteja a la porta-
lada de l’església de Santa Maria d’Agramunt. La fi nalitat 

d’aquesta acció era eliminar els nius d’orenetes, per con-
servar els elements escultòrics de la portalada i preveure les 
alteracions en el material petri, degut als agents acidifi cants 
(nítrics i fosfòrics) que provoquen els excrements d’aquests 
animals. L’actuació es va fer amb maquinària pròpia i prèvia 
autorització dels serveis territorials d’arquitectura del Depar-
tament de Cultura i l’àrea de Medi Ambient del Departament 
de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

OFICINA D’OBRES DEL CANAL SEGARRA-GARRIGUES
AL TERME MUNICIPAL D’AGRAMUNT

El servei de consultes, durant el primer semestre de l’any 2012, serà els següents dies: 

16 DE GENER 12 DE MARÇ 14 DE MAIG LLOC: Sala de conferències del Casal Agramuntí
13 DE FEBRER 16 D’ABRIL 11 DE JUNY HORARI: De les 11.00 a les 13.00 hores
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JUNTA DE GOVERN LOCAL, 24-10-2011

ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DEL PAVIMENT 
DE LA CALÇADA DE SIS CARRERS DE LA VILA D’AGRAMUNT

S’acordà adjudicar a l’empresa BENITO ARNÓ E HIJOS, 
SA el contracte d’obres de millora del paviment de la cal-
çada de sis carrers de la vila: RONDA COMTES D’URGELL, 
C/ CONTROL, C/ CAPELLA, C/ VERGE DELS SOCORS, RON-
DA MOLINAL I AV. DELS ESPORTS per procediment nego-
ciat sense publicitat i tramitació ordinària, per l’import de 
101.708,59€,de pressupost net i de 18.307,55€ (IVA).

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 7-11-2011

AMPA DE LA LLAR D’INFANTS “NINS”

S’acordà concedir a l’AMPA de la Llar d’Infants “Nins”, una 
subvenció de 330€, per a les activitats extraescolars durant 
el curs 2011/2012.

ADQUISICIÓ DE PLAFONS PELS TAULELLS D’ANUNCIS
S’aprovà l’adquisició de 24 plafons pels taulells d’anuncis 

de l’Ajuntament per col·locar-los en diferents indrets del mu-
nicipi i la despesa per la quantitat de 354,56€ inclòs IVA, i 
s’adjudicà a l’empresa J. TORNÉ, SL. 

INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA DE REG AL PASSEIG DE RIELLA
S’acordà aprovar els treballs per la instal·lació del sistema 

de reg al Passeig de Riella i la despesa que ascendeix a la 
quantitat de 9.688€, exclòs l’IVA, i s’adjudicà a l’empresa 
GERMANS MARTÍN, SL.

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE COMPTADOR DE REG AL 
PASSEIG DE RIELLA

S’acordà aprovar l’adquisició del subministrament i mun-
tatge del comptador del sistema de reg al Passeig de Riella i 
la despesa per la quantitat de 1.336,80€, inclòs IVA, i s’ad-
judicà a l’empresa CASSA, AIGÜES I DEPURACIÓ, SL.

SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D’ARBRES AL PASSEIG 
DE RIELLA

S’acordà aprovar l’adquisició del subministrament i planta-
ció d’arbres al Passeig de Riella i la despesa per la quantitat 
de 6.188,32€, inclòs IVA, i s’adjudicà a l’empresa TECNO-
LOGIA I REGS,SL.

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 21-11-2011

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DEPARTAMENT DE TREBALL

S’acordà concórrer a la convocatòria per a la concessió de 
subvencions per a l’any 2011, pel projecte anomenat “RE-
FORÇ DELS SERVEIS MUNICIPALS EN TEMPS DE CRISI”, 
destinat la contractació de treballadors en situació d’atur que 
han exhaurit la prestació per desocupació o el subsidi d’atur. 
Per les accions següents:

A.- Rehabilitació d’edifi cis i d’espais públics, consistent en 
dur a terme diverses rehabilitacions, reparacions, manteni-
ment i millora de diferents edifi cis municipals, zones verdes 
i via pública. 

