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PORTADA:
Coincidint amb la represa del curs escolar, 
després de les vacances nadalenques, s’ha
inaugurat l’ampliació de la Llar d’Infants Mu-
nicipal “Nins”. SIÓ ha anat a visitar-la i la nos-
tra irrupció ha estat seguida amb curiositat 
pels petits usuaris.
(Josep Bertran)
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Ampli reportatge de totes les activitats que 
es van celebrar a la nostra Vila durant les 
passades festes nadalenques.
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Per segon any consecutiu publiquem un 
reportatge gràfi c i estadístic sobre la me-
teorologia agramuntina de l’any passat.
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CRÈDITS

LA 3...

Una bona part del contingut 
d’aquest primer número de l’any 
2012 està dedicat a informar 
dels actes organitzats amb mo-
tiu de les festes nadalenques, 
de Nadal a Reis. Enca-
ra cueja la informació 
sobre la Marató de TV3 
amb elements comple-
mentaris als actes de 
les Dones de l’Esbarjo, 
però també amb altres 
que es van fer amb pos-
terioritat tant a Agra-
munt com a la Ribera.

En aquesta època con-
vulsa econòmicament 
és agradable de poder 
informar de la posada en marxa 
de dues infraestructures com són 
el Museu del Torró i la Xocolata, 
una iniciativa de la fi rma Torrons 
Vicens, i de l’ampliació de la Llar 

d’Infants Municipal “Nins”. Te-
nim por que aquests siguin els 
dos darrers equipaments que 
es puguin estrenar en molt de 
temps.

Com ja vàrem fer l’any passat, 
publiquem un resum de les da-
des climatològiques dels darrers 
dotze mesos. Segons les infor-
macions recollides, ha estat

un any una mica atípic ja que
va ser relativament sec, amb 
una pluviometria per sota la
mitjana i unes temperatures 
més càlides de la mitjana habi-

tual. Encara a hores d’ara, a mig 
gener, no ens han arribat les 
fortes gelades pròpies de l’èpo-
ca. Serà veritat això del canvi 
climàtic.   ■

Ajuntament
d’Agramunt
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A la plaça de l’Església es va congregar molta gent per presenciar l’adoració 
de SS.MM. els Reis d’Orient i els discursos des del balcó de Ca la Vila.
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▼

ACTUALITAT FETS DEL MES per JOSEP BERTRAN

Els Reis

Amb una temperatura 
inusualment alta per 
l’època, els agramun-

tins van acudir massivament 
a rebre SS.MM. els Reis Mags 
d’Orient, Melcior, Gaspar i 
Baltasar, el dia 5 al vespre. 
La cavalcada va fer el ma-
teix recorregut que l’habitual. 
A més de les tres carrosses 
n’hi havia una altra amb els 
paquets per repartir durant 
la nit. Com a novetat, senya-
lar l’acompanyament musi-
cal d’una “batucada” a més 
de les estridents sirenes dels 
bombers i Creu Roja.

Però la novetat més signifi -
FOTOS: JOSEP BERTRAN
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ACTUALITAT FETS DEL MES
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cativa, i esperada per molts, 
va ser la presència d’un Rei 
Negre autèntic. Amb tants 
agramuntins que hi ha de 
color quedava ja una mica es-
trany que s’hagués de presen-
tar un Baltasar amb la cara 
plena de pintura negra.

A l’arribada a la plaça de 
l’Església per la tradicional 
adoració, la comitiva reial va 
poder circular per un passadís 
delimitat per unes cadenes. 
D’aquesta manera la seva sa-
lutació i contacte amb la mai-
nada que esperava SS.MM. 
va ser més còmoda.

Mossèn Llorenç va rebre els 
Reis Mags i tot el seu segui-
ci. Després de l’adoració, la 
comitiva es traslladà a Ca la 
Vila on, des del balcó princi-
pal, l’alcalde, Bernat Solé, els 
donà la benvinguda i els lliurà 
la clau que obre totes les ca-
ses d’Agramunt. Els Reis es 
dirigiren al públic que omplia 
tota la plaça, i especialment 
als més menuts. SS.MM. van 
nomenar, un per un, tots els 
nous agramuntins nascuts 
durant l’any 2011. Per aca-
bar, i abans de distribuir els 
regals per les cases, tot el se-
guici reial es desplaçà fi ns al 
pavelló fi ral per repartir cara-
mels i saludar la mainada.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

1. Patge Karim
Els patges enviats per 

SS.MM. els Reis d’Orient van 
venir a recollir les cartes de la 
nostra mainada el dia de Cap 
d’Any al migdia. A diferència 
dels altres anys que atenien 
al Pavelló, enguany es van 
instal·lar a la sala de plens de 
la remodelada Casa de la Vila.

2-4. Actinadal
Durant les festes nada-

lenques, des de després de 
Sant Esteve i fi ns a Reis, es 
va celebrar una nova edició 
de l’Actinadal destinat a la 
mainada en sessions de matí 

i tarda. L’Ajuntament va tor-
nar a gestionar directament el 
certamen nadalenc, excepte 
infl ables i altres materials, i 
va convidar a participar-hi a 
les entitats locals per organit-
zar alguns tallers puntuals. Hi 
han col·laborat la Biblioteca, 
Policia Municipal, Cau, l’Es-
petec, Estol-Espígol i Grup 
Escènic. A títol particular ho 
han fet Joan Pedrós, Josep 
Moix i Anna Maria Ribó. Ta-
llers de manualitats, pintura, 
disfresses, jocs de taula, es-
ports i infl ables van ser algu-
nes de les activitats organit-
zades.
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▼

5 i 6. Concurs cartell
El dibuix presentat per Ge-

rard Tarruella i Puig ha estat 
el guanyador del concurs que 
es va celebrar durant la darre-
ra edició del Mercat de Nadal 
per escollir el cartell anuncia-
dor de la del 2012. En segon 
lloc va ser escollit el presentat 
per Gener Escolà i Luque i en 
tercer el de la Diana-Maria 
Todonut. Els premis van ser 
escollits per votació popular, 
sense límits de vots, entre 
tots els dibuixos presentats 
que es van exposar durant el 
passat Mercat. El lliurament 

dels premis va tenir lloc a Ca 
la Vila el diumenge 8 de ge-
ner al migdia. Els guanyadors 
van aconseguir vals de com-
pra als establiments adherits 
a la Unió de Botiguers de 60, 
40 i 20 euros, que van ser 
lliurats per la regidora de Fes-
tes, Fàtima Puig.

7 i 8. Unió de Botiguers
Finalitzada la campanya co-

mercial de Nadal i Reis l’as-
sociació Unió de Botiguers i 
Industrials va celebrar el sor-
teig dels sis premis de 300 
euros cadascun, en vals de 

compra en els establiments 
adherits. L’acte se celebrà a 
l’Ajuntament amb la presèn-
cia de diversos membres de 
la junta que encapçala Josep 
Esteve. Les mans innocents 
van extreure les sis butlle-
tes guanyadores que van 
correspondre a Fina Jurado, 
amb una butlleta segellada 
a la Pastisseria Ramon; Rosa 
Sera, a Comercial Gili; Maria 
Pilar Sangrà a la botiga Trau; 
Carmina Luque, a La Llar; Mi-
quel Argelich, a la Farmàcia 
Esteve, i Maria Morenate, a la 
Tabacalera 2.
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El dibuix presentat 
per Gerard Tarrue-
lla i Puig ha estat 
el guanyador del 
concurs que es va 
celebrar durant la 
darrera edició del 
Mercat de Nadal 
per escollir el car-
tell anunciador de 
la del 2012.

A baix, moment d’efectuar el 
sorteig de la Unió de Botiguers.
A la dreta, els guanyadors o bé 
els seus representants.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

9. Teatre
La companyia Teatredetics 

va presentar aquestes festes 
la popular obra teatral “El 
mètode Grönholm” del dra-
maturg Jordi Galceran. Es 
tracta d’un dels muntatges 
de més èxit que s’han presen-
tat a Catalunya en els darrers 
anys. L’obra ha estat traduïda 

a diversos idiomes i adaptada 
al cinema i s’ha presentat i 
reestrenat en diverses tempo-
rades a la cartellera barceloni-
na i s’ha representat arreu de 
Catalunya. 

A Agramunt es va fer els 
dies 25 i 26 de desembre i 
7 de gener al Casal, amb la 
interpretació de Joan Brils, 

Xavier Burgués, Mireia Olcina 
i Josep Maria Martí, i la direc-
ció de Jaume Figuera. De la 
part tècnica en van tenir cura 
Albert Malet, a la il·luminació, 
vídeo i so; de l’escenografi a 
Tonet Miralles i Magí Galce-
ran; perruqueria i maquillatge 
Josefi na Figuera i com a regi-
dora va actuar Maria Codor-
niu. El vestuari i utillatge, de 
la pròpia companyia.

Concert de Cap d’Any
El dia de Cap d’Any a la 

tarda es va celebrar un con-
cert en el marc del temple de 
Santa Maria. Hi van actuar la 
mezzosoprano Monika Czalej 
que interpretà un seguit de 
nadales tradicionals d’arreu 
del món. També hi intervin-
gué Anna Guixé, les dues 
acompanyades pel pianista 
Manel Ruiz.

10. La Gimnàstica
      amb la Marató

El passat 18 de desembre 
el Gimnàs Janse i el Gimnàs 
Ritme van col·laborar junta-
ment amb els seus alumnes a 
la Marató de TV3.

Els/les alumnes dels dife-
rents gimnasos van fer una ex-
hibició oberta a tothom al Pa-
velló Polivalent. L’organització 
agraeix a les persones que 
van sortir a fer l’exhibició, als 
monitors/es, col·laboradors, a 
l’Ajuntament i a tot el públic 
assistent. Es va recaptar en 
benefi ci de la Marató la quan-
titat de 660,15€ que va ser 
ingressada al compte de la 
Marató de La Caixa.

11. Montgai amb
      la Marató de TV3

Montgai va recaptar dis-
sabte 7 de gener un total de 
776 euros en una desfi la-

Els actors saludant al 
fi nal de la representació.
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La companyia Tea-
tredetics va presen-
tar aquestes festes 
la popular obra 
teatral “El mètode 
Grönholm”.
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da solidària amb La Marató 
de TV3.

En la desfi lada, que va 
organitzar el bar Disbarat 
d’aquesta població de la No-
guera, hi van assistir unes 
150 persones i els diners es 
van recaptar amb les entra-
des (costaven 3 euros) i les ti-
res que es van vendre per di-

versos sorteigs entre els quals 
hi havia un microones i un val 
per a dues persones a les ter-
mes de Montbrió.

12. Sopar de Nadal 
Una quarantena de pagesos 

i ramaders de la Ribera del 
Sió van celebrar, el divendres 
dia 16 de desembre,  el “tra-

dicional sopar de Nadal” al 
bar de Preixens.

13. Bastoners
Organitzat per la Coordina-

dora de Balls de Bastons de 
Catalunya, el dia 17 de de-
sembre es va celebrar a Agra-
munt l’acte de lliurament dels 
premis de la tercera edició del 
concurs de música per a balls 
de bastons. El guanyador ab-
solut va ser Joan Cuscó, de Vi-
lafranca del Penedès, que es 
va endur els 500 euros de pre-
mi; els 200 del segon premi 
van ser per la Marta Pujades, 
de Vilanova i la Geltrú, i els 
dos accèssits de 50 euros ca-
dascun per a Ferran Bàrrios, 
de Manresa, i per la guanya-
dora del segon premi Marta 
Pujades. Entre els membres 
del jurat hi havia l’agramuntí 
Joan Pedrós que també s’en-
carregà de l’organització dels 
actes a Agramunt. La cloenda 
la protagonitzà la colla Estol-
Espígol que ballà la peça Ball 
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Montgai va recap-
tar dissabte 7 de 
gener un total de 
776 euros en una 
desfi lada solidà-
ria amb La Marató 
de TV3.

▼



14 [GENER 2012]sió 575

ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

Sionenc, guanyadora de la 
primera edició del concurs.

14. Conferència
Organitzada per l’associa-

ció local Garba, el dia 16 de 
desembre es va celebrar a 
l’Espai una conferència col-
loqui a càrrec de la directo-

ra general corporativa de la 
Immobi liària Colonial, Car-
mina Ganyet i Cirera. L’acte 
comptà amb una gran assis-
tència de públic que escoltà 
amb atenció les explicacions 
de l’experta gestora sobre la 
complexa realitat actual eco-
nòmica i la incertesa en els 

mercats i el futur de la nostra 
zona euro.

15. Exposició
L’agramuntina Olga Corta-

delles Cercós exposa fi ns el 
dia 30 de març a la Galeria >a 
una mostra titulada “Ser dia-
ri” que es va inaugurar el diu-

L’Àliga presidí el seguici de 
protocol entre Ca la Vila i 
el Casal.

Carmina Ganyet durant la 
seva intervenció.
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Olga Cortadelles 
Cercós exposa fi ns 
el dia 30 de març 
a la Galeria >a
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Els manifestants es van des-
plaçar fi ns la seu de CASSA a 
Agramunt.

menge 15 de gener. El text del 
programa n’ha estat l’autora 
la també agramuntina Esther 
Carrera que qualifi ca l’obra 
exposada “com una refl exió i 
una recerca de la representa-
ció de l’ÉSSER. La seva obra 
proposa atansar-nos a l’ésser 
com a resultat de l’esdevenir 
que diàriament ens modela... 
Per l’artista, ser conscient de 
l’“Ésser Diari” és viure el dia 
a dia amb el coneixement que 

cada detall, cada moment vis-
cut, compta”, diu entre altres 
consideracions.

16. Homenatge a tres do-
nants de sang de l’Urgell

L’associació de donants de 
sang de l’Urgell va home-
natjar els donants de sang 
de la comarca que durant la 
seva vida han fet més  dona-
cions. L’acte va tenir lloc en 
un restaurant de la nostra vila 

en el marc del sopar de Na-
dal de l’entitat. Les tres per-
sones que van rebre l’agraï-
ment de l’associació, per ha-
ver fet més de 70 donacions 
cadascun al llarg de la seva 
vida, van ser Manel Ribal-
ta (69 anys), Rosó Costa (68 
anys) i Francisco Rosauro (61 
anys). L’associació va lliu-
rar-los un gravat únic i origi-
nal de l’artista Rosa Siré.

17. Preixens protesta
Una colla de veïns de Prei-

xens es van manifestar, el di-
marts 3 de gener, per protes-
tar per la tallada de tres dies 
en el servei d’aigua a causa 
de les obres que s’estant fent 
a les instal·lacions de cara a 
la construcció d’una depura-
dora. La protesta va comen-
çar a Preixens i després es va 
traslladar a Agramunt davant 
la seu de l’empresa conces-
sionària, CASSA, per fer les 
corresponents reclamacions. 
Els manifestants van dir que 
s’haurien d’haver pres me-
sures per pal·liar aquest tall, 
com el subministrament pro-
visional per mitjà de cister-
nes.   ■

LAIA PEDRÓS

LAIA PEDRÓS

Foto de Família dels partici-
pants a l’acte.

16

17

L’associació de 
donants de sang de 
l’Urgell va homenat-
jar els donants de 
sang de la comar-
ca que durant la 
seva vida han fet 
més  donacions.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Els petits, com a “reis”

Com si fos un regal de 
Reis, el dilluns dia 9 
de gener es va reobrir la 

Llar d’Infants “Nins” després 
de les importants obres d’am-
pliació i millora que s’hi han 
fet durant prop de dos anys. 
Recordem que mentre van 
durar els treballs els alumnes 
es van traslladar a les instal-
lacions de la veïna Escola de 
Música.

De les 56 places que te-

1. A l’aula dels “elefants” es distreuen 
amb contes.
2. Les educadores atenen amatents
les “tortuguetes”.
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nia s’ha passat a 107, el 
que representa una capacitat 
que difícilment es cobrirà en 
molts anys. L’ampliació per-
met donar el servei de men-
jador, els àpats es confeccio-
naran a la cuina de Cal Mas 
Vell, i acollir nadons a partir 

de quatre mesos d’edat.
L’ampliació de les instal·la-

cions permet disposar d’una
aula per a vuit nadons; tres 
aules per a infants d’un a dos 
anys i tres per a infants de 2 a 
3 anys. Actualment la Llar és 
atesa per vuit persones amb 

la direcció de Magda Miró.
La inauguració ofi cial i la 

consegüent jornada de portes 
obertes es farà més endavant, 
segons l’alcalde, Bernat Solé, 
i la regidora d’Ensenyament, 
Mercè Cases, que ens van fer 
de cicerones.   ■

3. Passadís central del nou centre.
4. Els “cargols” assegudets ben 
arrengleradets.
5. Penjador de carteres dels “car-
gols”, gairebé més grans que els 
seus propietaris.
6. La més petita té, de moment, tota 
la classe dels “peixets” i tots els 
joguets per a ella sola.
7. Els de l’aula dels “conillets” po-
den jugar, fi ns i tot, amb una cuineta.

3

4

5

6 7
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Des del passat dia 20 
de desembre Agramunt 
compta amb un nou 

equipament cultural. Encara 
que de caràcter privat està 
obert al públic en general. Es 
tracta del “Museu del Torró i 
la Xocolata d’Agramunt” que 
ha estat una iniciativa de la 
fi rma Torrons Vicens per tal de 
donar a conèixer els orígens i 

l’evolució històrica d’aquests 
dos productes tan agramun-
tins. L’equipament ha comp-
tat amb la col·laboració total-
ment altruista de SIÓ que ha 
facilitat material gràfi c i docu-
mental de caràcter històric.

