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Una vegada més dediquem la portada a Josep
Guinovart. Ho vàrem fer en vida i ho fem en
recordança. Les pàgines de la nostra revista
han acollit sempre la persona i l’artista, fins i
tot d’abans de la creació de l’Espai i més enllà
de la rutina estrictament periodística.
(Foto: J. Bertran)
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A la nostra Vila el tret de sortida a les
festes nadalenques és el tradicional
Mercat de Nadal, que es va celebrar
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LA 3...
De les informacions més generalistes, destacar les que fan referència a
les activitats prenadalenques amb el
Gran Mercat de Nadal o l’Escala en
Hi-Fi de l’Esbarjo que, des de fa 15
anys, dediquen a la Marató de TV3.

JOSEP BERTRAN

L’entrevista a la centenària i renovada Societat de Nostra Senyora del
Remei de Mafet és una de les informacions destacades d’aquest número
de desembre. Fa pocs anys una colla
de veïns del poble, però especialment
persones originàries i vinculades que resideixen fora,
majoritàriament a Agramunt, es van animar per
dinamitzar aquesta entitat
que des de feia anys estava
paralitzada.
També ressenyar la inauguració del local social de
la societat ocellaire agramuntina l’Estesa que, amb
l’esforç directe dels seus
associats, han rehabilitat
unes dependències a l’Escorxador.
Recollim d’última hora
l’homenatge que Agramunt
ha fet a la memòria de Josep Guinovart
en complir-se els cinc anys de la seva
mort. I no hi podia faltar el conte nadalenc que publiquem tradicionalment
en aquestes dates.

El lector també trobarà informació
sobre les visites guiades al Pou del
Gel, que vàrem organitzar des de la revista com a complement al reportatge
que es publicà el mes de novembre.

La convocatòria va tenir una bona resposta per part dels nostres lectors, que
van poder veure el monument i seguir
les explicacions in situ.
A la secció en què donem un cop
d’ull al nostre passat, s’expliquen els
greus accidents de circulació que ocasionaven els
carros, en una època en
què no hi havia automòbils o eren molt escassos.
La mort de dos infants i
un altre amb greus ferides és, probablement, el
més greu que mai hem
tingut a Agramunt.
Per últim, convidar els
nostres lectors a assistir a
la torronada-presentació
del nou llibre editat per
SIÓ “Agramunt: Torronaries i Xocolaters”, que es
farà els diumenge 23, a
2/4 d’1 del migdia, al Foment. Amb
aquest són ja dotze els llibres que hem
editat sobre temes agramuntins al llarg
dels darrers 25 anys, paral·lelament a
l’edició de la revista mensual. ■
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ODONTOLOGIA

Oferim els tractaments d’oclusió i articulació, estètica
i cosmètica dental, cirurgia bucal i implants dentals,
odontologia conservadora i preventiva, odontopediatria, ortodòncia, pròtesis dental i periodòncia.
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www.centresodontologiaintegrada.com

Està preparat per la
R- Evolució?
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Ctra. N-II km 483
25244 FONDARELLA
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vendes@vicensmaquinaria.com
www.vicensmaquinaria.com
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A C T U ALITAT FETS D EL M ES

per JOSEP BERTRAN

1
2

es de fa anys, a casa
nostra, la festa de la
Puríssima és sinònim
de Mercat de Nadal. Enguany
es va repetir la celebració
amb els actes acostumats. Va
fer fred però lluí el sol. El que
es va fer per necessitat, traslladar part de les parades al
Mercadal a causa de les obres
de l’Ajuntament, ha esdevingut un costum. Podria ser una
solució en cas d’haver-hi molta participació de parades. No
és aquest el cas i per això potser seria més adient reunir-les
[DESEMBRE 2012]
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Mercat de Nadal
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1) La plaça de l’Església va ser el centre
de les activitats.

JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN
JOSEP BERTRAN

▼
3

6

2) Exposició dels originals del concurs
de dibuixos.
3) El conjunt de vent als coberts del Sió.
4) Els animals de corral són sempre un
atractiu per als més menuts.
5) Parada del col·lectiu Pallapupas.
6) Parada de motius nadalencs a la
plaça de l’Església.

JOSEP BERTRAN

7 i 8) Cantada de nadales amb què es
clou el Mercat.
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JOSEP ROVIRA
JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN

7

Vídeo quartet de vent.

8

totes en la zona més històrica, com és el conjunt monumental que formen la plaça
de l’Església i els carrers Sió,
Sant Joan i, si cal, la Baixada
del Mercadal.
Les carpes blanques, necessàries en ple estiu o quan
plou, no són estèticament

adients en el marc del centre històric, perquè tampoc
no ajuden gaire a protegir del
fred als paradistes.
Un quartet de vent, integrat per músics agramuntins,
amenitzà les hores del migdia
amb la interpretació de nadales tradicionals. La iniciativa

va ser d’un establiment privat, Més Cafè. La música en
directe enriqueix qualsevol
acte popular i, especialment,
de carrer, com és el Mercat de
Nadal.
El col·lectiu Pallapupas visità la Vila i muntà una parada al Mercadal. També va fer
una visita guiada per alguns
dels punts d’interès de la
nostra Vila. Amb tot, la seva
presència va passar molt desapercebuda.
Com sempre, els actes destinats als més menuts tenen
un protagonisme destacat en
aquestes festes. Als porxos de
Ca la Vila es van fer tallers de
manualitats. S’exposaren els
dibuixos presentats al concurs de postals; es va fer una
sessió de contes i la cantada
de nadales, en aquesta ocasió
a les escales de la portalada
nord, clogué les activitats de
la jornada.
Els animals de corral exposats al mig del Mercadal van
atreure, com sempre, l’atenció dels més menuts.
[DESEMBRE 2012]
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2) L’Escola de Música participà en
l’acte inaugural.
3) Un centenar de persones van
assistir en aquest acte.

JOSEP BERTRAN

2

1
1) El Petit Espai aplega les obres
que en Guino va fer per agramuntins, entitats o particulars.

3

Vídeo musical a l’Espai.

JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN

Agramunt a Guinovart

E

n motiu del cinquè aniversari de la mort de Josep
Guinovart, Agramunt ha preparat un seguit d’homenatges
que van començar el dia 15 al
vespre amb la inauguració de
dues exposicions commemoratives a l’Espai. Una de les
mostres aplega un total de 19
obres del fons de la Fundació

que han estat escollides pels
agramuntins a través de les
entitats, com ja vàrem explicar en el número de SIÓ de
novembre.
La segona exposició, situada a l’interior del Petit Espai,
reuneix per primera vegada
un conjunt d’obres que en
Guino va fer per als agra-

JOSEP BERTRAN

A C T U ALITAT FETS D EL M ES

muntins, tant a nivell institucional, com per a entitats i
també per a particulars. Les
dues mostres es podran veure
fins al 24 de març.
El tret de sortida d’aquest
homenatge aplegà un centenar de persones. S’obrí amb
la intervenció de l’alcalde,
Bernat Solé, seguida de la de
la presidenta de la Fundació,
Maria Guinovart, i de la comissària de la mostra, Sílvia
Muñoz. Els tres van destacar
la bona relació que sempre
hi hagué entre l’artista i els
agramuntins, que d’immediat
van fer seu l’Espai que ha
estat, i és encara malgrat els
moments difícils, un centre
cultural i d’activitats de primer ordre.
Després dels obligats parlaments, el públic va visitar
les dues exposicions mentre
alumnes de l’Escola Municipal de Música interpretaven
diverses peces per animar el
recorregut per l’Espai, tot degustant la tradicional coca de
recapte.
[DESEMBRE 2012]
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3