B.- Fira del Torró i Xocolata a la Pedra, consistent en tas-
ques de suport administratiu en relació amb tot allò que fa 
referència a la gestió, organització, administració, control, col-
laboració, arxiu, etc. de la pròpia Fira.

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER LES DESPESES D’ADQUISICIÓ 
D’INSTRUMENTS PER L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
D’AGRAMUNT

S’acordà concórrer a la convocatòria per a la concessió 
d’ajuts directes de la Diputació de Lleida per a l’anualitat de 
2011, per l’actuació “Adquisició d’instruments per l’Escola 
Municipal de Música d’Agramunt” i se sol·licità una subven-
ció per un import de 2.555€.

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DESPESES RESTAURACIÓ I AD-
QUISICIÓ DE VESTIMENTA DE LA PARELLA DE GEGANTS

S’acordà concórrer a la convocatòria per a la concessió 
d’ajuts directes de la Diputació de Lleida per a l’anualitat de 
2011, per l’actuació “Restauració i adquisició de vestimenta 
de la parella de gegants” i se sol·licità una subvenció per un 
import de 6.962€.

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER LES DESPESES DE LA 
IMPLANTACIÓ D’UNA EXPOSICIÓ DE POESIA VISUAL DE 
GUILLEM VILADOT AL PARC DE RIELLA

S’acordà concórrer a la convocatòria per a la concessió 
d’ajuts directes de la Diputació de Lleida per a l’anualitat de 
2011, per l’actuació “Implantació d’una exposició de poesia 
visual de Guillem Viladot al Parc de Riella” i se sol·licità una 
subvenció per un import de 13.346,61€.

SOL·LICITUD AJUTS PER A LA DIVERSIFICACIÓ ECONÒMI-
CA DE LES ZONES RURALS DEL PROGRAMA LEADER DE 
CATALUNYA

S’acordà concórrer a la convocatòria per a la concessió 
d’ajuts per a la diversifi cació econòmica de les zones rurals 
del programa Leader de Catalunya, mesura 410, en el marc 
de l’eix 4 Leader, del Programa de desenvolupament rural de 
Catalunya 2007-2013, i es convoquen els corresponents per 
a l’any 2011 per l’actuació “Conservació i millora de l’àrea ur-
bana d’atenció especial de la Plaça del Mercadal, vila d’Agra-
munt”, com actuació subvencionable dins la mesura 323: 
Conservació i millora del patrimoni rural, i se sol·licità un ajut 
econòmic de 250.000€, amb un pressupost total que ascen-
deix a la quantitat de 494.036,18€, on es pretén dur a terme 
els següents objectius a la zona de la Plaça del Mercadal:

1- Supressió de les barreres arquitectòniques existents i 
adaptació de l’accessibilitat de l’actual codi d’accessi-
bilitat.

2- Millora de l’espai públic amb dotació d’espais verds.
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3- Rehabilitació serveis urbanístics (clavegueram, aigua, elec -
tricitat, enllumenat públic, telefonia i noves tecnologies).

SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS ESCOLARS I DELS EQUI-
PAMENTS MUNICIPALS

S’acordà prorrogar el contracte amb l’empresa CLANSER, 
SA, pel servei complementari de neteja, per als edifi cis, instal-
lacions i equipaments municipals següents:

- Edifi cis del Col·legi Públic CEIP Macià-Companys.
- Llar d’Infants “NINS”.
- Edifi cis del Pavelló Municipal d’Esports i de les piscines.
- Edifi ci de l’Escola Municipal de Música.
- Edifi ci del Casal d’Avis.
- Biblioteca Municipal.
- Espai Guinovart.