La recerca que la nostra re-
vista va fer en el seu dia per 
la publicació del llibre “Agra-
munt, una dolça tradició, xo-

colata i torrons” ha permès 
disposar d’un material molt 
valuós que ha estat utilitzat 
pels nostres torronaires, tant 
a través de la IGP com a nivell 
particular. Aquesta recerca va 
continuar i continua encara 
per part de la revista per tal 
d’aconseguir el màxim mate-
rial possible.

La inauguració del nou es-

El “Museu del Torró i la Xocolata 
d’Agramunt”

1. Àngel Velasco explica el funcio-
nament de la fàbrica al conseller 
d’Agricultura, Josep Maria Pelegrí, 
amb una tauleta a les mans; el 
propietari de la Bruixa d’Or de 
Sort, Xavier Gabriel i l’alcalde 
agramuntí, Bernat Solé.

2. Àngel Velasco durant la seva 
intervenció en els parlaments 
inaugurals.

3. Autoritats i convidats visitant 
les instal·lacions del museu.
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pai es va fer el dia 20 de de-
sembre amb la presència del 
conseller d’Agricultura, Josep 
Maria Pelegrí, i de més de 
150 convidats. Abans de la 
inauguració pròpiament dita, 
les autoritats van fer un recor-
regut per la fàbrica atenent 
les indicacions del propietari 
de la fi rma Àngel Velasco.

Parlaments
Després de la tallada 

protocol·lària de la cinta van 
tenir lloc els parlaments. En 
general tots els oradors van 
destacar l’esforç i la impor-
tància de la posada en mar-
xa del nou equipament en un 
moment de crisi econòmica 

generalitzada. Segons Velasco 
això és possible “gràcies a la 
bona marxa dels nostres pro-
ductes que cada dia s’obren a 
nous mercats”.

L’equipament cultural, que 
ocupa una superfície de 240 
metres quadrats, està dividit 
en diversos espais amb una 
preeminència pels audiovisu-
als que faciliten, en molt poc 
espai, mostrar l’elaboració i 
l’evolució històrica d’aquests 
dos productes tan genuïns 
d’Agramunt. També hi ha uns 
petits muntatges amb els es-
tris amb els quals antigament 
s’elaborava el torró i la xoco-
lata, com un petit obrador, 
entre altres.   ■
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ENTITATS LA CORAL

Concert de Sant Esteve per J. Pijuan

Un any més el nostre 
magnífi c temple de 
Santa Maria d’Agra-

munt es va omplir de joia 
amb el Concert de Nadal que 
vam oferir la Coral d’Avui i la 

infantil Bon Cant el dia de 
Sant Esteve com a felicitació 
d’aquestes festes nadalen-
ques.

Coral infantil
Enguany la coral infantil 

ha sofert una reestructuració 
i ha quedat formada per dos 
grups. Encetà el concert el 
grup dels petits, que enguany 
està format per vint-i-quatre 
cantaires dirigits per l’Esther 
Cabós i compten amb la col-
laboració en els assajos de la 
Laura López. Ens cantaren, 
acompanyats al piano per la 
Dolors Ricart, quatre cançons: 
Els gats, de Karl Foltz; El ni-
not de neu, de Jos Wuytack 
amb adaptació de Toni Gi-
ménez; Els Reis, composada 
el 2001 per Joan Martorell 
Adrover; i per acabar Tanca 
els ullets, una cançó de bres-
sol de W. Wehrli.

Després dels petits va venir 
l’actuació dels mitjans, que 
amb aquesta reestructuració 
passa a ser aquest any el grup 
gran. Format per vint-i-un 
cantaires i dirigits per la Joana 
Tolmos ens cantaren, acom-
panyats al piano també per la 
Dolors, cinc peces: Ja Nadal 
ve, un cànon popular ale-
many amb adaptació d’Oriol 
Martorell; Give it up, del suís 
Michael Gohl; Donna, donna, 
donna, un Folk Song ame -
ricà de Joan Baez; El bon ca-
çador, cançó popular catala-
na; i per acabar Cel d’hivern, 
una peça del lleidatà David 
Esterri.

Tot seguit vingué l’actua-
ció de la Coral d’Avui que en-

Actuació del grup petit de la Coral 
Bon Cant i la Dolors Ricart dirigint 
una cançó al grup gran.
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guany s’ha vist incrementada 
amb sis noies de la Coral Bon 
Cant, les quals s’estrenaren 
en el concert que vam fer a 
Lo Pardal el dissabte 3 de de-
sembre en homenatge a Gui-
llem Viladot. 

Dirigits per l’Anna Gas-
cón vam interpretar sis can-
çons, totes elles introduïdes 
amb uns textos recitats per 
Jaume Figuera que formen 
part de discursos de perso-
nes rellevants, homes i do-
nes, guardonades amb el 

premi Nobel de la Pau: My 
Sister’s Hands, una cançó a 
tres veus blanques de Sally 
DeFord amb text de Leymah 
Gbowee (1972), Nobel de la 
Pau 2011; A Gaelic Blessing 
(una benedicció gal·lesa), de 
John Rutter amb text d’Adolfo 
Pérez Esquivel (1931), Nobel 
de la Pau 1980; Hallelujah, 
popular cançó adaptada a 
coral de Leonard Cohen amb 
text recitat de Mare Teresa de 
Calcuta (1928-1968), Nobel 
de la Pau 1979, totes tres 

peces acompanyades al piano 
per la Tere Torné. A continu-
ació s’interpretaren tres frag-
ments de la Missa per la Pau 
de Lorenz Maierhofer acom-
panyats de percussió per la 
Carme Ricart: Singa Yesu sin-
ga (glòria), un gospel africà 
d’Uganda amb textos de Mar-
tin Luther King (1928-1968), 
Nobel de la Pau 1964; Ham-
bani Kahle (Agnus Dei), cant 
zulu de Sud-àfrica amb text 
de l’Arquebisbe Desmond 
Tutu (1931), Nobel de la Pau 
1984; i Yakanaka Vhangeri 
(Himne fi nal), gospel sud-
africà amb text de Nelson 
Mandela (1918), Nobel de la 
Pau 1993.

El concert fi nalitzà amb 
l’actuació conjunta de les 
dues corals amb una adap-
tació de l’espiritual “Amen” 
de Henry O. Millsby, Peace 
to the World (“Pau al món”), 
acompanyada amb percussió 
per la Carme Ricart i amb text 
recitat de Rigoberta Menchú 
Tum (1959), Nobel de la Pau 
1992.

El concert va ser seguit per 
un nombrós públic que va 
gaudir plenament dels ani-
mats cants i va aplaudir amb 
entusiasme cada una de les 
cançons interpretades.   ■

Actuació de la Coral d’Avui.

FONT: CORAL

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

Pilar Figuera
Tel. 973 39 20 42

Ca la Rosa
Menjars casolans

per emportar

- L’Estoneta -
bar cafeteria

973 390 468
Menú diari

8,50 
Per emportar

5,50 
C/ Pau Casals, 12
AGRAMUNT

Enguany la Coral 
d’Avui s’ha vist 
incrementada 
amb sis noies de 
la Coral Bon Cant.
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ENTITATS ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Activitats de l’Escola

El mes de desembre va 
ser un mes ple d’activi-
tats a l’EMMA!

El dia 8 hi va haver el tra-
dicional Mercat de Nadal a la 
nostra vila, i aquell mateix dia 
a dos quarts de vuit del vespre 
es va dur a terme la Cantada 

Popular de Nadales. Hi van 
participar molts infants, una 
tercera part dels quals eren 
alumnes de l’Escola, tot i que 
també n’hi va haver molts que 
no hi pertanyien.

Activitats nadalenques
El dimarts dia 13 de de-

sembre vàrem fer l’arbre de 
Nadal a l’Espai Guinovart. Ho 
van acompanyar musicalment 
l’Orquestra de Corda Modera-
to i el conjunt de guitarres de 
Nivell Elemental, donant així 
un ambient fantàstic a aquest 
acte!

La mateixa setmana, els 
dies 14 i 15 vàrem anar a fer 
unes tocades per als avis dels 
geriàtrics. Tant els avis del ge-
riàtric Ribera del Sió com els 
de Cal Mas Vell ho van poder 
gaudir.

El divendres 16 es va fer 
una audició. Van tocar alum-
nes de violoncel, piano, fl auta 
travessera i trompeta.

Homenatge
al Ricard Bertran

De Concerts de Nadal en-
guany en vàrem fer dos: el 
primer va ser el dilluns 19 de 
desembre. Aquest concert el 
vàrem fer coincidir amb un 
acte d’homenatge per a Ri-
card Bertran, que va ser un 
dels fundadors de l’EMMA. 
Si a Agramunt tenim molta 
tradició de cobla i de música 
en general, en part és gràcies 
a ell. Per això li ho vàrem vo-
ler agrair mitjançant un vídeo 
amb records fet per a ell.

Hi van participar membres 
i ex-membres de les cobles 
que havia dirigit. Plegats van 
tocar la sardana “L’aplec de 
Martorelles”, amb la qual es 
van estrenar les tres cobles 
que ell va fundar.

Després del concert es va 
fer un sopar amb ex-alumnes 
del Ricard, ex-companys, pa-
res d’alumnes i molta altra 
gent que va coincidir amb ell. 
No hi va faltar l’actual regido-
ra de Cultura i Ensenyament, 
Mercè Cases.

Caga Tió
La mateixa setmana els més 

menuts de l’Escola van cagar 
el Tió i, fi nalment, el dia 22 
de desembre, vàrem tenir l’úl-
tima activitat d’aquest mes: 
el segon Concert de Nadal. 
En aquest concert van actuar 
els alumnes d’Iniciació, Apre-
nentatge Bàsic, i també uns 
grups instrumentals. Entre 
d’altres, el debut del Grup de 
Folk sota la direcció d’Hèctor 
Beberide.

Un grup d’alumnes de l’Escola 
van fer unes tocades als gerià-
trics agramuntins.

Els més menuts fent 
cagar el Tió.
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Activitats previstes
Quan es tanqui aquesta 

edició, ja haurem engegat els 
assajos de les Caramelles. Els 
fem els dilluns de les 9 a les 
10 de la nit. Encara s’hi pot 
apuntar qui vulgui! No cal ser 
un expert musical, i no hi ha 
límit d’edat. Només cal venir 
amb ganes de cantar, pas-
sar-s’ho bé i valorar aquesta 

tradició tan bonica i tan ca-
talana!

Al mes de febrer hi haurà 
dues audicions: els dies 1 i 9. 
Les audicions són obertes a 
tothom qui les vulgui escoltar. 
Serveixen perquè els alumnes 
puguin agafar un hàbit de to-
car en públic: han de mante-
nir la concentració, deixar de 
banda els nervis, i també han 

de pensar en actes protocol-
laris com per exemple saludar 
el públic.

Us avancem, fi nalment, que 
l’Escola estarà tancada el di-
vendres 17 de febrer, d’acord 
amb el calendari de dies de 
lliure disposició, tal com es
va establir al Consell Munici-
pal.   ■

Membres i ex-membres de les 
cobles agramuntines tocant la 
sardana “L’aplec de Martore-
lles” en l’homenatge a Ricard 
Bertran.

Les audicions que 
es fan a l’Escola 
són obertes a tot-
hom qui les vulgui 
escoltar.

E
M

M
A



24 [GENER 2012]sió 575

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
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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 GRUP ESCÈNIC AGRAMUNTÍ

El Grup Escènic amb l’Actinadal

A principis de desembre 
la regidoria de joventut 
i festes ens va proposar 

participar a l’Actinadal que, 
com cada any, se celebra du-
rant les festes nadalenques. La 
proposta consistia a realitzar 
un taller de teatre.

Ens va agradar la idea de 
participar-hi. Vam mirar si 
hi havia actors i actrius amb 
disponibilitat d’horari per po-
der-hi anar i, fi nalment, cinc 
membres del grup vam poder 
preparar l’activitat.

Quan ens reunírem per pro-

gramar la sessió, el primer que 
ens vam plantejar van ser els 
dos objectius que volíem acon-
seguir, un de cara als nens/es 
i un altre per a nosaltres ma-
teixos.

 En el primer cas era clar:
– Gaudir de l’activitat posant 

l’accent en el caràcter lúdic i 
participatiu del teatre.

En el segon cas:
– Transmetre la passió que 

els membres del grup sentim 
per aquesta disciplina artísti-
ca.

Tenint en compte doncs 

aquestes premisses vam prepa-
rar els jocs teatrals, i el dia 28 
de desembre a la tarda els vam 
posar a la pràctica. N’hi va ha-
ver de tot tipus: d’observació, 
de memòria visual, d’imagina-
ció, d’expressió i consciència 
del propi cos… acabant amb el 
d’improvisació, tant individual 
com per parelles.

Tots, petits i grans, vam va-
lorar en positiu l’experiència, 
al cap i a la fi  és bo facilitar 
la lliure expressió de les emo-
cions i la sensibilitat dels in-
fants.   ■

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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Quan ens reuní-
rem per progra-
mar la sessió, el 
primer que ens 
vam plantejar 
van ser els dos 
objectius que vo-
líem aconseguir, 
un de cara als 
nens/es i un altre 
per a nosal tres 
mateixos.



26 [GENER 2012]sió 575

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

AMICS DE L’ESPAI GUINOVART,
adreçat a particulars, col·lectius i empreses
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ENTITATS ASSOCIACIÓ DE DONES L’ESBARJO

Marató 2011

Benvolguts lectors i col·laboradors: com 
ja és costum, passades les festes na-
dalenques ens tornem a dirigir a tots 

vosal tres amb gran satisfacció. La solidaritat 
ha tornat a omplir el Casal Agramuntí i a nos-
altres d’il·lusió i entusiasme. Un any més ho 
hem aconseguit. Agramunt i comarca fa tretze 
anys que diposita la seva confi ança en nosal-
tres, esperem no defraudar-la mai.

Una vegada ja reposades, els nervis més 

temperats, recuperant la família que durant 
uns mesos queda bastant en l’oblit, i tam-
bé passat el neguit de pensar: si sortirà bé, 
si al públic li agradarà... Tot això forma part 
d’aquesta gran tasca que assumim les que for-
mem el grup d’escala en Hi-Fi de les dones de 
l’Esbarjo, que cada vegada és més nombrós i 
jove, que ha de ser el futur perquè la Marató 
continuï força anys, sempre i quan puguem 
comptar amb tots vosaltres. Per la nostra part 
posarem tot l’esforç i els mitjans necessaris 
perquè així sigui, amb humilitat i respecte per 
a tothom.

 Tots sabem que estem travessant un perío-
de de crisi molt important i que hi ha gent que 
pateix. No obstant, per la Marató tothom fa un 
esforç que nosaltres valorem moltíssim i és per 
això que un any més hem aconseguit una suma 
també molt important, 7.800€. Mostrem la 
confi rmació bancària d’ingrés a la Fundació de 
la Marató. Confi em plenament que la ciència 
els sabrà ben aprofi tar.

Per cloure, agraïments a l’Ajuntament d’Agra-
munt, em preses, botiguers i tècnics que han 
col·laborat i GRÀCIES A TOTS VOSTÈS.   ■

Pilar Marquilles

Justifi cant bancari de l’ingrés 
dels diners a favor de la Marató 
de TV3.
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Malgrat la crisi, 
per la Marató tot-
hom fa un esforç 
que nosaltres va-
lorem moltíssim.
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ENTITATS BOMBERS VOLUNTARIS

Relació 
de serveis 
mensuals

A la foto, un dels 
serveis dels bom-
bers agramuntins 
que va consistir en 
apagar l’incendi 
d’una indústria a 
Torres de Segre.

DATA INICI SERVEI FINAL SERVEI TIPUS SERVEI

1-dic-2011 17:11 22:49 Revisió elements de seguretat 

2-dic-2011 11:37 15:39 Obrir un pis al C/. de Sió

8-dic-2011 18:48 20:27 Obrir un pis a l’Av. de Catalunya

9-dic-2011 13:13 15:47 Obrir un pis al C/. Jaume Mestres

14-dic-2011 21:33 22:21 Obrir un pis al C/. Sabateria de Baix

17-dic-2011 16:40 17:39 Incendi d’un habitatge a Claravalls

19-dic-2011 7:22 15:57 Incendi indústria a Torres de Segre

24-dic-2011 9:10 14:50 Revisió d’hidrants i proves de materials

24-dic-2011 18:13 21:55 Recerca d’una persona perduda a Cabanabona
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" 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 OLÍMPIC 92

Ciclisme i tennis taula

A l’espera que comenci 
el III Torneig Clausu-
ra de Futbol 7, i amb 

el Futbol Sala i el Waterpolo 
descansant fi ns a la prima-
vera i l’estiu respectivament, 
sembla ser que aquest hivern 
tota l’activitat olímpica l’aca-
pararan els equips populars, 
sobretot el de Ciclisme i el de 
Tennis Taula.

CICLISME
Pel que fa referència al ci-

clisme, Arnau Solé, el jove 
nascut l’any 1992, va debu-
tar amb l’Olímpic el passat 
26 de desembre, dia de Sant 
Esteve, en la Cursa Ciclista de 
l’Indiot celebrada al barri llei-
datà de Balàfi a.

La cursa va començar als 
voltants de dos quarts d’11 
del matí. Arnau va iniciar-la 
amb alguns problemes mecà-
nics de la bicicleta, però tot 
i així va aguantar el ‘peloton’ 
durant la primera meitat de 
la cursa. Va ser llavors quan, 
juntament amb dos ciclistes 

més, van protagonitzar una 
escapada que va donar lloc a 
una sèrie d’esprints amb els 
quals el seu guanyador obte-
nia un premi. Posteriorment 
la cursa va seguir el seu curs 
i el cansament es va notar 
en els últims instants. A més 
s’havia de guardar forces per 
l’esprint fi nal i això va com-
portar que s’unissin tres ci-
clistes més al capdavant de la 
cursa, un dels quals s’acaba-
ria emportant la cursa.