ACCEPTACIÓ AMPLIACIÓ SUBVENCIÓ ESCOLA MUNICIPAL 
DE MÚSICA CURS 2010/2011

Atès que per Resolució de la Consellera d’Ensenyament de 
20 de juliol de 2011, es va atorgar una subvenció per al curs 
2010-2011 per un import de 49.200€ per a l’Escola Muni-
cipal de Música.

Atès una vegada aprovat el pressupost de la Generalitat de 
Catalunya per al curs 2010-2011 i d’acord amb les dispo-
nibilitats pressupostàries, el Departament d’Ensenyament, 
s’amplia el mòdul de subvenció de 460€ per alumne/a esco-
laritzat en escola de música de titularitat de les corporacions 
locals, i amb edats compreses entre 4 i 18 anys i que suposa 
un increment de 26.240€.

S’acceptà la subvenció resultant després d’aplicar l’aug-
ment del mòdul de subvenció concedida pel Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb un import 
total de 75.440€, per l’Escola Municipal de Música d’Agra-
munt pel curs 2010-2011.

ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ D’OBRES PER A LA 
IMPLANTACIÓ DE TECNOLOGIES EFICIENTS EN LES INSTAL-
LACIONS D’ENLLUMENAT PÚBLIC

S’acordà adjudicar a l’empresa IPV, Instal·laciones y Proyec-
tos de Vanguardia, SL, el contracte d’obres per a la implantació 
de tecnologies efi cients en les instal·lacions de l’enllumenat 
públic del sector 03 del municipi d’Agramunt, sector 03 (C. 
Teixidors i Ronda Comtes d’Urgell) per procediment negociat 
sense publicitat i tramitació urgent, i s’adjudicà per l’import 
de 130.508,48€, de pressupost net i de 23.491,52€ d’IVA.

CEMENTIRI MUNICIPAL

CANVI DE NOM DE DRETS FUNERARIS
S’acordà concedir el canvi de nom dels drets funeraris:
– Del nínxol núm. 86 de la Galeria de Ntra. Sra. del Socors 

del Cementiri Municipal, de la Sra. Maria Solé i Valls, anterior 
titular, a la Sra. Maria Àngels Ribau i Solé. 

– Del nínxol núm. 44 de la Galeria de Sant Josep del Cemen-
tiri Municipal, dels Srs. Jaume i Teresa Freixes Novell, anterior 
titular, a la Sra. Marta Freixes Araw.

TRASLLAT DE RESTES NÍNXOL CEMENTIRI
Es concedí el trasllat de restes dels nínxols que a continuació 

es detallen del Cementiri Municipal, propietat de la Sra. Pepita 
Vicens Teixidó, del nínxol núm. 1 de la Galeria Sant Josep al 
núm. 31 de la Galeria de Sant Jordi.

VENDA DRETS FUNERARIS
Atesa la sol·licitud de la Sra. Pepita Vicens i Teixidó, en peti-

ció de venda de drets funeraris d’un nínxol del Cementiri Mu-
nicipal, s’acordà adquirir els drets funeraris del nínxol núm. 1 
de la Galeria de Sant Jordi, fent-li efectiu el pagament de la 
quantitat estipulada en l’Ordenança per aquesta adquisició.

ACTIVITATS NADALENQUES
Del 27 al 30 de desembre i del 2 al 5 de gener
Un cop més els més petits de casa podran gaudir de 

l’Actinadal. Durant vuit dies tindran lloc les tradicionals 
activitats nadalenques on infants i joves podran fer ta-
llers, activitats esportives, xerrades i moltes coses més. 
Aquest any l’Actinadal s’ha muntat amb la col·laboració 
de les entitats del poble. S’hi podran apuntar tots els nens 
fi ns a 12 anys, i l’horari serà de 10 a 13h al matí, i de 
16 a 19h a la tarda, a excepció del dia 5 que només serà 
al matí.

Dissabte, 24 de desembre
Cagada popular de la soca a la plaça de l’Església a les 

sis de la tarda. Qui vulgui cagar la soca s’haurà d’apuntar 
a les ofi cines de l’Ajuntament o a l’Ofi cina de Turisme.

Dissabte, 31 de desembre
Ball de Cap d’Any amb l’orquestra Tàndem al pavelló 

fi ral a partir de 2/4 d’1 de la nit.

Diumenge, 1 de gener
El Patge Karim recollirà les cartes 

a tots els nens i nenes a partir de les 
dotze del migdia a l’Ajuntament.

A partir de les sis de la tarda, con-
cert internacional d’any nou amb nadales de tot 
el món a càrrec de Monika Czalej Pujol acompanyada 
d’Anna Guixé i el pianista Manel Ruiz. El concert es farà 
a l’Església Santa Maria. El preu de l’entrada és de 8€ 
anticipada i es podran comprar a l’Ofi cina de Turisme i a 
les ofi cines de l’Ajuntament, i una hora abans del concert 
a 10€.

Dijous, 5 de gener
Cavalcada de SS.MM. els Reis d’Orient pels carrers de 

la vila a partir de les set de la tarda. Si voleu que els reis 
passin per casa vostra veniu a dir-nos-ho a l’Ajuntament a 
partir del dia 27 de desembre.
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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. 112
Urgències (nocturn) Tel. 112
Visites per telèfon: 902 111 444
 (Sanitat respon)

Ambulàncies
Emergències mèdiques (SEM)   061

Farmàcia Esteve Tel. 973 390 428

Farmàcia Viladot Tel. 973 390 087

Funerària Tel. 973 390 862

ESPAI DE CULTURA

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

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

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

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

de dimarts a divendres, de 10h a 13h 
i de 16h a 19h
dissabtes d’11h a 14h i de 16h 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. 902 42 22 42

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

Agramunt-Barcelona
De dilluns a divendres, a les 7:55h
De dilluns a diumenge, a les 10,22h
De dilluns a dissabte, a les 17,13
Diumenges, a les 19,43h i 20,23h

EFEMÈRIDES DEL MES

Gener de 1939: Últims bombardeigs so-
bre Agramunt 

A darrers de desembre de 1938 i els 
primers dies de gener de 1939 Agramunt 
pateix els últims bombardeigs aeris que 
acaben d’ensorrar moltes de les cases 
que havien quedat dempeus després dels 
bombardeigs de l’abril i del maig. Aques-
tes accions militars coincideixen de ple en 
l’avanç i el pas de l’exèrcit de Franco per 
la comarca dintre del context de l’ofensiva 
general sobre Catalunya. 

 Com relata Jordi Oliva, el dia 6 de gener 
de 1939 es va produir uns dels bombarde-
jos poc coneguts i que va quedar refl ectit 
en fotografi es i en acurats partes de guerra 
gràcies al rigorós control que portava l’Avia-
zione Legionaria italiana de Mussolini al 
servei de Franco. Aquest bombardeig que-
da documentat amb tots els detalls al Car-
tell del Refugi de l’Església i publicat amb 
una fotografi a molt impactant a la revista 
SIÓ de l’octubre de 2008. Una patrulla co-
mandada pel tinent coronel Celso Ranieri 
i composta per 5 avions Savoia-Marchetti 
S/79 del XXIX Grup del 111º Stormo de 
bombarders ràpids, 4 de la 289 Esquadri-
lla i 1 de la 280, van llençar a les 10,55 h 
del matí des de 4.300 metres d’alçada, 40 
bombes de 100 Kg  sobre Agramunt. L’ob-
jectiu era un contingent de tropa que es 
trobava concentrat a la vila. En el diari de 
la 289 Esquadrilla s’informa que l’objectiu 
ha estat encertar de ple malgrat que el cel 
era cobert 8/10 i del violent foc de reacció 
de les bateries antiaèries. Quasi simultà-
niament (11 h) una altra patrulla coman-
dada pel coronel Mario Vetrella bombarde-
java concentracions de tropa al sud-oest de 
Guissona. 