L’Arnau va aconseguir ser 
el millor en la seva categoria, 
la sub23, i també un merito-
ri 5è lloc en la classifi cació 
general on competia amb les 
altres categories: cadet, juve-
nil, elit, màster30, màster40, 
màster50 i fèmines. Un bon 
resultat que va deixar satisfet 
el ciclista de Montclar, que no 
porta gaires entrenaments du-
rant aquesta temporada i que, 
a més, se li van sumar proble-
mes a la bici que de ben se-
gur van infl uir en el resultat 
de la general.

TENNIS TAULA
L’encarregat d’inaugurar el 

2012 va ser Marc Viles, el dia 
3 de gener al local social de 
la Penya Barcelonista on es 
disputava l’Open Nadalenc 
de Tennis Taula. Marc encara-
va l’Open com un dels grans 
favorits i no va fallar. Va que-
dar emparellat en el grup 3, 
juntament amb Sergi V., Jordi 
N., Gerard V. i Oriol F., contra 
el que va debutar amb victòria 
per 3 a 0. Curiosament repe-
tiria resultat en els altres tres 
partits del grup.

Els quarts de fi nal, es va 
enfrontar contra Jordi P., que 
havia quedat segon del seu 
grup. El partit també es va sal-
dar amb victòria pel Marc per 
3-0. El partit més apassionant 
de l’Open es viuria a les semi-
fi nals. El rival era Joan C., tota 
una fi nal anticipada. Joan C. 
va guanyar el primer set amb 
un molt bon joc, però Viles va 
saber remuntar classifi cant-se 
per la gran fi nal.

Una fi nal que disputaria 
contra Ricard B., i al qual 
guanyaria per un fàcil 3-0. 

Destacar el bon ambient en-
tre els jugadors, i la presència 
de jugadors d’altres equips de 
l’Olímpic per donar suport al 
jugador de Montclar.

Acabat el 2011, s’ha de fer 
un balanç de l’any. Un any on 
l’Olímpic ha crescut en nom-
bre d’equips i tornejos dispu-
tats, però que malauradament 
no iguala en títols l’anterior, 
on es va aconseguir un triplet 
(Copa Primavera, Waterpolo i 
Futbol7). Malgrat això estem 
satisfets pel treball i la imatge 
mostrada per tots els equips, 
que han aconseguit els se-
güents resultats:

7è lloc Futbol7, 6è lloc Fut-
bol Sala, eliminats a Fases de 
Grups a les 24h, Sots campió 
a Waterpolo, sisenes a la Tro-
bada de Futbol Sala femení, 
caient als 32ens de fi nal en 
els 2 Opens de Tennis Tau-
la i acabant amb la victòria 
d’Arnau Solé en la categoria 
sub23 de ciclisme en la cursa 
Indiot.

Us seguirem informant amb 
molt de gust.   ■

Marc Viles jugant un 
dels partits de l’Open.

Marc posant amb el premi jun-
tament amb membres d’altres 
equips de l’Olímpic92, que 
es van atansar per donar-li 
suport.

Estem satisfets 
pel treball i la 
imatge mostra-
da per tots els 
equips.
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La passió per llegir

OPINIÓ LA CLARABOIA per JOAN PUIG i RIBERA

El Departament d’Ensenya-
ment ha endegat un Pla 
Nacional de Lectura amb 

la intenció d’augmentar els 
hàbits lectors dels estudiants 
i la seva competència lectora. 
Es tracta d’aconseguir que els 
alumnes llegeixin més i enten-
guin millor els textos amb què 
s’enfronten, ja que la lectura és 
la base sobre la qual es basteix 
tot l’edifi ci de l’educació. Se 
sap que hi ha una relació di-
recta entre la capacitat lectora 
dels escolars i el seu progrés en 
l’ensenyament-aprenentatge: 
aquells alumnes que llegeixen 
bé i entenen allò que han lle-
git obtenen bons resultats aca-
dèmics; mentre aquells altres 
que llegeixen amb difi cultats o 
no comprenen el que han llegit 
tenen uns mals resultats. La 
lectura i la comprensió són uns 
pilars fonamentals que cal edi-
fi car a consciència perquè en 
depèn no només el domini de 
les assignatures de lletres, sinó 
el de totes les altres matèries 
escolars.

Es tracta d’aconseguir, doncs, 
que els nostres estudiants lle-
geixin molt i llegeixin bé. Cal 
que des de l’escola s’incentivi 
la lectura com una font d’apre-
nentatge i de plaer. Llegir no 
hauria de ser mai una obligació 
ni un deure imposat. Llegir hau-
ria de ser un acte de llibertat 
que permet aprendre, viatjar, 
imaginar, descobrir, gaudir, es-
timar, viure amb més plenitud 
i també viure altres vides... En 
aquest sentit l’escola ha de rec-
tifi car un bon xic i tornar enrere, 
ja que moltes vegades s’ha im-
posat la lectura com una obliga-
ció, com uns deures a fer, quan 

ara els experts ens estan dient 
que no ha de ser una tasca fi xa-
da, sinó una activitat voluntària 
i lliure. Això vol dir que als nos-
tres alumnes cal transmetre’ls 
el gust per la lectura. El cuquet 
per allò que poden trobar escrit 
en els llibres.

I les famílies hi han de col-
laborar. Encara que el repte no 
és fàcil, sobretot si es té present 
que en moltes llars no es llegeix 
pràcticament res. Si els nostres 
fi lls veuen que el pare, la mare, 
els oncles... llegeixen, és fàcil 
encomanar-los la dèria per la 
lectura. Si, en canvi, viuen en 
un ambient en què mai ningú 
no agafa un llibre, difícilment 
ells ho faran pel seu compte. Hi 
ha actituds que s’encomanen. 
Quants pares i mares s’aclofen 
al sofà de casa i, ni que sigui 
de tant en tant, llegeixen un lli-
bre? Segur que són una mino-
ria. I això és perquè la televisió 
(sempre ensopeguem amb la 
mateixa pedra) ens sol prendre 
aquells moments que podríem 
dedicar a la lectura. Quants lli-
bres llegeixen els pares a l’any? 
Quants llibres els pares regalen 
als seus fi lls a l’any? Tot això 
són preguntes que tots plegats 
ens hem de respondre, pensant 
que la lectura és un acte de lli-
bertat que obre la ment de les 
persones. Els llibres ens fan 
més espavilats i més lliures!

A Agramunt, igual que en 
molts pobles i ciutats, hi ha un 
club de lectura organitzat per la 
biblioteca municipal. Aquesta 
és una bona manera de difon-
dre i aprofundir en el plaer de 
llegir. Perquè encara que sigui 
una activitat individual, a les 
persones ens plau comentar 

allò que hem llegit. Tots aquells 
que ens sentim seduïts pels lli-
bres ens hi hauríem d’apuntar i 
col·laborar perquè és molt gra-
tifi cant recomanar un exemplar 
que t’ho ha fet passar bé i que 
t’ha ensenyat coses. Així com 
també que te’l recomanin, és 
clar!

Per aquells lectors que no vul-
guin sortir de casa perquè tenen 
mandra, avui en dia les facili-
tats són molt àmplies. Es poden 
apuntar, per exemple, a algun 
dels “clubs de lectura” que hi 
ha per internet. L’intercanvi de 
vivències i de material biblio-
gràfi c pot ser interessantíssim i 
seductor. En aquest sentit puc 
apuntar la web quellegeixes.
cat que és un fòrum de lectors 
catalans en què es comparteix 
el plaer de llegir. Aquest fòrum 
té tres categories: la destinada 
als lectors adults, la dels ado-
lescents i la dels més menuts; o 
sigui que és apte per a tots els 
públics.

El departament d’Ensenya-
ment amb l’inici del pla lector 
vol aconseguir que en cosa de 
pocs anys, mitjançant la lectu-
ra, es redueixi el fracàs escolar. 
Ja està bé. La intenció és bona. 
Ara cal que els professionals de 
l’educació se’n surtin i siguin 
capaços d’inculcar als petits 
i als joves la passió per llegir. 
Potser amb aquest pla que si-
tua les coses al seu lloc hom 
pot pensar que s’ha fet un gran 
descobriment. Però de fet no és 
així. Més aviat ha estat el redes-
cobriment de les sopes d’all. 
Molts educadors ja fa anys que 
diuen i prediquen que la bona 
lectura és la base de tot l’apre-
nentatge.   ■

Llegir no hau-
ria de ser mai 
una obligació 
ni un deure 
imposat. Llegir 
hauria de ser 
un acte de lli-
bertat que per-
met aprendre, 
viatjar, imagi-
nar, descobrir, 
gaudir, esti-
mar, viure amb 
més plenitud 
i també viure 
altres vides...



34 [GENER 2012]sió 575

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
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LLAGUNES

- VEHICLES NOUS
  - Km 0
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Elaboració Artesanal
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Ocells: gralla

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

La gralla també és ne-
gra com el corb però és 
molt més petita, més o 

menys de la mida d’un colom 
i de color cendrós al darrere 
del cap quan els individus ja 
són adults.

Encara que no ho sembli, 
la gralla (pel que he llegit i 
sentit dir) és dels pocs ocells 
que tenen més desenvolupat 
el sentit de la vida social i fa-
miliar i, personalment, us puc 
assegurar que de molt jove, 
quan era un d’aquells que 
ens agradava buscar nius en 
els boscos i camps oberts dels 
voltants del poble, un dia vaig 
tenir la sort de poder agafar 
una cria de gralla que encara 
no podia volar prou bé, per-
què tan sols feia voladetes i 
saltirons d’un metre i escaig.

 De moment la vaig engabiar 
dins d’una gàbia artesana feta 
a corre-cuita per mi mateix i 
la vaig alimentar dia a dia ca-
çant-li llagostos i donant-li al-
tres cucotes i fulles d’enciam 
ben trossejades, aquest fou 
el primer menú que la meva 
mare em va aconsellar per 
sortir del pas, i ens vam fer 
tan amics que després d’unes 
quantes setmanes ja em se-
guia com un cadell i feia els 
àpats al defora cruspint-se 
totes les preses que anàvem 
aconseguint i, dic anàvem, 
perquè ella ja havia après a 
caçar pel seu compte. És a 
dir, havia canviat tant, que 
d’aquell ocell perdut sense 
expectatives de vida que un 
dia jo vaig rescatar, en un 
indret abrupte anomenat la 
Tartera per l’enorme quantitat 
de pedres despenjades de la 
muntanya per l’erosió impla-
cable de la climatologia, ja no 
en quedava ni rastre. Ara ja 
podia valer-se per si sol.

De ben segur que allò més 
negatiu d’aquest ocell de la 
família dels còrvids és l’evo-
lució de la seva població. 
Així, fa poc més o menys mig 
segle, la presència que tenia 
a les nostres comarques era 
molt superior a la de qualsevol 
altra espècie de còrvids i, de 
fet, solia niar més als campa-
nars dels pobles i ciutats que 
actualment, lloc en el qual 
sembla que avui dia ha de-
saparegut completament. Un 
exemple rotund el po dríem 
trobar no massa lluny del nos-
tre poble, concretament a les 
gorges de Salgar, al riu Segre, 

ben a prop d’Artesa, lloc on 
vivia una gran colònia de gra-
lles que es proveïa d’aliment 
en l’extensa horta que rega 
l’esmentat riu. Ara, d’aquell 
gran estol, tan sols en resta 
una petita mostra comparada 
amb la del passat.

El cas és que seria llasti-
mós que continués el descens 
d’uns ocells tan familiars, es-
timats i ben dotats de la seva 
particular agudesa. Penso, 
doncs, que caldria buscar-ne 
les causes i posar-hi el remei 
adient. Si no és així, molt en 
temo que pot passar el pitjor 
de tot, tal com ha succeït en 
altres espècies d’aus. Si re-
culem uns quants anys en 
el temps, ens adonarem que 
al nostre entorn ja no és tan 
usual poder veure aquells es-
tols voleiant d’ací cap allà, tot 
fent la seva xerrameca que 
dóna tan plaer poder-la escol-
tar.

He llegit les dades que es 
descriuen en un llibre que 
parla d’ocells i no són pas 
gens engrescadores. Els re-
dactors parlen d’una severa 
i continuada tendència a la 
regressió.

Hi ha dues gralles munta-
nyenques força atractives: la 
gralla de bec groc i la gralla 
de bec vermell i ambdues te-
nen preferència per les zones 
pirenaiques i les del prepiri-
neu. La gralla de bec groc i 
potes vermelles apareix as-
sociada a l’alta muntanya, 
mentre que la gralla de bec i 
potes vermelles és adaptada 
a la muntanya mitjana amb 
penya-segats per a niar.   ■

Hi ha dues gralles 
muntanyenques 
força atractives: la 
gralla de bec groc 
i la gralla de bec 
vermell i ambdues 
tenen preferència 
per les zones pi-
renaiques i les del 
prepirineu.
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pintura i decoració

Roman Serra
695 558 383
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Un llibre

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Confesso que Jo confes-
so, de Jaume Cabré, 
és un dels pocs llibres 

que m’ha deixat fascinat, en 
la meva trajectòria d’anys de 
llegir-ne. L’autor ja em va sor-
prendre agradablement en una 
altra novel·la: Les veus del Pa-
mano.

No sé com explicar el deves-
sall de sensa cions que m’ha 
produït la seva lectura. Són mil 
pàgines laberíntiques, un repte 
per al lector. Endinsar-s’hi és 
entrar en un món de mons, de 
vides encreuades, complexes, 
problemàtiques, amb situacions 
i textos que duen a pensar-hi, 

raonar-hi. Tot ell és de densa 
lectura. En alguns moments he 
hagut de deixar de llegir enca-
parrat per les històries que ex-
plica, per les deduccions a què 
arriba, però, a l’ensems, delerós 
per tornar a seguir-les.

Amb tot l’exposat no pretenc 
fer una crítica del llibre. Tam-
poc no sabria com fer-ho. Em 
falta hàbit per discernir, amb 
bon criteri, el cúmul de perso-
natges, trames, idees, cultura, 
pensaments i matèries que for-
men l’entrellat d’aquesta obra. 
Sols intento expressar les im-
pressions que m’ha produït el 
llegir-lo.

El recomanaria? Sí, però cal 
aclarir que és un llibre dur de 
llegir, cal estar acostumat a fer-
ho, hi ha moments que embafa.

Malgrat els malgrats, i mal-
grat que la novel·la l’he trobada 
pedant, confesso que ha estat 
“guai” el llegir-la.

Jaume Cots

Endinsar-s’hi 
és entrar en un 
món de mons, de 
vides encreua-
des, complexes, 
problemàtiques, 
amb situacions i 
textos que duen 
a pensar-hi, 
raonar-hi.
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Carta d’agraïment

Sobre els horaris del cine al Casal

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

En el transcurs del con-
cert de Nadal de l’Es-
cola de Música vaig ser 

objecte d’un reconeixement 
pels més de trenta anys lligats 
a l’Escola. Va ser una sorpresa 
molt gran per a mi, i donada 
la impossibilitat d’agrair indi-
vidualment a cadascuna de 
les persones que hi van inter-
venir d’una manera o altra, he 
decidit fer-ho a través de la 
nostra revista; moltes gràcies 
a tots doncs, i també aprofi -
to per demanar disculpes per 
aquelles coses que de ben se-
gur hauria pogut fer millor du-
rant tots aquests anys, tant a 
nivell individual com pel que 

fa a les agrupacions en les 
quals he tingut alguna mena 
de responsabilitat. 

Voldria remarcar que l’es-
mentat homenatge el voldria 
fer extensiu a aquells músics 
agramuntins que en el seu dia 
van donar la primera empenta 
a l’EMMA d’una manera abso-
lutament desinteressada: Jo-
sep Martorell, Fernando Ros, 
Manel Ginestà i Josep Pedrós. 
Per altra banda és evident que 
l’Escola que tenim avui també 
es deu a la feina i dedicació 
d’un bon nombre de perso-
nes (professors, directors, 
membres dels diferents ajun-
taments, de les successives 

AMPES, etc.) que han anat 
fent créixer l’EMMA. El millor 
homenatge que se’ls pot fer 
(tant als fundadors com a tots 
els que han anat passant-hi) 
és que tant els actuals com els 
futurs responsables de l’Esco-
la continuïn treballant amb la 
mateixa idea de fer de la músi-
ca una praxi cada vegada més 
estesa entre els agramuntins, 
de continuar incentivant la 
creació d’agrupacions instru-
mentals i de col·laborar cada 
vegada més estretament amb 
les altres entitats de la Vila.

Moltes gràcies.

Ricard Bertran Puigpinós

Sóc un bon afi cionat al 
cinema i vaig celebrar 
moltíssim que es tornés 

a recuperar a la nostra Vila 
després de molts anys sense 
tenir-ne. Sempre m’ha agra-
dat d’anar-hi i per això no vaig 
dubtar gens de fer-me soci 
quan ho van proposar.

Dic això perquè em va saber 
greu no poder assistir a la pro-
jecció de la pel·lícula “Misión 
Imposible 4: Protocolo Fantas-
ma”. Sí, què voleu que us di-
gui, també m’agraden aquests 
tipus de pel·lícules. I no hi 
vaig poder anar perquè es va 
projectar els dies 27 i 28 de 
desembre, a les 6 de la tarda!, 
i jo a aquella hora estava tre-
ballant.