Del “Parte de Campaña de la región Aé-
rea de Levante, 3ª Sección de Operacio-
nes” tenim notícies d’altres bombardeigs 
sobre Agramunt i les rodalies. El dia 11 
de gener es bombardeja i metralla el poble 
de Mafet i les trinxeres properes al poble, 
abans de conquerir-lo el Cuerpo del Ejér-
cito del Maestrazgo. Aquell dia es va tirar 
120 bombes d’aviació i es van disparar 24 
tambors de bales de metralladora. El dia 
12 de gener bombardegen Agramunt i les 
carreteres de Puigverd i Tàrrega, ja que 
creuen que hi ha emplaçades bateries de 
gran calibre entre les Puelles i Puigverd, 
als afores d’Agramunt. Tiren un total de 
46 bombes i 200 cartutxos de metrallado-
ra. Aquest dia el Cuerpo del Ejército del 
Maestrazgo ocupa les Puelles, Puigverd i 
Agramunt.

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

Demografi a

(Mes de novembre de 2011)

NAIXEMENTS
Isis Hernández i Pérez dia 30-10
Jana Potrony i Solans dia   4
Nelly Diosan dia 13
Àlex Nogales i Silvestre dia 16

DEFUNCIONS
Àngela Junyent i Padullés 85 anys, dia   7
Teresa Canosa i Vidal 96 anys, dia   8
Dolors Solsona i Viladot 96 anys, dia 19
Miquel Àngel Martín Sánchez 60 anys, dia 26

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades conve-
nientment autoritzades.

Temps

PLUJA CAIGUDA DURANT EL NOVEMBRE

Dia   2 ......................................... 4,7 l./m2

Dia   3 ......................................... 4,5 l./m2

Dia   4 ......................................... 15,0 l./m2

Dia   5 ......................................... 0,7 l./m2

Dia   6 ......................................... 7,0 l./m2

Dia 14 ......................................... 8,5 l./m2

Dia 15 ......................................... 29,7 l./m2

Dia 19 ......................................... 2,0 l./m2

Dia 21 ......................................... 7,0 l./m2

Dia 29 ......................................... 1,0 l./m2

TOTAL ......................................... 80,1 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL NOVEMBRE

Màxima del mes ............................... 20°, dia 1
Mínima del mes .......................1°, dies 27 i 28
Oscil·lació extrema mensual ........................19°
Mitja de les màximes ...............................13,6°
Mitja de les mínimes .............................8,033°
Mitja de les mitjanes ...........................10,816°

L’observador: Deudat Pont

GENER 2012

Mes de 31 dies, primer del nostre calendari. 
Els dies són curts i freds, som en ple hivern.

El dia 1 el sol surt a les 7h 17m, i es pon 
a les 16h 33m. El dia 31 el sol surt a les 7h 
04m, i es pon a les 17h 06m.

El dia 20 el sol entra a la constel·lació 
d’AQUARI. El dia 5 de gener es produeix 
la distància mínima entre la Terra i el Sol 
(147.097.068 km).

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

l./m2

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

Les creences populars respecte a les fases 
de la lluna marcaven la vida a pagès i és al ge-
ner quan la lluna té més força, que infl ueix de 
manera més notable en les persones. Es creia 
que les bruixes en fer-se velles i minvar el seu 
poder, per tornar-lo a recuperar havien d’en-
senyar les natges a la lluna. Hom creia també 
que durant la lluna plena de gener era el millor 
moment per casar-se. El dia cinquè de la lluna 
nova de gener era el més indicat per anar-se’n 
de casa a cercar fortuna, fos per la causa que 
fos. El costumari recorda aquestes virtuts del 
nostre satèl·lit.

Si vols veure la lluna bé,
mira-la pel gener.