No sé quin criteri es va se-
guir per fer-la només a aquella 
hora. Ja sé que els escolars fan 
les vacances nadalenques i és 
possible que també en faci al-
guna altra empresa, però per a 
la resta de la gent crec que és 
una mala passada no projec-
tar-la en sessió de nit.

Entenc que durant l’any hi 
hagi uns dies determinats que 
no es pugui fer cine, perquè 
la sala del Casal està ocupada 
per altres activitats. Ho entenc 
i ho accepto. Ara bé, el que no 
accepto és que es faci una pel-
lícula d’actualitat i molta ano-
menada com aquesta en dies 
laborables en un horari en què 
bona part dels que som socis 
no hi puguem assistir.

M’agradaria que algú, la 
pròpia empresa del Circuit Ur-
gellenc o bé l’Ajuntament com 
a propie tari de la sala, ens 
pogués donar als agramuntins 
en general i als que som socis 
en particular, una explicació 
de quins són els criteris que 
se segueixen per determinar 
l’horari de projeccions. I con-
cretament per què aquesta 
pel·lícula no es va fer en horari 
nocturn, quan aparentment 
aquells dies a la nit al Casal 
no hi havia cap altra activitat 
programada.

Crec que molta gent agrairà 
una bona explicació per part 
de qui toqui fer-la.

Jordi Salat

Donada la impos-
sibilitat d’agrair 
individualment a 
cadascuna de les 
persones que hi 
van intervenir d’una 
manera o altra, 
he decidit fer-ho a 
través de la nostra 
revista; moltes grà-
cies a tots doncs.

M’agradaria que 
algú  ens pogués 
donar als agramun-
tins en general i 
als que som socis 
en particular, una 
explicació de quins 
són els criteris que 
se segueixen per 
determinar l’horari 
de projeccions.
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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!
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REPORTATGE METEOROLOGIA per JPR

Climatologia del 2011

2011
precipitacions temperatura exterior temperatures màximes i mínimes

dies litres
mitjana 
màxima

mitjana 
mínima

mitjana 
mitjanes

màxima
del mes

dia de la 
màxima

mínima 
del mes

dia de la 
mínima

diferència 
màx./min.

gener 6 9,6 7,1 -0,6 3,3 14 7, 8 -8 23 22
febrer 4 11,3 11,4 1,6 6,5 17 22 -2 1,2,5 19
març 10 63,1 15,1 4,7 9,9 22 31 -1 1,2 23
abril 4 32,8 22,5 8,9 15,7 29 9 6 13,18,19 23
maig 6 43,5 26,8 12,5 19,6 33 25,26 9 2,3,15,16 24
juny 6 88,9 28,6 14,8 21,7 39 28 10 1,2,3 29
juliol 3 16,2 30,7 16,6 23,7 36 11 12 20,23,24 24
agost 2 4,5 33,7 19,0 26,4 40 20, 21 14 9,10,27 26

setembre 4 10,3 28,7 15,6 22,2 35 10 8 19 27
octubre 3 25,2 21,3 10,2 15,7 27 1,3 3 21 24

novembre 10 80,1 13,6 8,0 10,8 21 2 1 27,28 20
desembre 2 1,3 8,3 1,0 4,7 12 5,6,14,15.. -3 19 15

Total 60 386,8  

Mitjanes 20,7 9,4 15,0 23,0
Màxima    40 -8 48

Pel que fa a la meteorologia, el 2011 fou un any atípic si ens fi xem en la mitjana dels 
anteriors. Va ploure poc i de manera desigual a la distribució anual. En general, les tem-
peratures foren més altes del que és habitual.

A partir de les dades faci-
litades per l’observador 
Deudat Pont al llarg 

de l’any, publicades mensu-
alment a la nostra revista, 
presentem un balanç de la 
climatologia de la vila durant 
el 2011.

Temperatura: globalment, ha 
estat un any menys fred; l’ini-
ci d’estiu temperat i l’agost 
calorós, amb una tardor molt 
plàcida.

Si comparem la temperatu-
ra de l’any passat amb la dels 
onze anteriors (del 2000 al 
2010) veiem que la mitjana 
màxima de tot el 2011 fou 

▼

Vista primaveral d’Agramunt des de la carretera del Pilar d’Almenara.
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2000-
2010

precipitacions temperatura exterior temperatures màximes i mínimes

dies litres
mitjana 
màxima

mitjana 
mínima

mitjana 
mitjanes

màxima
del mes

 mínima
del mes

 diferència 
màx./min.

gener 6,6 25,4 7,2 0,2 3,7 14,1  -5,0  19,1

febrer 6,8 19,9 10,7 0,8 5,8 16,1  -3,3  19,4

març 6,7 30,2 15,7 3,7 9,7 22,5  -2,7  25,3

abril 9,7 58,2 18,8 6,8 12,8 27,0  0,9  26,1

maig 9,4 54,8 24,3 11,1 17,7 31,9  5,5  26,5

juny 5,7 28,8 30,3 15,5 22,9 36,8  9,8  27,0

juliol 4,2 15,8 32,4 18,1 25,3 37,8  12,0  25,8

agost 6,4 37,8 31,5 17,8 24,7 37,5  12,5  25,0

setembre 6,9 51,2 25,1 13,9 19,5 31,9  7,6  24,3

octubre 9,0 48,2 19,2 10,0 14,6 25,9  4,4  21,5

novembre 6,1 27,6 11,6 3,5 7,6 17,5  -1,9  19,5

desembre 8,7 31,6 7,0 0,3 3,6 13,5  -5,8  19,4

Total 86,2 429,5  

Mitjanes  19,5 8,5 14,0 23,2
Màxima    37,8 -5,8 43,6

REPORTATGE METEOROLOGIA

Anys 2000/2010

de 20,7 graus i la mínima 
de 9,4, mentre que els onze 
anys anteriors havia estat de 
19,5 i 8,5 respectivament, 
cosa que indica que fou un 
any més càlid; la temperatura 
pujà un grau respecte aquests 

altres anys. Els mesos de ge-
ner, juny i juliol tingueren una 
mitjana de temperatura per 
davall del que és habitual; el 
gener va ser més gelat, men-
tre els mesos de juny i juliol 
ens van oferir un estiu plàcid, 

encara que la calor es va tras-
lladar a l’agost i al setembre.  
Els mesos d’abril, setembre i 
novembre tingueren una tem-
peratura més alta de quasi 3 
graus respectes els mateixos 
mesos d’anys anteriors.

La temperatura màxima 
de l’any va ser de 40 graus 
(els dies 20 i 21 d’agost) i la 
mínima fou de -8 (el 23 de 
gener). L’oscil·lació entre la 
màxima anual i la mínima va 
ser, doncs, de 48 graus, igual 
que la de 2010; mentre en 
els onze anys del dos mil fou 
de 43,6. L’oscil·lació mitjana 
entre les màximes i mínimes 
mensuals va ser de 23 graus, 
quasi igual com en els onze 
anys anteriors: 23,2.

Precipitacions: any de poca 
pluja i en temps no acostu-
mat.

El 2011 va ser un any amb 
poques precipitacions. No va 
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La temperatura 
màxima de l’any 
va ser de 40 
graus i la míni-
ma fou de -8.
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nevar en cap ocasió. Es van 
enregistrar 386,8 litres, men-
tre que la mitjana de 1968-
2009 és de 436,7 litres i 
la dels onze anys anteriors, 
429,5. El repartiment de les 
precipitacions fou molt dife-
rent respecte anys anteriors: 
el mes de març, juny i novem-
bre enregistraren el doble de 
pluja del que solen tenir (63, 
88,9 i 80,1 respectivament) i 
gràcies als quals hom tingué 
una certa saó per a la terra. 
Per contra, el gener, el febrer, 
l’agost, el setembre i el de-
sembre foren  molt més fl ui-
xos del que és habitual, es-
pecialment aquest darrer que
no va ploure gens, cas poc 
usual (els 1,3 litres enregis-
trats foren a causa de la boira 
del dia 11). 

Es van produir precipitaci-
ons en 60 dies, si bé en set 
la quantitat fou inapreciable. 
Aquesta dada es pot compa-
rar amb la mitjana de 86 dies 
de precipitació que hi hagué 
en els anys anteriors del dos 
mil. Per tant es pot dir que 
va ploure menys dies i menys 
quantitat. El dia en què va 
ploure més va ser el 15 de no-
vembre amb 29,7 litres.   ■
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Amb l’arribada de la tardor els arbres 
del Passeig es tornen multicolors.

A l’esquerra, la banqueta del Canal 
en un dia boirós.
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ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Vetllada de Nadal

Any rere any, l’escola, 
juntament amb tots els 
seus integrants, fami-

liars i amics, ens vàrem trobar 
al pavelló fi ral per celebrar 
la vetllada nadalenca, a la 
vegada que aprofi tàrem per 
desitjar Bones Festes a tot el 
públic assistent.

Com sempre vam escollir 
un tema adient per treballar 

l’objectiu general del curs, 
que en aquesta ocasió és fer 
entendre als alumnes que es 
pot aconseguir el que ens pro-
posem sense desanimar-nos i 
sempre amb esforç. 

Per tant, el tema triat va ser 
EL CIRC, perquè hem vist la 
quantitat de valors que es po-
den treballar en aquest àmbit. 

Els valors són eines que 

permeten a la persona conviu-
re en societat i afrontar diver-
ses situacions. Treballem amb 
els nens/es per transmetre les 
capacitats i competències per 
assumir nous esforços, com 
han de fer els artistes del circ, 
adquirint confi ança en si ma-
teixos per anar millorant de 
mica en mica.

Amb aquesta fi losofi a vam 
preparar un seguit d’actua-
cions de pallassos, mims, mú-
sics, forçuts presentadors, ma-
labaristes, domadors, equili  -
bristes, cowboys, mags i acrò-
bates.

Els alumnes estaven molt 
contents i pensem que va ser 
una bona manera de fi nalitzar 
el primer trimestre d’aquest 
curs. 

Ara ja hem començat de 
nou les classes amb forces 
renovades després dels dies 
festius, i com sempre us vo-
lem desitjar que tingueu molt 
bon any!   ■

Col·legi Mare de Déu del Socors
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COL. M. D. DELS SOCORS MAITE MONNÉ

Els valors són eines 
que permeten a la 
persona conviure 
en societat i afron-
tar diverses situa-
cions.
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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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El gran prix

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE per J. PIJUAN

El Roger estava tan ner viós que aquella nit 
no va poder dormir gaire. Es va desper-
tar que encara era fosc. Durant una bona 

estona va romandre quiet al llit esperant ador-
mir-se de nou, però veient que no tornava a 
agafar el son va optar per aixecar-se i anar-se’n 
xino-xano cap al circuit. Durant el trajecte no 
va veure cap més ànima perduda que els guar-
des de seguretat que hi havia a l’entrada. S’en-
caminà cap al box de la seva escuderia. El si-
lenci que l’acompanyava en aquelles hores era 
profund. Quan va posar els peus a l’interior del 
box va notar que l’embolcallava una mena de 
serenor que el va alegrar. Es va quedar plan-
tat davant la porta i durant uns instants va ad-
mirar la majestuosa màquina que hi havia da-
vant seu, la visió de la qual va acabar de fora-
gitar del tot l’angoixa que l’estava mortifi cant 
per dins. Després s’hi va apropar i va posar les 

mans sobre el ca-
pó, i tot seguit va 
començar a res-
seguir lentament 
la silueta del cot-
xe. Mentre palpa-
va la xapa metàl-
lica va notar que 
s’omplia de vita-
litat com si aque-
lla massa inerta 
l’estigués trans-
meten la seva for-
ça. Tan bon punt 
va haver resseguit 
tota l’estructura 
va veure que se li 

tancaven els ulls de son. Sense dubtar gens 
ni mica es va asseure en un racó mantenint la 
mirada fi xa al cotxe i al moment es va quedar 
completament adormit.

El soroll el va despertar. Quan va obrir els ulls 
el box era tot un formiguer de gent. El nou dia 
havia despertat. Va veure que els mecànics ja 
estaven abocats sobre el bòlid i efectuaven les 
darreres comprovacions abans de la cursa. Va 
sortir del seu racó i s’hi afegí. Després de com-
provar que el motor funcionava a la perfecció, 
va considerar que ja estava a punt per sortir al 

circuit disposat a deixar enrere tots els adver-
saris amb un pam de nas.

Va arribar l’hora. El Roger va treure el cotxe 
del box i el va conduir a la graella de sorti-
da. Mentre avançava podia sentir clarament la 
cridòria del públic que l’aclamava i es va es-
tarrufar. No els decebria. Transcorreguts uns 
minuts el comissari va fer acte de presència i 
s’encaminà cap a la línia de sortida. En veure’l 
va notar que el cor se li accelerava i gotes de 
suor van començar a regalimar-li rostre avall. 
Però no es va preocupar, ja que sabia que eren 
els nervis abans de començar tota carrera. 
Mentre esperaven el senyal deixà que la ment 
s’obrís a l’infi nit procurant que la tranquil·litat 
i la serenor d’aquell bagatge l’embolcallessin 
completament.

I va arribar el moment que tant esperaven. El 
comissari va fer el senyal i tots els cotxes sorti-
ren esperitats. La cursa havia començat. L’olor 
de la benzina cremada fl otava en l’ambient i 
s’expandia als quatre vents. L’espectacle ja es-
tava en dansa. De bon començament el Roger 
es va col·locar en la primera posició, seguit de 
ben a prop del Bernat, el seu màxim rival. Du-
rant tota la cursa hi va haver un incessant frec 
a frec entre tots dos, però el Roger es va saber 
mantenir ferm en el seu lideratge. A poques 
voltes del fi nal la pluja va fer acte de presència. 
La visibilitat va minvar considerablement difi -
cultant la tasca dels corredors que els obligà 
a reduir velocitat per evitar sortides de pista, 
però tot i les preocupacions alguns cotxes aca-
baren contra les tanques de protecció. El Roger 
es mantenia al capdavant i s’apropava a la línia 
d’arribada. El Bernat el seguia perillosament. 
Va accelerar al màxim. El comissari aixecà la 
bandera i...

– Roger, Bernat, voleu fer el favor de venir a 
taula? No penso dir-vos-ho dos cops –va cridar 
la mare.

De seguida els dos nanos van deixar el coman-
dament a terra i van sortir corrents de l’habi-
tació. El Roger estava una mica molest perquè 
no l’havien deixat acabar la cursa, però el mal 
humor s’esvaí de seguida pensant que després 
de dinar tornaria a jugar amb el seu cosí a l’sca-
lextric.   ■

El comissari va fer 
el senyal i tots els 
cotxes sortiren es-
peritats. La cursa 
havia començat. 
L’olor de la benzina 
cremada fl otava en 
l’ambient i s’ex-
pandia als quatre 
vents. L’espectacle 
ja estava en dansa.
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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

C.
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T ESCOLA
G.GATELLwww.cfagramunt.cat

Resultats i classifi cacions R. Mendoza

Segona Catalana
Seu d’Urgell 4 Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 1 Andorra 0

Classifi cació J GF GC Punts
Cervera 14 37 15 29
Agramunt G. Gatell 14 26 20 28
Organyà 14 27 17 26
Tremp 14 28 22 24
Artesa de Segre 14 32 25 23
Borges Blanques 14 27 17 22
La Seu d’Urgell 14 26 19 21
Juneda 14 20 15 20
L’Albi 14 18 20 19
Linyola 14 17 19 19
Andorra 14 21 24 19
Mollerussa 14 18 17 17
Alpicat 14 18 20 16
Alcarràs 14 20 26 15
Guissona 14 12 33 14
Balàfi a 14 21 33 13
Solsona 14 18 26 11
Mangraners 14 21 39 9

Juvenil
Agramunt G. Gatell  3 Escola F. Urgell 3
Agramunt G. Gatell 0 Tremp 1

Classifi cació J GF GC Punts
Bellpuig 8 35 5 24
Pla d’Urgell 9 23 11 18
Artesa-Ponts 9 28 22 18
Tremp 9 19 15 15
Balàfi a 9 15 28 12
Escola F. Urgell 9 24 26 10
Agramunt G. Gatell 9 22 26 9
Guissona 9 17 25 6
Fondarella 9 6 31 0

Cadet
Mig Segrià 3 Agramunt G. Gatell  1
Agramunt G. Gatell 0 Mollerussa 1

Classifi cació J GF GC Punts
Andorra 10 49 6 30
At. Segre 10 43 9 25
Les Garrigues 10 30 9 21
Guissona 10 27 24 21
Balàfi a 10 36 16 19
Bordeta 10 20 16 16
Orgel·lia 10 14 19 16
Lleida 10 22 25 15
AEM 10 22 20 14
Mollerussa 10 10 13 10
Tàrrega 10 12 16 10
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Equip Benjamí-A (2011-12). Jugadors: Aron Belison, Vicent Esteve, Ismael Fernández, Ivan Garcia, Arnau Gaset, Jofre Guixé, 
Jonathan Hernández, Esteban López, Xavier Ros, Gerard Silvestre, Yossin Souilh, Mario Tpia, Jan Viladomat.
Entrenador: Josep M. Cases. Delegat: Jaume Guixé.