Dia 1 de gener: Diada de Cap d’Any.
Antigament l’any començava el dia de l’En-

carnació del Senyor, és a dir el 25 de març. 
El rei Pere III el Cerimoniós, amb la fi nalitat 
d’honorar més la festa de Nadal, va manar que 
als seus dominis l’any comencés per Nadal, i 
per aquest motiu des del 1350, a la Corona 
d’Aragó van coincidir i fusionar-se els dies de 
Nadal i de Cap d’Any. Va ordenar que la do-
cumentació de la Cancelleria Reial i de tots 

els tribunals dependents de la corona fos cal-
culada des de la Nativitat de Jesús en lloc de 
ser-ho des de l’Encarnació com fi ns aleshores. 
També es va suprimir comptar els dies del mes 
en idus, nones i calendes i s’adoptà el càlcul 
correlatiu des dies del mes com encara es fa 
avui. Aquesta distribució del calendari va per-
sistir fi ns al regnat de Felip I (II de Castella) a 
la segona meitat del segle XVI.

Cap d’any en diumenge,
ven els bous i no sembris.

Dia 6 de gener: Epifania del Senyor. Adora-
ció dels Reis.

Dia 7 de gener: Sant Julià. El tenien com 
a patró tots els qui s’havien de guanyar la 
vida anant pel món sense vendre, ni comprar, 
ni treballar, ni traginar i fi ns a cert punt tots 
aquells que per viure havien de parar la mà 
i no podien posar preu a allò que feien: els 
saltimbanquis, els músics i ballaires, els qui 
feien jocs de mans, els captaires, els qui feien 
ballar l’os i altres bèsties ensinistrades.

Dia 15 de gener: Sant Antoni Abat.

Ramon Bernaus i Santacreu
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el dia 31, a les 4:10 h
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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
l’esllomat / I 1

«Sant Serní pel riu passà

i no s’enfangà;

així com lliurà a ell

                      [de l’enfangadura

lliureu a ... (nom) ...

                     [de l’esllomadura.»

(I mentre es resa l’oració es van fent 
creus damunt el mal).

1 Josep Mora, de les Pallargues
  (desembre del 1979).

Oracions remeieresRemeis casolans

Ingredients: Alls, llet.

Elaboració:

Els cucs no poden veu-
re els alls. Per matar-los 
heu de beure-us una tas-
sa de llet dins la qual hi 
haureu posat un parell d’alls picats. Feu-ho durant 5 o 6 dies 
en dejú.

Qui faci aquesta cura ben aviat tindrà el ventre completament 
net de cucs.

Pilar Vergés (Anglesola)
Del llibret “Remeis casolans amb herbes aromàtiques o medicinals

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

Receptes de cuina
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Ingredients:
1/2 kg de llonganissa, 5 ous, 1 all, 

unes fulles de julivert, formatge rat-
llat.

Per a la beixamel:
2 cullerades soperes de farina, 1/2 l 

de llet, una nou de mantega, sal.

Elaboració:
Agafeu la llonganissa i traieu-li el 

budell. A continuació, poseu una pae-
lla al foc, sense oli, i afegiu la llonga-
nissa que es vagi xafant fi ns que esti-
gui la carn cuita i sense que es cremi.

Mentrestant, trinxeu l’all ben petit i 
el julivert, que afegireu a la llonganis-
sa cuita, doneu-hi un tomb i retireu la 
paella del foc.

A continuació, bateu els 5 ous i una 
vegada batuts poseu al foc una paella 
petita amb una gota d’oli i quan esti-
gui ben calent, hi afegiu una cullera-
da d’ou i escampeu-la per la paella. 
Quan l’ou comenci a quallar poseu-hi 
una cullerada petita de llonganissa i 
emboliqueu-ho com si fos un caneló. 
Traieu-la del foc i poseu-la a la safata. 
Aneu fent canelons fi ns que s’acabi la 
llonganissa.

Preparació de la beixamel:
Poseu la mantega per desfer en 

un cassó. Quan comenci a desfer-se 

s’afegeix la farina i es deixa coure una 
mica i s’hi va tirant la llet. Es va re-
menant fi ns que bulli i qualli la pasta. 
Deixeu de remenar. Quan la retireu 
del foc agafeu una safata de canelons 
i tireu-hi per sobre la beixamel i el for-
matge ratllat. A continuació poseu la 
safata al forn i quan el formatge esti-
gui daurat retireu-la.

Deixeu-ho refredar una estona i ja 
estarà a punt de servir.

Carme Farré Serra (Anglesola)
Del llibret “Receptes de cuina tradicional de

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

Canelons amb
llonganissa

Aconseguiu
un

 OBSEQUI

Contra els cucs
de la panxa
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La família de

Teresa Canosa i Vidal
vol donar les gràcies pel suport rebut a totes i cadascuna de les persones

que ens heu acompanyat en aquests moments tan difícils i dolorosos.

A tothom, sincerament, gràcies de tot cor.

Família DÍAZ - CANOSA

Agramunt, 8 de novembre del 2011

AGRAÏMENT

Els fi lls de Teresa Canosa i Vidal, donem les més sinceres i expressives gràcies a tot el personal de la Residèn-
cia Ribera del Sió pel tracte dedicat i afectuós que va rebre la nostra mare durant els anys de la seva estada 
a la Residència.

La nostra mare sols volia estar a casa, Agramunt, i a la Residència va trobar-hi tot el que ella cercava: amics 
i companyia. Mentre hi va ser, va ser molt feliç, doncs també hi va trobar allò que tots voldríem tenir quan 
arribem al fi nal del nostre camí: estima i benestar.

Li agradava molt parlar, ajudar i col·laborar en les activitats de la Residència, i mentre va poder, no parava de 
fer manualitats, treballs que després era feliç podent-los repartir.

Des del més enllà, us dóna una forta abraçada i de ben segur que us seguirà estimant.

Gabina, Mª Teresa, Jaumina i Jaume

Agramunt, novembre del 2011
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per
Ricard Bertran

Les 7
diferències

Un any més la can-
tada de nadales a 
les escales de l’es-
glésia va cloure el 
tradicional Mercat 
de Nadal.

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

Solució a les
7 diferències:

SALT DE CAVALL

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

Solució al SALT DE CAVALL, per P.R.:

Tal hi va qui no s’ho creu, a l’hospital 
de Santa Creu.

Solució a
l’ARITGRAMA:

ARITGRAMA

Ompliu el gràfi c perquè es compleixin
les igualtats.

4+9–6=7

+++

3+5+1=9

+––

1+7–3=5

=8=7=4

s’ho Tal a San

tal ta no hi

qui creu, de l’hos

Creu pi va

+ – =7

+ + +

+ 5 + =9

+ – –

+ – =5

=8 =7 =4
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Àngela Junyent i Padullés
que morí cristianament el dia 7 de novembre de 2011,
a l’edat de 85 anys, havent rebut els Sants Sagraments.

E.P.R.

Els seus apenats: espòs, Lluís Armengol Baró; fi lls, Josep, Palmira i Teresa; fi lls polítics, Magda, 
Anton i Joan; néts, Robert i Júlia; germans, Jaume (†), Agustí i Lourdes; cunyats, nebots, co-
sins i altres familiars us agrairan una oració per a l’etern descans de la seva ànima.

La família agraeix les mostres de condol, el suport dels familiars i amics,
i a tot el personal sanitari les seves atencions i ajudes.

AGRAMUNT, novembre de 2011

Preguem a Déu per l’ànima de

Estimada mare,
Tu sempre deies: “la vida és una lluita i s’ha de lluitar 
fi ns al fi nal”. Doncs així ho has fet tu. Has treballat 
per a tots i has lluitat contra tot, fi ns als últims dies de 
la teva vida. Amb tota l’acceptació i conformitat.
T’ha arribat el moment de descansar. Que tinguis un 
bon repòs etern. Mare, sempre estaràs entre nosaltres.
Gràcies, mare, pel teu exemple de fortalesa, valentia i 
bondat que has deixat per a tots nosaltres.
Les persones que hem tingut la sort de conèixer-te 
sempre t’estimarem.