Equip Benjamí-B (2011-12). Jugadors: Albert Font, Joel Ibáñez, Bernat Pedrós, Pau Pijuan, Marc Riera, Salvador Roca, Jose 
Rodríguez, Norbert Sánchez, Alan Solà, Oriol Solé, Roger Súria, Jordi Tudu, Ton Zambrano.
Entrenador: Deyby Vergara. Delegats: Ramon Sánchez i Josep Ibáñez.
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AGENDA DEL MES DE FEBRER AL CAMP D’ESPORTS 

SEGONA CATALANA:
 Dia 12, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Alcarràs

JUVENIL: Dia 11, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Fondarella

CADET: Dia 26, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Almacelles

INFANTIL: Dia 12, a les 10,30 h Agramunt G. Gatell - Escola F. Urgell

ALEVÍ A: Dia 25, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Mangraners

ALEVÍ B: Dia 18, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Mig-Segrià

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

BENJAMÍ B: Dia   4, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Lleida
 Dia 25, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Arells

PRE-BENJAMÍ: Dia 25, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Cervera

Agramunt G. Gatell 8 13 20 7
Agramunt G. Gatell 10 14 24 7
Mig Segrià 10 15 54 5
Pardinyes 10 10 45 4
Balaguer 10 5 34 1

Infantil
Cervera 0 Agramunt G. Gatell 6
Agramunt G. Gatell 0 Tàrrega 1

Classifi cació J GF GC Punts

At. Segre 9 43 6 24

E. F. Urgell 9 36 13 22

Tàrrega 9 37 12 21

Tremp 9 32 12 19

Rialp 9 28 15 18

Agramunt G. Gatell 9 27 18 15
Bellpuig 9 26 24 15

Mollerussa 10 15 36 6

Cervera 9 10 47 6

Balaguer 9 9 30 3

Linyola 9 5 55 0

Aleví - A
Agramunt G. Gatell 0 Artesa-Ponts 3

Classifi cació J GF GC Punts

Mollerussa 9 55 10 25

At. Segre 9 48 9 24

Bordeta 9 48 19 22

Tàrrega 9 37 30 19

Lleida 9 42 16 18

Guissona 10 44 38 17

Aitonenc 9 28 36 16

Agramunt G. Gatell 8 31 42 13

Artesa-Ponts 10 35 44 12

Lleida 10 24 39 9

Intercomarcal 9 24 47 9

AEM 9 32 48 7

Balàfi a 10 24 41 6

Baix Segrià 10 24 46 5

Alpicat 8 10 41 0

Aleví - B
Agramunt G. Gatell 3 Fondarella 4
Pardinyes 4 Agramunt G. Gatell 2

Classifi cació J GF GC Punts

At. Segre 10 57 6 30

Artesa-Ponts 9 54 29 22

Rialp 8 47 12 21

Guissona 9 47 16 20

Cervera 9 37 22 16

Lleida 9 42 22 15

Mig Segrià 9 36 39 14

Pobla de Segur 10 34 61 13

Pla d’Urgell 8 20 29 12

Pardinyes 10 28 38 12

Oliana 10 31 36 10

Tàrrega 9 11 30 10

Baix Segrià 9 31 40 9

Tremp 10 35 52 8

Agramunt G. Gatell 9 27 52 7

Fondarella 10 23 47 6

Bordeta 10 25 54 4

Benjamí - A
Artesa-Ponts 0 Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 6 Balàfi a 3

Benjamí - B
Tàrrega 4 Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 2 Fondarella 3

Pre-Benjamí
Lleida 3 Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 1 Guissona 5

Aquestes categories no tenen classifi cació.
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ESPORTS ATLETISME

Darreres curses de l’any
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CROS DE  GRANOLLERS. 11-12-2011
Si hi ha una prova destacada al calendari 

català de cros aquesta és, sens dubte, la del 
Cros Internacional de Granollers. És un cros 
amb una gran tradició en el món de l’atletisme 
i una bona ocasió per medir-se amb els millors 
corredors de l’especialitat.

Per això als Escatxics els agrada partici-
par-hi, i tot i ser una mica lluny, és gairebé 
una garantia el fet de poder veure el sol des-
prés d’uns quans dies de boira a les nostres 
contrades.

En tractar-se d’una prova federada, els Es-
catxics corrien de blau sota el nom de Lleida 
U.A. Els resultats foren força bons. A destacar 
el Pau Godoy que arribava en tercer lloc i s’en-
duia una copa que, segons el seu entrenador, 
no té molta gent a la prestatgeria.

GABRIELA KARSESKA VETERANS 10

NAIMA BARKANE AMAROUCH CADET 25

MARINA MORELL SOLÉ INFANTIL 19

ESTER CORTADELLES GASSÓ INFANTIL 27

MARINA SÚRIA ASENSIO INFANTIL   7

PAU GODOY KARSESKA INFANTIL   3

MAR GODOY KARSESKA ALEVÍ 43

ROGER SÚRIA ASENSIO BENJAMÍ 19

MARIA VILANOVA LÓPEZ BENJAMÍ 16

PUJADA A LA SEU. LLEIDA, 18-12-2011
La pujada a la Seu és una de les poques cur-

ses sobre asfalt del calendari dels Escatxics.
Malauradament l’organització no és molt 

bona i per això cada any hi ha menys gent. 
Enguany només foren sis els Escatxics que s’hi 
van desplaçar, però sufi cient perquè a cada ca-
tegoria hi hagués un escatxic al podi.

ORIOL VALLS TREPAT INFANTIL 2

NAIMA BARKANE AMAROUCH INFANTIL 1

ELENA ZURITA CRESPO INFANTIL 4

ESTER CORTADELLES GASSÓ INFANTIL 5

MARINA SÚRIA ASENSIO ALEVÍ 2

ROGER SÚRIA ASENSIO BENJAMÍ 3

CURSA DE L’INDIOT
MOLLERUSSA, 26-12-2011

Una tradició ja bastant arrelada és la cursa 
del dia de Sant Esteve a Mollerussa. Enguany 
com a novetat no hi havia com a premi el fa-
mós gall dindi, ja que l’associació de protecció 
de l’animal ho havia prohibit. De manera que 
en aquesta ocasió els animals foren de peluix.

També van fer el recorregut més llarg, sobre-
tot per a les dones, que havien de fer el doble 
de distància que en edicions anteriors.

Els Escatxics, com ja és habitual, foren fi -
dels a la cita encara que amb menor nombre 
que en anys anteriors. Això sí, aconseguiren 
bons resultats.

SÍLVIA PUIGARNAU  COMA SÈNIORS 8

GABRIELA KARSESKA VETERANS 4

PAU GODOY KARSESKA ALEVÍ 1

MAR GODOY KARSESKA BENJAMÍ 5

CURSA SANT SILVESTRE LLEIDA
31-12-2011

Quina millor manera d’acabar l’any que cor-
rent, aquest és l’esperit de les curses cone-
gudes com a Sant Silvestres que se celebren 
arreu de l’estat l’últim dia de l’any.

A Lleida, amb una organització que a poc a 
poc va millorant, vam poder gaudir d’un dia 
assolellat amb molt bona temperatura i moltes 
ganes de passar-ho bé.

Marina Morell i Ester Corta-
delles recuperant-se després 
de la cursa a Granollers.

Els sis Escatxics 
desplaçats a la 
pujada a la Seu 
Vella de Lleida 
van fer podi.

Es tanca un altre 
any esportiu dels 
Escatxics tot espe-
rant que l’any nou 
sigui igual de bo 
quant a resultats 
que aquest 2011 
que ara tanquem, 
del que destaquem 
els dos campio-
nats de Catalunya 
aconseguits pel 
Pau Godoy i la Gabi 
Karseska.
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El Pau Godoy, com ja gairebé és costum, 
guanyava la cursa de la seva categoria amb 
gran avantatge sobre la resta de participants i 
guanyava l’últim metall de l’any. La seva ger-
mana Mar també pujava al podi en tercer lloc 
a la seva categoria.

Per la seva banda la Sílvia Puigarnau i la 
Gabi Karseska corrien els 10 km, aquesta ve-
gada sense gaire esperit competitiu. Van arri-

bar en els llocs 18 i 20 de la classifi cació de 
dones.

D’aquesta manera es tanca un altre any es-
portiu dels Escatxics tot esperant que l’any 
nou sigui igual de bo pel que fa a resultats 
que aquest 2011 que ara tanquem, del qual 
destaquem els dos campionats de Catalunya 
aconseguits pel Pau Godoy i la Gabi Karseska.

Us desitgem a tots un exitós any 2012.   ■
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Oriol Valls al segon lloc en la 
pujada a la Seu.
A la dreta, Naima Barkane al 
primer lloc en la mateixa cursa.
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Resultats dels equips d’handbol

Resumint, molt poca activitat en el mes de desembre. 
Entre les vacances nadalenques, alguna renúncia in-
esperada i jornades de descans, ha estat un mes de 

vacances. Tot i això, estrenem any amb il·lusions renovades 
i amb les piles recarregades per acabar la temporada de la 
millor manera possible.

Sènior Masculí (Tercera Catalana - Grup A)
La renúncia del Concòrdia Handbol a jugar el seu partit 

per la manca d’efectius, i la jornada de descans ja prevista 
en el calendari, ha deixat l’equip sense competir en tot el 
mes de desembre. Tot i aquest petit entrebanc es manté la 
tercera posició.

CLASSIFICACIÓ J G E P Punts

PARDINYES B, CLUB HANDBOL 8 7 1 0 15

IGUALADA, CLUB HANDBOL 9 7 1 1 15

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-AGRAMUNT CH 8 6 0 2 12

SANTPEDOR, CLUB HANDBOL 8 4 2 2 10

SANT QUIRZE, HANDBOL 8 5 0 3 10

BALSARENY, HANDBOL 7 3 1 3 7

SALLE MONTCADA 8 3 1 4 7

PARDINYES C, CLUB HANDBOL 8 2 2 4 6

SABADELL HANDBOL 8 2 0 6 4

SANT OT, CLUB ESPORTIU 8 1 0 7 2

CONCÒRDIA, CLUB HANDBOL 8 0 0 8 0

Juvenil Masculí (Segona Catalana - Grup A)
El juvenil sí que va disputar el seu encontre contra els 

andorrans. Bona primera part, però a la segona les impreci-
sions en atac varen tornar a condemnar l’equip a una nova 
derrota.

Resultats:
17/12/2011 SANT ESTEVE SESROVIRES, C.H. 10 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 0

CLASSIFICACIÓ J G E P Punts

SANT ESTEVE SESROVIRES, CLUB HANDBOL 8 7 0 1 14

TERRASSA, CLUB HANDBOL 8 6 1 1 13

PARDINYES, CLUB HANDBOL 7 5 1 1 11

SANT JOAN DESPÍ, HANDBOL B 6 5 0 1 10

EPIC CASINO 7 4 0 3 8

HC CONCÒRDIA (S/D) 8 3 0 5 6

IGUALADA, CLUB HANDBOL 8 2 1 5 5

HANDBOL BERGA, (S/D) 6 2 0 4 4

CE SANT OT (S/D) 7 0 1 6 1

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

Sènior  Femení (Primera Catalana - Grup A)
Només un encontre abans de les vacances nadalenques, 

però mantenint la tònica de tota la temporada. Altre cop amb 
les jugadores mínimes per disputar el partit, deixen l’equip 
sense cap ni una opció de treure res de positiu.

Resultats:
17/12/2011 CARDEDEU HANDBOL 33 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 8

CLASSIFICACIÓ J G E P Punts

VILAMAJOR, CLUB HANDBOL 8 8 0 0 16

KH-7 BM. GRANOLLERS ATL 7 7 0 0 14

CANOVELLES, CLUB HANDBOL 8 5 1 2 11

HANDBOL LA GARRIGA-DISELMATIC 8 5 1 2 11

ALCARRÀS CH 7 5 0 2 10

CARDEDEU, HANDBOL 7 4 0 3 8

SANT ESTEVE PALAUTORDERA, CLUB HANDBOL 8 3 1 4 7

HANDBOL BANYOLES-RIUDELLOTS 8 2 2 4 6

SANT QUIRZE, HANDBOL 7 2 1 4 5

SANT CUGAT, HANDBOL 8 1 0 7 2

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-CHA 8 1 0 7 2

CERVERA, CLUB HANDBOL FEMENÍ 8 0 0 8 0

Juvenil Femení (Primera Catalana - Grup únic)
Com la majoria del club, també només un encontre abans 

de vacances. Certament es mantenen els resultats negatius, 
però l’equip va millorant dia a dia.

Resultats:
17/12/2011 CERDANYOLA C.H. 31 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 11

CLASSIFICACIÓ J G E P Punts

EH SANT VICENÇ 8 8 0 0 16

VILAMAJOR, CLUB HANDBOL 8 7 1 0 15

RIUDELLOTS, CLUB HANDBOL 8 6 0 2 12

CH MARTORELL (S/D) 9 5 2 2 12

SANT JOAN DESPÍ, HANDBOL 8 5 2 1 12

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

CH PALAUTORDERA 8 4 1 3 9

VILANOVA DEL CAMÍ, CLUB HANDBOL 8 4 0 4 8

CERDANYOLA, CLUB HANDBOL 8 2 0 6 4

BCN-SANTS UBAE CEH 8 2 0 6 4

ASSOCIACIÓ LLEIDATANA D’HANDBOL 9 2 0 7 4

CANOVELLES, CLUB HANDBOL 9 1 0 8 2

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-AGRAMUNT CH 9 0 0 9 0
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Sènior Femení amb la segona 
equipació del club. C
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Cadet Femení “A” (Primera Catalana - Grup A)
L’equip continua creixent, treballant bé en els entrena-

ments, però encara amb massa nervis a l’hora de posar-ho 
en pràctica en els partits ofi cials, sobretot a l’hora d’atacar.

Resultats:
17/12/2011 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. A 5 CEACA TÀRREGA 12

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

continua treballant per superar-se, i aconseguir treure algun 
resultat positiu.

Resultats:
17/12/2011 BALSARENY HANDBOL 12 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. B 3

CLASSIFICACIÓ J G E P Punts

ACLE GUISSONA, CLUB HANDBOL 8 8 0 0 16

CEACA TÀRREGA 9 8 0 1 16

HANDBOL BALSARENY, (S/D) 9 5 0 4 10

MONTBUI, CLUB HANDBOL 9 4 0 5 8

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-AGRAMUNT CH 9 1 0 8 2

TORRÓ D’AGRAMUNY IGP-AGRAMUNT CH B 8 0 0 8 0

Infantil Femení (Campionat Catalunya Central)
Amb aquest partit contra el Tàrrega  es posa punt i fi nal a 

la competició Infantil, doncs l’última jornada que queda per 
disputar toca descans. Tot i això, tant la federació com el 
club estan buscant noves opcions de competició per mante-
nir l’equip en actiu, i que continuï el seu aprenentatge.

Resultats:
17/12/2011 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP, C.H.A. 2 CEACA TÀRREGA 27

CLASSIFICACIÓ J G E P Punts

CEACA TÀRREGA 5 5 0 0 10

VILANOVA DEL CAMÍ, CLUB HANDBOL 6 3 0 3 6

ACLE GUISSONA, CLUB HANDBOL A 4 2 0 2 4

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-AGRAMUNT CH 5 0 0 5 0

Estrenem any 
amb il·lusions 
renovades i 
amb les piles 
recarregades 
per acabar la 
temporada de 
la millor mane-
ra possible.
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TEL 973 39 06 31  -  FAX 973 39 23 07
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Secció de Futbol Sala A. Guerrero

SÈNIOR - PRIMERA DIVISIÓ GRUP 5
Resultat
J. 9  AGRAMUNT 1 - 2 NAVÈS

CLASSIFICACIÓ Punts J G E P
FUTBOL SALA DENTAL LINYOLA “A” 27 9 9 0 0
PONT DE SUERT CLUB FUTBOL SALA “A” 21 9 7 0 2
DOMENECH SERRALLERS “A” 17 8 5 2 1
CASTELLFOLLIT RIUBREGÓS C.F.S “A” 15 8 5 0 3
AGRAMUNT C.H., FS “A” 13 8 4 1 3
BELLCAIRE F.S. “A” 13 8 4 1 3
C.F.S. PENYA GERARD PIQUÉ SANT GUIM “A” 13 9 4 1 4
F.S. ORVEPARD “A” 12 8 4 0 4
ALCOLETGE CLUB FUTBOL SALA “A” 9 8 3 0 5
ALPICAT F. CF. SALA “A” 6 8 2 0 6
LA SENTIU, O.C. “A” 6 8 2 0 6
C.F.S. NAVÈS LLAC DE LINNYA “A” 4 8 1 1 6
CASTELLÓ CFS “A” 3 9 1 0 8

ESPERANT EL 2012
L’equip sènior va punxar en el darrer partit de l’any. Cal 

destacar que va ser una derrota inesperada perquè l’equip 
s’enfrontava al Navès, un equip de la part baixa de la tau-
la. A més, els agramuntins van dominar durant gran part 
de l’encontre que es va disputar al pavelló municipal. Tot i 
això, les bones intervencions del porter visitant i les accions 
desafortunades dels homes de Josep Maria Viladevait van 
provocar que els visitants remuntessin un resultat advers i 

s’enduguessin els tres punts (1-2).
En defi nitiva, l’equip ha tancat el primer terç de la tempo-

rada en la 5a posició a la classifi cació, però amb la sensa-
ció de no haver tret el màxim rendiment possible. I és que 
l’equip ha deixat escapar un parell d’ocasions d’or per sumar 
més punts i ser un dels equips destacats de la categoria.

Pel que fa al 2012, la plantilla espera recuperar la bona 
línia i mostrar-se com un equip més sòlid i difícil de batre. 
L’objectiu és aconseguir sumar el màxim de punts possibles 
per tal d’intentar lluitar per l’ascens de categoria.

CADET – PRIMERA DIVISIÓ CADET
Resultat
J. 9  CASTELLSERÀ 7 - 4 AGRAMUNT

CLASSIFICACIÓ Punts J G E P
ESCOLA F. SALA ALTA SEGARRA “A” 24 8 8 0 0
AUTOESCOLA PALLARS BALAGUER, C.F.S. “A” 17 8 5 2 1
ARC D’ADA EFS “A” 15 8 5 0 3
MARISTES MONTSERRAT LLEIDA 14 8 4 2 2
ALCARRÀS, F.S. “A” 11 8 3 2 3
ACLE GUISSONA, U.E. “A” 8 8 2 2 4
CASTELLSERÀ, F.S. “A” 5 8 1 2 5
AGRAMUNT C.H., FS “A” 4 8 1 1 6
CONCA D’ALLÀ FUTBOL SALA “A” 4 8 1 1 6

DERROTA A CASTELLSERÀ
Els més petits també van tancar l’any amb derrota, ja que 

van perdre a la pista del Castellserà (7-4). Va ser un partit 
molt disputat i els nostres van merèi-
xer un millor resultat.

D’aquesta manera, l’equip va tan-
car la primera part de la temporada 
amb un balanç força positiu. Cal re-
cordar que és la primera temporada 
de l’equip i que tots els jugadors ju-
guen a futbol sala com a federats per 
primera vegada. Això ha provocat que 
la majoria dels rivals parteixin amb un 
cert avantatge a l’hora d’afrontar els 
encontres. Les sensacions són, però, 
molt bones i la millora de l’equip ha 
estat constant a mesura que anaven 
passant les jornades.

L’objectiu per al 2012 és el d’anar 
creixent com a equip, tant a nivell 
individual com a col·lectiu. I és que 
aquesta temporada és la ideal per 
agafar experiència de cara a les pròxi-
mes temporades.  ■Fase del darrer partit del Sènior jugat a casa contra el Navès.
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PARTITS POLÍTICS
MUNICIPALS ERC

2012
www.esquerra.cat/agramunt

Secció local d’Agramunt

Ja hem iniciat un 2012 que els analistes 
econòmics i polítics han previst força com-
plicat. A tot això, cal afegir la baixada de 

vendes per part dels comerciants, en part mo-
tivades per les retallades del Govern i pels mis-
satges pessimistes abans de festes. En l’àmbit 
del govern espanyol, un Mariano Rajoy més ob-
sessionat a retallar competències a les autono-
mies que a pilotar el govern que els espanyols 
li han encomanat a les urnes. El temps anirà 
desgranant aquesta política de centralisme es-
panyol. Alguns polítics catalans, membres del 
Govern de la Generalitat, ja han aixecat la veu 
davant la postura del nou Partit Popular però 
només ha estat un titular de premsa. En cap 
moment hem vist un Govern disposat a plan-
tar cara i a mirar més cap a Europa que cap 
a Madrid. Tenim la sensació que tornarem a 
la política del peix al cove, tan coneguda pels 
catalans durant tots els anys de pujolisme.

Pel que fa a casa nostra, les festes d’en-
guany ens han deixat una sèrie de novetats 
de bon valorar. L’Actinadal d’aquest any –parc 
infantil de Nadal– ha retornat als seus orígens 
i ha suposat un estalvi molt important per als 
agramuntins. La regidoria de festes i joventut 
ha optat per una organització íntegrament de 
casa, amb tots els monitors d’Agramunt i in-
volucrant les entitats de la vila a les diferents 

activitats programades durant les dues setma-
nes. Cal recordar que durant els darrers anys 
s’havia contractat una empresa de fora –amb 
el cost que això suposa– i l’Actinadal s’havia 
convertit més en un lloc lúdic que en un lloc 
educatiu. La incorporació d’activitats i d’enti-
tats ha fet possible elaborar un programa edu-
catiu enfocat pels nens i nenes de la nostra 
vila. Per altra banda, aquest any també s’ha 
optat per retornar alguna de les activitats na-
dalenques com el Caga Soca al seu espai origi-
nal, és a dir, a la plaça de l’Església. L’objectiu 
d’aquest canvi és promoure l’activitat comer-
cial del casc antic fomentant l’afl uència de la 
gent a la zona del centre de la vila.

L’inici d’any també ens ha portat la bona no-
tícia de la reobertura de la Llar d’Infants Muni-
cipal “Nins”, després de les obres d’ampliació 
que s’hi ha fet durant aquest darrer any. Unes 
obres pressupostades en 432.678€ dels quals 
255.000€ els aporta el Departament d’Ense-
nyament, 164.514€ el PUOSC i els 13.416€ 
restants més els 33.422€ d’extres l’Ajun-
tament d’Agramunt. Cal recordar que els ex-
tres que plantejava l’empresa a juny de 2011 
eren de 150.268€ argumentant defi ciències 
en el projecte aprovat per l’anterior govern i 
problemes en la fonamentació. L’actual Equip 
de Govern s’ha mostrat ferm en la negociació 
tenint en compte que l’empresa adjudicatària 
va comprometre’s amb l’anterior govern a con-
tractar tres empreses agramuntines i a l’hora 
de la veritat això no s’ha complert. A tot això, la 
manca del projecte d’instal·lacions, de les me-
sures de seguretat que exigeix el Departament 
d’Ensenyament, dels projectes de legalització 
i dels problemes de fi nançament han estat mo-
tiu perquè la reobertura de la Llar no ha pogut 
fer-se més aviat. Cal recordar que en aquests 
moments l’Ajuntament d’Agramunt encara no 
ha rebut ni un sol euro de la part subvenciona-
da per part del Govern de la Generalitat. Som 
conscients que les famílies estaven esperant 
l’arribada d’aquesta obra i l’únic que podem 
dir és que s’ha treballat a contrarellotge per te-
nir les obres enllestides el més aviat possible. 
Ara toca gaudir-ne.   ■
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L’Actinadal 
d’aquest any –parc 
infantil de Nadal– 
ha retornat als 
seus orígens i ha 
suposat un estalvi 
molt important per 
als agramuntins. La 
regidoria de festes 
i joventut ha optat 
per una organitza-
ció íntegrament de 
casa, amb tots els 
monitors d’Agra-
munt i involucrant 
les entitats de la 
vila a les diferents 
activitats progra-
mades durant les 
dues setmanes.
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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



59sió 575[GENER 2012]

PARTITS POLÍTICS
MUNICIPALS CiU

L’alcalde d’Agramunt retira els pressupostos
per irregularitats Grup Municipal de Convergència i Unió

El passat dimecres 28 
de desembre en el Ple 
ordinari on s’havien 

d’aprovar els pressupostos del 
2012, l’alcalde d’Agramunt 
va retirar-los gràcies a les al-
legacions que va fer-hi l’equip 
de CiU previ un estudi acurat 
en temps rècord.

El grup de CiU va titllar 
aquests pressupostos de falta 
de respecte al Ple, tant per la 
forma com pel contingut.

Uns pressupostos sense 
temps i amb errades greus

Pel que fa a la forma, aquests 
pressupostos es van entregar 
a l’oposició tan sols sis dies 
abans del Ple, incloent les fes-
tes de Nadal, per tant gairebé 
sense temps d’estudiar-los i 
menys de buscar el consens. 

Referent al contingut, els 
pressupostos contenien errors 
greus, com la no actualitza-
ció de partides com l’IBI urbà 
(320.000€ menys del que to-
caria pressupostar) i altres ta-

xes importants, i la no presèn-
cia als pressupostos de parti-
des de crèdit concedides, com 
és el crèdit ja aprovat l’any 
2010 per la reforma del car-
rer Sió (crèdit de 122.000€), 
i que no estava contemplat en 
cap partida. Aquest import ha 
de ser destinat forçosament a 
una nova inversió.

L’alcalde va argumentar, tant 
al Ple com a la premsa, que 
aquest crèdit ja estava gastat 
quan va arribar a l’Ajuntament. 
És preocupant que l’alcalde 
d’Agramunt a hores d’ara no 
sàpiga la diferència entre tre-
soreria i comptabilitat pressu-
postària. 

L’equip de Convergència
i Unió proposa solucions

L’Equip de CiU va posar de 
manifest que la solució passa-
va per esperar al mes de gener 
i veure com quedava el tan-
cament del 2011 i d’aquesta 
manera poder ajustar el pres-
supost. A part, també vàrem 

traslladar a l’equip de govern 
que si es tenien en compte les 
actualitzacions corresponents 
de taxes i s’afegia el crèdit 
concedit i no contemplat, no 
feia falta que l’actual equip 
de govern demanés un crèdit 
de 191.000€ tal i com pro-
posaven en els pressupostos. 
També considerem que cal re-
visar les inversions i el capítol 
II de despeses, corresponent al 
manteniment de serveis.

Fent-ho així es podria com-
plir amb les exigències d’aus-
teritat que tant prediquen, no 
endeutant-se l’any 2012.

Retirada de pressupostos
i excuses de mal pagador

Davant aquestes faltes greus, 
l’alcalde no va tenir més remei 
que retirar els pressupostos 
de l’ordre del dia, però va vo-
ler vestir la mesura com una 
retirada per buscar el consens 
amb la resta de partits. Això és 
del tot inversemblant, tenint 
en compte que els pressupos-
tos s’havien portat a aprovació 
sense cap tipus d’aproximació 
a l’oposició. 

A part d’això, tenint en 
compte que l’equip de govern 
disposa de majoria absoluta en 
el Ple, si els pressupostos ha-
guessin estat correctes, acurats 
i ajustats fi ns a l’últim cèntim 
tal i com va dir l’alcalde, el que 
havien de fer era aprovar-los.

Per tant, això de retirar-los 
per buscar el consens, sol són 
excuses per vestir aquesta con-
trovertida decisió que qüestio-
na la vàlua d’aquest equip.   ■
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Els pressupostos 
contenien errors 
greus, com la 
no actualitza-
ció de partides 
com l’IBI urbà 
i altres taxes 
importants, i la 
no presència als 
pressupostos de 
partides de crè-
dit concedides.
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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



61sió 575[GENER 2012]

PARTITS POLÍTICS
MUNICIPALS pp

La feina ben feta, els ciutadans
i la coherència política

Des del grup municipal del Par-
tit Popular d’Agramunt, volem, 
per una banda, expressar la 

nostra satisfacció per la rectifi cació a 
totes vistes positiva, que va ser capaç 
de portar a terme el nostre Ajunta-
ment a instàncies d’una petició del 
nostre Grup, i per l’altra, manifestar a 
tots els agramuntins que continuarem 
treballant per defensar els interessos 
de tots nosaltres des de l’honestedat i 
la perseverança.

A fi nals d’octubre passat, l’equip 
de govern d’Agramunt, format per 
majoria absoluta d’Acord Esquerra, 
va sol·licitar diversos crèdits ICO, per 
un import total de 187.377 euros. 
Durant el Ple de setembre, el con-
sistori va proposar destinar aquests 
diners per pagar factures pendents 
amb la companyia elèctrica i amb 
l’empresa executora de les obres en 
la casa consistorial. Des del nostre 
grup municipal, vam considerar que 
calia destinar els diners a benefi ciar 
els agents socials locals, veritables 
vertebradors econòmics de la nostra 
ciutat, com són els treballadors au-
tònoms i les empreses d’Agramunt. 
Creiem que, en aquest moments de 
profunda crisi econòmica és l’Ajunta-
ment, la institució més propera a la 
ciutadania, qui ha de prendre partit 
pels seus ciutadans, en aquest cas els 
més emprenedors, alguns dels quals 
es troben amb moltes difi cultats per 
tirar endavant el seu negoci. 

És per aquestes raons que els nos-
tre Grup, del qual sóc únic regidor, 
vam proposar que els diners es desti-
nessin a l’ajut dels autònoms i de les 
empreses locals. Per aquest motiu, 
l’alcalde, Bernat Solé, va decidir reti-
rar el punt del dia per estudiar la nos-
tra proposta. Val a dir que els altres 
regidors de l’oposició es van mostrar 
d’acord amb nosaltres.

A resultes d’això, i amb molta sa-
tisfacció per la nostra part, en el Ple 
extraordinari celebrat a l’octubre, es 
va decidir seguir la nostra proposta, 
la qual va ser aprovada per unanimi-
tat. Els benefi ciaris dels ajuts ja han 
començat a cobrar-los a fi nals de no-
vembre.

Agraïm a tots els regidors i a l’alcal-
de que, fi nalment, hagin reconsiderat 
la qüestió i rectifi cat a temps. Pel que 
fa a nosaltres, la sensació de ‘feina 
ben feta’ ens anima, encara més, a 
continuar estant al servei de tots els 
agramuntins i agramuntines.

Per altra banda, en aquest mateix 
Ple extraordinari es van aprovar pro-
visionalment les Modifi cacions d’Or-
denances Fiscals 2012. La proposta 
de l’Equip de Govern de l’Ajuntament 
d’Agramunt va ser incrementar un 
3,1% les quotes actuals i en alguns 
casos un 5%.  

Es van aprovar amb els vots a fa-
vor d’Acord Esquerra (7+) i PSC (+1). 
CiU van abstenir-se (4=) i el nostre 
grup va votar en contra (-1).

Volem explicar les raons per les 
quals el nostre vot va ser en contra: 
com és ben sabut, la situació actual 
per la gran majoria de famílies, em-
preses, comerços, és molt i molt com-
plicada, i no podem castigar més la 
butxaca del contribuent, ja que con-
siderem que el consistori és el primer 
que ha de donar exemple i reajustar, 
retallar, prioritzar en aquelles coses o 
temes de veritable necessitat. Aquest, 
malauradament, no és el cas del nos-
tre Ajuntament –tenim una despesa 
de personal 10% per damunt de la 
mitjana espanyola, subvencions molt 
elevades a Fundacions privades, Fires 
i Festes molt defi citàries, una Escola 
de Música amb unes pèrdues inasso-
libles, un servei de recollida d’escom-
braries defi citari, i un llarg etc. Quan 

tot això li va ser exposat, l’Alcalde va 
contestar que l’Ajuntament també té 
crisi i ho està passant malament, i, 
per aquest motiu, s’havia decidit apu-
jar impostos. Però, i això ho sabem 
tots, els culpables d’aquesta situació 
no és ni la gent, ni les empreses, ni 
els comerços, ni les associacions, sinó 
les polítiques dutes a terme aquests 
últims anys pels diferents equips de 
govern del nostre municipi.

La nostra proposta ha estat molt 
clara des del primer dia que vam cre-
ar el nostre grup polític, i així ho vam 
explicitar en el nostre programa elec-
toral. Advoquem per la congelació du-
rant quatre anys de les taxes fi scals 
perquè, com he dit anteriorment, hi 
ha moltes coses a fer abans d’apu-
jar els impostos. Per aquest motiu la 
nostra posició va ser votar en contra, 
essent l’únic partit que va defensar 
amb coherència els interessos de tot 
el municipi amb el nostre posiciona-
ment.

Per reafi rmar-nos en tot això, hem 
presentat una esmena a la pujada 
de les Ordenances Fiscals del 2012. 
Creiem fermament que l’equip de 
Govern no ha esgotat totes les vies 
d’estalvi, optimització de recursos, 
reajustaments, retallades, i ha optat 
per la via fàcil –però també la més 
delicada– que és tocar la butxaca del 
contribuent. Hem de donar totes les 
facilitats possibles a les nostres em-
preses i comerços perquè puguin con-
tinuar generant negoci, contractant 
gent i donar una mica d’aire, dia a 
dia, a les ja molt malmeses economi-
es domèstiques. Perquè massa sovint 
els polítics oblidem que som servidors 
a la ciutadania que ens ha votat. Des 
del Partit Popular no ho oblidem.

Des del Partit Popular d’Agramunt 
us desitgem un feliç any 2012.   ■
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L'AJUNTAMENT
INFORMA

L’Ajuntament comunica

REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL

GUIA VIU AGRAMUNT

El proper divendres 27 de gener es farà la presentació de 
la guia Viu Agramunt. Aquesta guia, escrita en sis idiomes: 
català, castellà, anglès, francès, romanès i àrab, està adre-
çada principalment als nouvinguts. A la guia s’hi explica les 
característiques dels diferents indrets d’Agramunt i les visites 
culturals que s’hi poden fer. Així hi trobem la descripció de 
l’església de Santa Maria, de l’Ajuntament i del refugi anti-
aeri, i una ruta pels carrers i places més rellevants de la vila, 
passant per la plaça del Mercadal, la plaça del Pou, la plaça 
del Mercat, la plaça Onze de Setembre, i el carrer Sió. A la 
guia també hi apareix l’Espai Guinovart, Lo Pardal i el museu 
etnològic. La presentació es farà a la sala de conferències del 
casal a partir de les set de la tarda.

PROGRAMA VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA

L’Ajuntament d’Agramunt i el Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística inviten a totes les persones que participin 
en la tercera edició del programa de Voluntariat per la llen-
gua. L’objectiu del programa és facilitar a totes les persones 
que tenen coneixements bàsics de català i es volen llançar a 
parlar-lo que el puguin practicar en un context real i relaxat. 
Aquest programa promou el voluntariat lingüístic, de mane-
ra que persones que parlen habitualment català destinen una 
part del seu temps a conversar amb persones interessades a 
agafar fl uïdesa, perdre la vergonya i poder-lo parlar d’una ma-
nera natural. Els interessats poden adreçar-se a les ofi cines 
de l’Ajuntament d’Agramunt on els facilitaran més informació. 
Per poder ser voluntari s’ha de ser major d’edat, parlar habi-
tualment en català i disposar de deu hores (una per setmana).

HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL

Actualment al municipi d’Agramunt es disposa d’un habitat-
ge vacant de protecció ofi cial, que fou promogut per l’Institut 
Català del Sòl, per això la Direcció de Promoció de l’Habitatge 
ha iniciat un procés d’adjudicació d’habitatge en règim de llo-
guer amb protecció ofi cial. L’habitatge situat a l’Avinguda dels 
Esports número 14, baixos 1, té una superfície de 75,33 m2 i 
consta de tres dormitoris. Per poder accedir a aquest habitatge 
cal acreditar el compliment dels requisits que s’especifi quen 
en les normes d’adjudicació. Aquestes normes, així com tota 
la informació es poden consultar a la pàgina web o preguntar 
a les ofi cines de l’Ajuntament d’Agramunt. El termini de pre-
sentació i recollida de les sol·licituds és del 30 de gener al 29 
de febrer del 2012.

ACTIVITATS AL CASAL D’AVIS

La regidoria de Benestar de l’Ajuntament d’Agramunt con-

juntament amb la Junta del Casal d’Avis han organitzat un se-
guit d’activitats que s’han dut a terme al local del Casal d’Avis 
ubicat a Cal Mas Vell. L’objectiu d’aquesta iniciativa és reacti-
var els membres del Casal així com potenciar l’ús de les instal-
lacions. Fins ara s’han dut a terme activitats dirigides com un 
taller de manualitats de temàtica nadalenca a càrrec de Fàti-
ma Puig, i sessions d’activitat física realitzades pel Patronat 
d’Esports. A més, en motiu de la Marató de TV3 es va realitzar 
una xerrada sobre la regeneració i els transplantaments d’òr-
gans i teixits en la qual van assistir unes cinquanta persones. 
Davant la bona resposta obtinguda a les primeres sessions, la 
regidoria està programant noves activitats. Així s’està mirant 
d’organitzar classes de ball, xerrades relacionades amb temes 
de salut, entre altres propostes. 

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

LA LLAR D’INFANTS “NINS” REOBRE LES SEVES PORTES

La Llar d’infants municipal d’Agramunt ha reobert novament 
les seves portes després de les obres d’ampliació que s’han 
dut a terme durant el darrer any. Amb aquesta ampliació, la 
Llar ha augmentat 51 places, passant de les 56 que hi havia 
a les 107 que hi haurà ara. Les obres han permès incorporar, 
com a novetat, l’aula de nadons, la qual pot acollir nens a 
partir dels quatre mesos i el servei de menjador, inexistent fi ns 
ara. Cal recordar que la Llar d’infants només donava servei a 
nens que ja caminessin i amb aquesta ampliació es satisfà 
una reclamació de les diferents Ampes que han anat passant 
per la Llar d’infants. D’aquesta manera s’ha passat de tenir 
quatre aules, on hi havia els nens d’1 a 2 anys, a tenir set 
aules: una de nadons que compta amb vuit places, tres aules 
d’1 any amb una capacitat per a tretze nens i tres aules per 
a nens de 2 anys amb vint places. Segons la regidora d’Edu-
cació, Mercè Cases, de moment s’iniciarà l’activitat a la Llar 
d’infants i més endavant es farà una jornada de portes obertes 
per als agramuntins.

REGIDORIA DE FESTES i JOVENTUT

ACTIVITATS DE NADAL PER ALS MÉS MENUTS

Un cop més des de la regidoria de festes i joventut s’ha 
organitzat una nova edició de l’Actinadal, un conjunt d’acti-
vitats dirigides als més petits durant les vacances de Nadal. 
Enguany, però, hi ha hagut canvis respecte a edicions ante-
riors: l’organització s’ha fet des de casa i tots els monitors eren 
d’Agramunt. A més, les entitats de la vila han col·laborat de 
manera directa en l’organització dels diferents tallers i xerra-
des. Així han aportat les seves idees i han donat a conèixer la 
seva entitat, associacions com el Grup Escènic Agramuntí, la 
biblioteca municipal, la policia, la colla sardanista Estol-Espí-
gol, el grup de diables Espetec i l’agrupament escolta. També 
han col·laborat de manera individual el Joan Pedrós, el Juseph 
Moix i l’Anna Ribó. A banda de totes aquestes activitats, els 
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nens van poder gaudir de molts altres tallers i diferents espais 
on podien jugar, practicar esport, saltar als infl ables o pintar-se 
la cara. Seguint en la línia d’altres edicions, també es va ha-
bilitar una zona per als més petits. Així els nens de tres a cinc 
anys podien gaudir d’un espai reservat on es feien activitats 
més dirigides i adaptades per a aquesta edat. En total han 
passat pel parc de Nadal uns 370 nens i nenes entre tres i 
dotze anys. Des de la regidoria també es va voler donar més 
èmfasi a la cavalcada de Reis. Per aquest motiu es va introduir 
la percussió a càrrec del grup de diables l’Espetec que va obrir 
la comitiva de les carrosses reials, es van vestir els carrers amb 
teles de colors i es van fer canvis evidents a les carrosses.

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT

NOU CAMÍ QUE COMUNICA LA DONZELL I MAFET

Durant el passat mes de desembre es procedí, prèvia autorit-
zació del Departament de Medi Natural, a l’obertura d’un nou 
camí que comunica els nuclis agregats de Donzell d’Urgell i 
Mafet. Els tràmits per millorar l’accés d’aquests dos nuclis van 
començar a l’estiu, però fi ns ara no ha estat possible la seva 
obertura degut a les obres que s’han hagut de dur a terme. 
Aquest nou vial s’ha fet en terreny comunal i el total de la 
despesa econòmica que han comportat les obres, es repar-
tirà entre els dos nuclis agregats, Donzell d’Urgell i Mafet, i 

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 5-12-2011

APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT

S’aprovà el Pla de seguretat i salut de l’obra corresponent al 
projecte d’obres del projecte d’IMPLANTACIÓ DE TECNOLOGIES 
EFICIENTS EN LES INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL 
SECTOR 03 DEL MUNICIPI D’AGRAMUNT i s’autoritzà el contrac-
tista perquè iniciï les obres.

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 12-12-2011

CERTIFICACIONS

Es van aprovar les següents certifi cacions de l’obra denomi-
nada “Instal·lació de la calefacció, arranjament del sostre de la 
sala de Plens i distribució de la planta segona de l’Ajuntament” 
executada per l’empresa GARROFÉ-ROCA,SA:

– Certifi cació complementaria núm. 1 per un import de 
44.895,70€.

– Certifi cació complementaria núm. 2 per un import de 
11.091,13€.

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

S’acordà concórrer a la convocatòria per a la concessió 
d’ajuts en l’estalvi i efi ciència energètica de l’Institut Català 
d’Energia de la Generalitat de Catalunya, per a l’any 2011 per 
les següents actuacions: 

Actuació: “Auditoria energètica de les instal·lacions d’en-
llumenat públic exterior al municipi d’Agramunt”, import sol-
licitat: 5.600€

Actuació: “Implantació de tecnologies efi cients en les instal-
lacions de l’enllumenat públic del sector 03 del municipi 
d’Agramunt”, import sol·licitat: 38.809,33€. 

Actuació: “Substitució de l’ascensor a l’edifi ci de l’Ajunta-
ment d’Agramunt”, import sol·licitat: 3.300€.

PINTAR OFICINES I DESPATXOS DE L’EDIFICI DE L’AJUN-
TAMENT D’AGRAMUNT

S’aprovà la realització dels treballs de pintar les ofi cines i des-
patxos de l’edifi ci de l’Ajuntament i s’adjudicà el servei a l’em-
presa Ambients Actuals per un import de 7.219€, exclòs IVA.

ADJUDICACIÓ CONTRACTE DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ 
I MANTENIMENT ASCENSOR DELS EDIFICIS MUNICIPALS

S’aprovà el contracte de conservació i manteniment dels as-
censors dels edifi cis del Casal Agramuntí i del Col·legi Macià-
Companys que començaran a regir a partir del dia 1 de gener 
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l’Ajuntament d’Agramunt. Des de la regidoria es vol agrair la 
col·laboració de ASG amb l’aportació de la feina topogràfi ca 
de senyalització del nou traçat, de l’empresa que ha fet les 
obres i al veí que desinteressadament va realitzar les feines de 
desbrossament de la massa arbòria.
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de 2012 i el de la Residència Geriàtrica “Mas Vell”-interior- que 
començarà a regir a partir del dia 1 d’octubre de 2012, que 
s’adjudicà a l’empresa XIP D’OR, SL pels imports següents:

- Edifi ci del Casal Agramuntí, import del servei: 74,00€ 
(sense IVA) /mensual. 

- Edifi ci de la Residència Geriàtrica “Mas Vell” -exterior-, 
import del servei: 76,00€ (sense IVA) /mensual.

- Edifi ci del Col·legi Macià-Companys, import del servei: 
74,00€ (sense IVA) /mensual.

FESTES LOCALS A LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALU-
NYA PER A L’ANY 2012

En el DOGC de data 9 de desembre de 2011 es publica el 
calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Cata-
lunya per a l’any 2012, i on s’estableix les següents per al 
nostre municipi:

Agramunt, 31 d’agost i 3 de setembre
Almenara Alta, 3 i 4 d’agost 
Donzell d’Urgell, 16 i 17 d’agost
Mafet, 1 de setembre i 6 d’octubre
Montclar, 22 i 28 de juliol
Les Puelles, 28 de juliol i 3 de setembre

PLE, 28-12-2011

APROVACIÓ MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST NÚM. 2/11

S’aprovà provisionalment l’expedient núm. 02/11 de suple-
ment de crèdit i/o crèdit extraordinari que cal fi nançar mitjan-
çant romanent de tresoreria per despeses generals, i/o majors, 
i/o nous ingressos efectivament recaptats, i/o anul·lacions o 
baixes dels crèdits de partides de despeses del pressupost vi-
gent de la corporació.

Vots a favor: Acord d’Esquerra (7), CiU (4), PP (1) i PSC (1)

DESPESES A FINANÇAR:

1) Suplements de crèdit:

920 131 Laboral temporal 89.063,00
920 202 Arrendaments edifi cis 79,70
920 203 Arrendament maquinària 6.271,54
920 209 Cànons 7,63
155 210 Infraestructura i béns naturals 38.979,31
920 213 Maquinària, instal. tècniques 781,00
920 22001 Premsa, llibres 1.561,43
165 22100 Energia elèctrica 67.567,32
920 22104 Vestuari 2.437,82
920 22111 Submin. recanvis maquinària 2.518,15
130 224 Assegurances 57,52
920 22601 Protocol 3.207,51
920 22603 Publicacions 395,24
920 22604 Jurídics 4.761,48
334 22609 Activitats culturals 940,16
132 22704 Retirada vehicles 59,27
920 22705 Processos electorals 719,10
171 22709 Enjardinament 272,95

011 310 Interessos 11.000,00
162 46101 Urgell Net 6.132,63
333 48003 Espai Guinovart 523,15
155 623 Maquinària 3.214,59
920 62701 Projectes 33.494,81
169 63201 Arranjament 2ª pl. Ajuntament 22.610,73
432 63207 Millora recinte fi ral 3.622,76

300.278,80

2) Habilitacions de crèdit:

342 63203 Reforma vestidors Piscines 15.000,00
336 63205 Rehabilitació església S. Llorenç Mafet 10.014,00

25.014,00
 TOTAL 325.292,80

FINANÇAMENT QUE ES PROPOSA: 

1) Transferències de:

920 216 Equips process. informació 5.000,00
920 22000 Material ordinari 5.000,00
920 22002 Material informàtic 4.600,00
165 22102 Gas 4.000,00
920 22103 Combustibles 7.000,00
920 22110 Productes neteja 1.000,00
920 22199 Altres subministraments 4.000,00
920 22200 Telecomunicacions 2.000,00
920 223 Transports 1.000,00
432 22610 Fira Torró 21.526,73
433 22611 Fira Agr’auto 1.500,00
432 22614 Turisme 2.000,00
323 22615 Joventut 4.000,00
920 22699 Altres despeses diverses 9.500,00
920 22700 Treballs de neteja 16.000,00
132 22701 Seguretat 2.000,00
920 23100 Desplaçaments o govern 5.000,00

12037 470 Subv. Promoció Industrial 5.000,00
920 625 Mobiliari 4.000,00
011 913 Amortització préstecs 15.000,00

TOTAL TRANSFERÈNCIES 119.126,73

2) Majors ingressos:

450-50 Subv. Plans Ocupació -Projecte impuls- 99.000,00
450-81 Subv. General-enjardinament 24.166,07

TOTAL MAJORS INGRESSOS 123.166,07

3) Romanent de tresoreria:

Romanent líquid de tresoreria disponible 83.000,00
TOTAL FINANÇAMENT 325.292,80

APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I LA 
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER A L’ANY 2012

S’aprovà inicialment la modifi cació de la Plantilla d’aquest 
Ajuntament, amb les modifi cacions següents:

Vots a favor: Acord d’Esquerra (7 ) i PP (1)
Abstencions: CiU (4) i PSC (1)

▼

L'AJUNTAMENT
INFORMA
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1.- FUNCIONARI: AMORTITZACIÓ DE DUES PLACES
- Agent Policia Local, Grup C2, complement de destí 18, 

Sistema de provisió Concurs oposició. Vacant des de fa temps 
i ocupada amb caràcter interí i en règim laboral per motius 
d’urgència pel Sr. Edit Visa Olivera.

- Agent de segona activitat, Policia Local, Grup C2, comple-
ment de destí 18, Sistema de provisió Concurs oposició. Plaça 
vacant en aquests moments i ocupada fi ns a l’abril de 2010 
pel Sr. Joan Gutiérrez Zurita, que va deixar la plaça vacant per 
motius de jubilació.

2.- LABORAL: CREACIÓ D’UNA PLAÇA
a) Una plaça d’auxiliar de la Llar d’infants. Administració 

Especial serveis especials, personal docent. Adscrita a la Llar 
d’infants. La dotació econòmica d’aquesta plaça serà equiva-
lent a les retribucions bàsiques del Grup C2, nivell de comple-
ment de destí 12. El sistema de selecció es fi xa en concurs 
oposició. Tasques: Tasques d’auxiliar de la guarderia munici-
pal. Jornada completa.

Aprovar la modifi cació de la relació de llocs de treball del perso-
nal corresponent a l’exercici econòmic del 2012, incorporant-hi 
les places de nova creació descrites en l’antecedent primer.

APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANCES FISCALS 2012

Desestimar les al·legacions presentades en data 9 de desem-
bre de 2011 per part del regidor el Sr. Marcos Gómez Barbero 
pels motius exposats als antecedents.

Aprovar defi nitivament les ordenances fi scals reguladores 
modifi cant l’ordenança núm. 3, taxa per recollida d’escombra-
ries, segons increment aprovat, i segons esmenes presentades 
l’ordenança núm. 13, impost sobre activitats econòmiques, 
respecte al tema de les bonifi cacions. 

Vots a favor: Acord d’Esquerra (7)
Abstencions: CiU (4) i PSC (1)
Vots en contra: PP (1)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 03 - TAXA PER RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIES

a) Habitatges de caràcter familiar 59,17
 Cànon de la Generalitat Llei 16/2003 12,42
b) Bars, cafeteries o establiments de caràcter similar
 i comestibles 142,68
 Cànon de la Generalitat Llei 16/2003 29,96
c) Fondes, residències, etc. 247,77
 Cànon de la Generalitat Llei 16/2003 52,26
d) Locals industrials 1a Categoria 185,06
 Cànon de la Generalitat Llei 16/2003 42,39
e) Locals Comercials, exclosos alimentació 90,16
 Cànon de la Generalitat Llei 16/2003 21,67
f) Locals industrials 2a Categoria 94,60
 Cànon de la Generalitat Llei 16/2003 21,67
g) Hotels 473,49
 Cànon de la Generalitat Llei 16/2003 99,44
h) Bancs 201,86 
 Cànon de la Generalitat Llei 16/2003 42,39

Els contribuents dels nuclis agregats d’ALMENARA ALTA, 
DONZELL D’URGELL, MAFET i MONTCLAR, satisfaran una 
quota equivalent a les 2/6 parts de les esmentades en l’apar-
tat 2 anterior, entretant el servei es realitzi dues vegades per 
setmana. Els contribuents del nucli agregat de LES PUELLES 
satisfaran l’equivalent a 1/12 part.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 - IMPOST SOBRE ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES

Bonifi cacions: S’estableix una bonifi cació del 25% de la 
quota corresponent als subjectes passius que tributin per 
quota municipal i que utilitzin o produeixin energia a partir 
d’instal·lacions per l’aprofi tament d’energies renovables o sis-
temes de cogeneració. Aquesta s’aplicarà quan els subjectes 
passius justifi quin que el 30% de la seva demanda energètica 
total sigui amb energies renovables.

DECLARACIÓ BÉ D’INTERÈS LOCAL PONT DE FERRO I IN-
COAR EXPEDIENT DECLARACIÓ BÉ D’INTERÈS NACIONAL

S’acordà declarar com a bé cultural d’interès local el Pont 
de Ferro d’Agramunt. Així mateix, s’aprovà iniciar l’expedient 
de la declaració com a bé cultural d’interès nacional el Pont 
de Ferro d’Agramunt.

Vots a favor: Acord d’Esquerra (7), CiU (4), PP (1) i PSC (1)

REVOCACIÓ DE LA DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

S’acordà la revocació de la competència delegada a la Di-
putació de Lleida, a través de l’Organisme Autònom de Gestió 
i Recaptació de Tributs de les facultats de gestió tributària, 
liquidació, inspecció i de recaptació voluntària de l’impost so-
bre vehicles de tracció mecànica i totes les altres facultats i 
competències que resten delegades per l’acord de l’ajunta-
ment ple de data 22 de desembre de 2003, excepte les facul-
tats relatives al procediment executiu. 