Comiat de la MARE
Avui ploro, ahir plorava i demà ploraré, perquè el 

meu cor ha perdut la seva arrel: la mare. Encara que en 
lloc de plorar hauria d’estar contenta perquè has existit 
i m’has donat la vida; així ho deies tu abans de morir: 
“no ploris després de la meva mort, jo hauré deixat de 
patir, jo ja he fet el camí de la vida”, però la tristesa és 
amb mi, el dolor de la teva falta és molt fort.

La vida és com un bosc, on hi ha arbres i camins 
diferents. Tu que has viscut fi ns l’últim moment com 

un arbre molt fort i has trobat el veritable camí de la 
vida, ara continua fent camí: “el camí de Déu”. El Déu 
que cada dia has pregat i resat per a tots. La llum dels 
ciris que has encès per a totes aquelles persones que 
has estimat, apreciat o solament conegut, ara et faran 
la llum sufi cient per guiar-te cap a Ell. Vés a Ell, Ell 
t’espera.

Adéu mare meva, sempre estaràs en el meu cor.
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LA FOTO

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

per JOSEP BERTRAN

Alguns veïns de les po-
blacions dels marges 

del Canal d’Urgell aprofi ten 
la primera de les tanques 
que es fan cada hivern per 
les feines de manteniment, 
per tal de fer una bona pes-
ca de truites. Però, de tant 
en tant, també es pesca al-
guna altra cosa. En aquest 
cas una moto Vespino mig 
desballestada. Alguns de-
saprensius utilitzen el ca-
nal com a deixalleria. El 
poble que es veu a la foto 
en segon terme és el de 
Montclar.
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BAR ESPORT
Crema de cafè, combinats

i tapes variades

Plaça del Mercadal, 2  -  Tel. 973 39 03 02
AGRAMUNT

                             CONSTRUCCIONS

BLANCO-ROVIRA,  S.A.
SERVEI DE COMPRESSOR I GRUP ELECTROGEN

Carretera de Tàrrega, 23
Telèfon 973 39 07 20 AGRAMUNT

Trenta-tresè i vint-i-unè aniversari
dels esposos

Ramon Mora i Solsona
Rosa Vicens i Miralles

A. C. S.

Us preguem un bell record i una oració.

Agramunt, desembre 2011   

Bones

   Festes

Bones

   Festes

Estimat i recordat fi ll i germà.

Aquest Nadal del 2011 es compleix el 12è 
aniversari de la teva trista marxa, en la qual 
els nostres cors se’n van anar junts amb tu. 
Això que diuen que el temps ho esborra tot, 
no és pas veritat. No és com els primers dies, 
però nosaltres així com passen els anys cada 
dia et trobem més a faltar.

Mai no t’hem oblidat ni t’oblidarem. Seguiràs 
sempre amb nosaltres.

Gràcies a tots els que segueixen recordant-te.

Joaquim, Josefi na, Toni

Xavier López Berengué
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D’esquerra a dreta:

1) Tere Villegas
2) Rosa Bertran
3) Anna Santacreu
4) Pilar Felip
5) Rosa Domingo

Durant els anys cinquanta, i bona 
part dels seixanta, del segle pas-

sat l’escenari del Foment Parroquial va 
tenir una gran activitat amb muntat-
ges de tota mena. Els més grans feien 
obres de teatre per a adults i els me-
nuts participaven en festivals la majo-
ria dels quals estaven organitzats i diri-
gits per Josefi na Viladot. Durant aquell 
temps van ser una munió els escolars 
que hi van participar. Una mostra és la 
fotografi a, dels primers anys seixanta, 
que avui posem a l’àlbum.

L’àlbumL’àlbum ���� ����

1 2
3

4 5
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