Aquesta revocació suspèn la pròrroga i se sol·licita que tingui 
els seus efectes per a l’any 2013, atenent que és necessari 
comunicar-ho a la Diputació amb una antelació no inferior a 
sis mesos a la seva fi nalització, així com la de qualsevol dels 
períodes de pròrroga com és aquest cas.

Vots a favor: Acord d’Esquerra (7), PP (1) i PSC (1)
Abstencions: CiU (4)

APROVACIÓ MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ 
I APROVACIÓ DE L’ESMENA DE L’ACTA D’ATERMENAMENT 
DEL TERME MUNICIPAL D’AGRAMUNT I ARTESA DE SEGRE

S’aprovà la rectifi cació de la descripció de la fi ta 36 comuna 
als municipis d’Agramunt, Artesa de Segre i d’Oliola, contin-
guda en l’acta de les operacions de delimitació de data 18 
de maig de 2009 entre els termes municipals d’Agramunt i 
Artesa de Segre, i s’acordà nomenar els membres de la Comis-
sió que ha de dur a terme la verifi cació de les operacions de 
delimitació, atermenament i fi tació. 

Vots a favor: Acord d’Esquerra (7), CiU (4), PP (1) i PSC (1)
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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-febrer de 1939: Les noves au-
toritats agramuntines passada la Guer-
ra Civil

Lluís Pons descriu Agramunt després 
de l’ocupació de les tropes franquistes: 
“L’aspecte que Agramunt oferia era 
desolador: una considerable proporció 
d’edifi cis destruïts i carrers plens de 
runa, intransitables, eren el resultat 
dels nombrosos bombardeigs aeris dels 
impactes de l’artilleria. I com si això no 
fos prou, per damunt dels enderrocs, 
de la pols, dels vidres trencats, dels fi ls 
elèctrics que s’arrossegaven per terra, 
de les restes fumejants, hi planava una 
immensa buidor, depriment i esfereï-
dora; una buidor que a poc a poc s’ani-
ria omplint en sortir la gent dels refugis 
i retornar a la vila els qui estaven esgar-
riats per cabanes i masies”. Aquest era 
l’aspecte del poble el dia 12 de gener. 
L’endemà, el dia 13, el capità jurídic, 
José M. Delgado y Ortega, en nom del 
general en cap del cos de l’exèrcit del 
Maestrazgo, va nomenar la Comissió 
Gestora Provisional d’Agramunt. Un 
tràmit que feia el cap militar de l’exèr-
cit d’ocupació per evitar un buit de po-
der ja que les autoritats republicanes 
havien marxat. Els membres nomenats 
foren:

Alcalde-president:
Ramon Ros Llauder

Tinent d’alcalde:
Marià Bernaus Omedes

Regidors: Antoni Bergués Trullols
 Josep Figuera Pinós
 Josep M. Pla Jofre

L’endemà dia 14 es va reunir el nou 
consistori per primer cop i nomenen 
les diverses comissions i juntes mu-
nicipals: Junta agrària, Junta de recu-
peració, Sanitat, Abastos i transports, 
Allotjament, Informació, Construcció 
(paletes, ferrers, fusters i carreters). 
Van nomenar com a secretari interí, 
Ramon Creus Pla i com agutzils inte-
rins: Antoni Panadés Cortés, Ramon 
Marsà Vilanova i Ramon Solé Vilanova.

(Continuarà)

Bibliografi a: La Guerra Civil a Agramunt. Col-
leccionable de la revista SIÓ

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

Temperatura màxima: Temperatura mínima: Precipitacions:
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Dies

Demografi a

(Mes de desembre de 2011)

NAIXEMENTS
Hajar Kaakoua dia 23-11
Rayan Soulah dia 26-11
Sebastián Orozco Ospina dia 25-11
Aldara Carabassa Hernández dia   5
Salma Douz dia   7

MATRIMONIS
Marc Solé Barril, i 
Clara Sanz Font dia 30

DEFUNCIONS
Mercè Ponsdomènech Esteban 81 anys, dia   4
Anna-Maria Alcalde Garcia 41 anys, dia 12
Rosario Domínguez Rivas 89 anys, dia 12
Celestí Caballol Baró 90 anys, dia 21
Enriqueta Boix Oste 93 anys, dia 26
Antonio González Rodríguez 74 anys, dia 27
Concepció Novau Durany 89 anys, dia 28
Modesto Puigpinós Comelles 85 anys, dia 28
Lluïsa Llorens Feliu 86 anys, dia 29
Magdalena Morato Hernández 90 anys, dia 29
Jacinto Valero Pozuelo 89 anys, dia 31

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

Temps

PLUJA CAIGUDA DURANT EL DESEMBRE

Dia   2 ......................................... Inapreciable
Dia 11 ......................................... 1,3 l./m2

TOTAL ......................................... 1,3 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL DESEMBRE

Màxima del mes .......12°, dies 5, 6, 14, 15 i 22
Mínima del mes ............................. –3°, dia 19
Oscil·lació extrema mensual ........................15°
Mitja de les màximes .............................8,322°
Mitja de les mínimes .............................1,032°
Mitja de les mitjanes .............................4,677°

L’observador: Deudat Pont

FEBRER 2012

Mes de 29 dies, segon del nostre calendari.
El dia 1 el sol surt a les 7h 03m, i es pon 

a les 17h 07m. El dia 29 el sol surt a les 6h 
27m, i es pon a les 17h 41m.

El dia 19 el sol entra a la constel·lació de 
PEIXOS.

És any de traspàs. És l’any civil que consta 
de 366 dies que s’afegeix al febrer. Després 
de la reforma gregoriana són anys de traspàs 
tots els que són múltiples de quatre que no 
acabin en dos zeros i també tots aquells que, 
acabats en dos zeros, tinguin el nombre que 
quedaria en treure els dos zeros fi nals divisi-
bles per quatre. Així no ho van ser els anys 
1700, 1800 i 1900, però sí que ho va ser 
l’any 2000.

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

l./m2

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

En algunes comarques lleidatanes properes a 
l’Aragó, així com a les terres aragoneses de par-
la catalana, qualifi caven el febrer de mes de les 
matances. Aquest nom prové del fet que durant 
aquest mes solien matar el porc per celebrar 
el gran carnal de les Carnestoltes, tot i que en 
alguns indrets era més corrent matar-lo per l’ad-
vent de Nadal. El febrer, en ser el mes més curt 
de l’any, era anomenat el mes dels jornalers, 
perquè cobren igual i treballen menys dies, tot 
i que el dia ja comença a allargar-se. El febrer 
també es tingut com a dolent per la salut:

Febrer, el curt, A mig febrer,
de dies sols vint-i-vuit, ja és jornaler,
però els anys de traspàs, i pel març
vint-i-nou n’hi trobaràs. ja és jornalàs.

Dia 2 de febrer: La Presentació del Senyor. 
La Purifi cació de la Mare de Déu (la Candelera).

Dia 16 de febrer: Dijous Gras.
Dissabte 18 de febrer: Rua i festa del Carna-

val a Agramunt.
Diumenge 19 de febrer: Festa del Carnaval. 

Segons l’Amades, l’etnografi a considera el gran 
aiguabarreig de costums pròpies de les Carnes-
toltes com la supervivència de cerimònies i de 
ritus de les religions més primitives que van 
commoure l’home de l’edat de pedra. Aquestes 
festes són les romanalles de les festes rituals 
que arrenquen de les primers tribus caçadores, 
restes de cultes animals practicats pels pobles 
pastors i sobretot deixalles de cerimònies de-
rivades dels primers cultes agraris que no van 
iniciar-se fi ns al neolític. Per altre costat hom 
creu que el terme Carnestoltes arrenca de l’es-
tabliment de la Quaresma pel papa Gregori el 
Gran, a la qual va donar el nom de carnes tol-
drem, que equival a tallament de carn, o sia 
privació de fer ús d’aquest aliment i que ha 
originat el mot català Carnestoltes i el caste-
llà Carnestolendas que no fan pas referència 
a aquest període de l’any de plena llibertat i 
disbauxa, sinó al seu immediat de privació i 
abstinència. Sigui com sigui havien estat i en-
cara són, aquests dies, la festa i la disbauxa 
prèvia a les privacions de la Quaresma.

Dia 22 de febrer: Dimecres de Cendra; co-
mença la Quaresma.

Ramon Bernaus i Santacreu
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el dia 7, a les 21:54 h
Serè

el dia 15, a les 15:04 h
Mal temps

el dia 21, a les 22:35 h
Turbonada
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Catorzè Aniversari

Natàlia Guau i Gomà
que morí cristianament el dia 26 de febrer de 1998,

havent rebut els Sants Sagraments

E. P. D.

La família la recordarà sempre.

Agramunt, febrer de 2012

Onzè aniversari de la mort de

Ramon París i Comes
que morí cristianament el dia 21 de gener de 2001,

a l’edat de 96 anys, rebuts els Sants Sagraments.

E. P. R.

La família el recordarà sempre.

AGRAMUNT, gener de 2012
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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’esllomadura / II 1

«Sant Cosme i sant Damià
estaven al riu Jordà;
Jesucrist hi va passar:
—Damià què fas aquí?
—Aquí, que curo l’esllomadura.
—Dura-la, cura-la, cura-la!»

1 Anna-Nuri Mitjavila, d’Agramunt, que l’escoltà de 
Sabina Puigpinós de 65 anys i també d’Agramunt 
(desembre del 1979).

Oracions remeieresRemeis casolans

Ingredients: Romaní, vi.

Elaboració:
Si us renteu la cara amb aigua de romaní, se us tornarà fresca 

i resplendent. Si en lloc de coure el romaní amb aigua, ho feu 
amb vi, encara molt millor.

Si ho feu cada dia la cara no s’arrugarà ni envellirà i la con-
servareu fresca i maca. També us traurà les taques i el borrissol 
que pugueu tenir-hi.

Josep M. Fonoll (Anglesola)
Del llibret “Remeis casolans amb herbes aromàtiques o medicinals

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

Receptes de cuina

sió 575[GENER 2012]

Ingredients:
4 peus de porc, 2 fulles de llorer, 

1 pastanaga, 1 porro, 1 ceba, 1 to-
màquet, 1 branca d’api, 1 bitxo petit, 
sal.

Per a la salsa de romesco:
1 cabeça d’alls, 2 o 3 tomàquets 

escalivats, 2 nyores estovades amb 
aigua, 6 avellanes i ametlles torrades, 
pelades i picades, un polsim de pebre 
negre, un polsim de pebre vermell, un 
bitxo petit, 1/2 got de vinagre, oli, sal.

Elaboració:
Poseu els peus de porc a coure 

dins l’olla a pressió, amb el llorer, la 
pastanaga, el porro, la ceba, el tomà-
quet, l’api, el bitxo i la sal. Tan bon 
punt l’olla a pressió arrenca el bull, 
coeu-los 3/4 d’hora. Passat aquest 

temps, i un cop haurà sortit tot el va-
por, obriu l’olla i comproveu que esti-
guin ben cuits. Depenent de la mida 
dels peus de porc, potser faci falta 
una estoneta més. Retireu-los del foc 
i deixeu-los refredar. Aquesta operació 
pot fer-se el dia abans de servir-los, 
per avançar feina. Això sí, sense treu-
re’ls de l’aigua de cocció perquè no es 
ressequin.

Tot seguit, cal preparar una salsa de 
romesco bàsica. Escaliveu els tomà-
quets i retireu-los la pell i les llavors, 
deixant només la polpa. Estoveu les 
nyores en aigua (que pot ser una mica 
calenta per accelerar l’estovat) i se-
pareu la carn de la pell. En el morter 
trinxeu la cabeça dels alls, la polpa 
del tomàquet, la carn de la nyora, els 
fruits secs i aneu afegint l’oli perquè 
tot vagi lligant. Afegiu el toc de sal, 
el pebre negre i vermell i, al gust de 
cadascú i opcionalment, una mica de 
bitxo.

Agafeu els peus de porc prèviament 
bullits i poseu-los en una safata que 
pugui anar al forn. Si estan envoltats 
de gelatina és igual, ja que en es-
calfar-los al forn, aquesta es fondrà. 
Disposeu al damunt de cada peu una 
capa de romesco i poseu-los al forn 
a gratinar. Cal servir-los calents i 
acompanyats de patates escalivades 
al vapor, o bé, en el temps de les fi -
gues fresques, servir-los acompanyats 
d’aquesta fruita partida per la meitat.

No cal dir que els peus de porc po-
den comprar-se ja cuits, i que a la sal-
sa de romesco cadascú pot donar-hi el 
seu toc personal.

Joaquima Verdés Soteras (Tàrrega)
Del llibret “Receptes de cuina tradicional de

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

Peus de porc
amb romesco

Aconseguiu
un

 OBSEQUI

Per conservar el cutis

resscacac  

s
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Rosa Huguet Cots
Nascuda a Montfalcó d’Agramunt,

ha mort cristianament el dia 3 de desembre de 2011,
confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

A. C. S.

El seu espòs, Juan Farran; germanes, Antònia i Teresina; cunyats, ne-
bots, fi lls, Mª Rosa i Joan Antoni, Ramon i Inma, Magda i Vicente, Montse 
i Xus, Cristina i Robert; néts, Alejandro, Pablo, Mònica, Joan Antoni, 
Maria, Joan, Isaac, Ignasi, Miquel, Daniel, Javier, Blanca, Quique, Silvia, 
i família tota, els preguem de voler-la tenir present en les seves oracions.

La família agraeix les mostres de condol rebudes.

Gra, desembre de 2011

Pregueu a Déu per

ADÉU

Te n’has anat
sense adéu ni comiat,
deixant un buit dins meu
arrencant-me un crit ofegat.

Em sento trista
quan et veig amb els ulls de la memòria,
i encara et recordo rialler i feliç
explicant-me alguna vella història.

Voldria encara uns instants
per dir-nos quelcom,
poder agafar-nos les mans
per retornar-me el cor.Tercer aniversari de la mort de

Antonio Utgès Gené
que morí el dia 8 de gener de 2009, als 76 anys d’edat.

E.P.D.

La família et recordarem sempre.

Agramunt, gener de 2012
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per
Ricard Bertran

Les 7
diferències

La revista Sió també es 
va sumar als bons de-
sitjos de les passades 
festes nadalenques 
i any nou, que hom 
celebra amb la família 
i amics. 

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.:

El rector no es recorda de quan era 
escolà.

es da El

rec es co e

de ra cor no

re tor quan là.

SUDOKU

Solució al
SUDOKU:

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

7 5

6 2 7

3 2

9 4 1 3

9 8

8 5 2 4

5 4

3 2 6

8 1384716952

621459378

957382614

279645183

413978265

865123497

792564831

134897526

586231749
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Tercer aniversari

Cecília Solé i Balagueró
que morí cristianament el dia 30 de gener de 2009,

a l’edat de 80 anys, havent rebut els Sants Sagraments.

La seva família: espòs, Antonio Farré Areny; fi lls, Ferran, Jaume i Àfrica; néts, 

Jordi, Judit i Adrià; i germans la recordaran sempre i us demanen una oració 

per l’etern descans de la seva ànima.

Agramunt, gener de 2012
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LA FOTO

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

per JOSEP BERTRAN

La foto d’aquest mes ens l’ha 
facilitada un amable lector, en 

Xavier Sangrà. La va fer amb el mò-
bil a un autocar que hi havia a l’es-
tació d’autobusos de Tàrrega. Li va 
cridar l’atenció la peculiaritat amb 
què estaven escrits els noms de tres 
poblacions tan conegudes com són 
Tàrrega, Agramunt i Artesa de Se-
gre. En tres noms hi havia quatre 
faltes d’ortografi a. Costa fer-ho tan 
difícil. La més espectacular és la 
grafi a de la nostra vila. Això en un 
cartell de servei públic. Per emmar-
car-ho!

Fora el balcó, he deixat les sabates
la lluna sospira, la il·lusió juga, la vida s’atura.
                                                      (Núria Sorribes)



74 [GENER 2012]sió 575

Ramon Roca Sala

Dissetè aniversari

El recorda la família
i us demanen un record

en l’oració.

Agramunt, 17 de febrer de 2012
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D’esquerra a dreta:

1) Pepita Creus
2) Joan Fa
3) Josep Maria Almarcha Fa
4) Magdalena Fa
5) Joan Almarcha
6) Teresa Aranaz
7) Maria Solans
8) Clotilde Badia
9) Carmeta Badia

Aquesta família ho té tot a punt per fer un pícnic a la seva era. Són els de cal Ros del Frau l’any 1931. Dos 
coves amb el menjar, el porró, una pae lla i una olla. En destaquem, però, un tocadiscos portàtil, tot un luxe 

per l’època. La jove que duu l’infant en braços va ser la popular “Madalena perruquera” al costat del seu home, 
en Joan Almarcha. El nen és el seu fi ll Josep Maria, actualment un respectable avi barceloní.

L’àlbumL’àlbum ���� ����

1 2
3

4
5 6

7

8 9
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IMATGES  D ’AH IR  i  D ’AVU I per JOSEP BERTRAN

Aquest és l’aspecte que 
tenia el carrer Sió a 
principis de la dècada 
dels 70 del segle XX. 
Encara es conservaven 
dos trams de coberts en 
el costat dels senars. El 
que està en segon terme 
el formaven un parell de 
coberts que van desapa-
rèixer quan es va ender-
rocar l’edifi ci. Els que sí 
que es van reconstruir 
foren els que hi ha a 
l’esquerra de la imatge. 
Ho van fer una mica més 
enrere. En la foto actual 
encara es veu a terra 
l’amplada que agafaven. 
Des d’aleshores també 
han estat substituïts els 
habitatges situats entre 
les tribunes de cal Roca 
i Cal Noguera, a la dreta 
de la imatge.