JOSEP ROVIRA

J. BERTRAN MITJAVILA

1

JOSEP ROVIRA

Les visites de SIÓ al Pou del Gel

2

1) La visita començava amb unes
indicacions prèvies.
2) Entrant al Pou per la rasa
d’accés a la porta.
3) Seguint les explicacions a l’interior del Pou del Gel.
4) Primer grup del dissabte.
5) Primer grup del diumenge.
6) Atenent les explicacions sobre
la cisterna i el convent.
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E

l primer cap de setmana
de desembre, dies 1 i 2,
es van celebrar quatre visites
guiades al Pou del Gel i a la
zona del Convent dels Franciscans amb motiu de l’ampli
reportatge que sobre aquests
temes es va publicar en el número de SIÓ del passat mes
de novembre i a càrrec del
propi autor.

Unes 180 persones, distribuïdes entre els quatre grups,
van participar en aquestes
visites, d’una hora de durada, i comprovar in situ la
magnificència del Pou del
Gel, un històric equipament
que es troba en perfecte estat de conservació, després
de segles d’utilització primer
i posterior abandó. Tal com

es va explicar, es tracta d’un
dels equipaments d’aquestes
característiques més grans i
ben conservats de Catalunya.
Entre els assistents hi va haver unanimitat a l’hora de valorar-lo i d’expressar la necessitat de promocionar-lo entre
els agramuntins i fer-ne una
atracció per a forasters.
També es van explicar les

JOSEP ROVIRA

4

JOSEP ROVIRA

Visita guiada al Pou del Gel.

JOSEP ROVIRA

6

JOSEP ROVIRA

5

característiques de l’antic
convent dels franciscans que
únicament conserva la gran
cisterna soterrada en l’espai
que queda entre els dos dipòsits d’aigua. Sobre el terreny
es va comentar la distribució
dels edificis que conformaven el conjunt del convent,
que ocupava una superfície
de més de quatre mil metres
quadrats.
Es comentaren àmpliament
els detalls de la cisterna a la
qual fa deu anys es pogué
baixar i documentar fotogràficament, tal com es publica
en el reportatge. Sorprèn la
seva grandària i bon estat de
conservació. Per aquest motiu els assistents van animar
a l’Ajuntament a fer-la accessible al públic.
Agraïm les facilitats de
l’Ajuntament i, especialment,
l’assistència de tots els que
ens van acompanyar en les
visites.
[DESEMBRE 2012]
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JOSEP BERTRAN

L’Estesa estrena local

El regidor Xavier Secanell, que presidí la inauguració, amb el president,
Juanjo Mendoza, i els membres de la
junta directiva.

’Associació Ocellaire l’Estesa d’Agramunt inaugurà, el dia 8 de desembre, el
seu nou local social. Es tracta
d’unes instal·lacions situades

a l’edifici de l’antic Escorxador que han estat cedides
per l’Ajuntament a través
d’un conveni de col·laboració.
Segons van explicar els res-

JOSEP BERTRAN

El local disposa d’una àmplia sala
d’activitats (a baix).
El bar actua com a centre de trobada
i esbarjo dels associats i convidats.

L

JOSEP BERTRAN
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ponsables de l’associació,
la cessió s’ha fet a canvi de
la col·laboració en el control
dels estols de coloms amb
l’empresa encarregada, que té
distribuïdes diverses gàbies
trampa pel casc urbà agramuntí.
L’adequació de les installacions l’han feta els propis
socis de l’entitat amb treballs
a jova, és a dir de forma desinteressada, en les seves hores de lleure i gairebé a contrarellotge, donat que volien
que estiguessin enllestides
per a l’inici del nou campionat a mitjans de mes.
L’associació, que aplega
un centenar de socis, és un
exemple de l’esforç que fan
moltes entitats agramuntines.
Un treball voluntari que té el
seu premi en la satisfacció
personal de les coses ben fetes. N’era una mostra el bon,
magnífic, ambient que es respirava el dia de la inauguració.

ARXIU SIÓ / JOSEP BERTRAN

1

2
JOSEP BERTRAN

Josep París ha concedit centenars
d’entrevistes.
A la dreta, dues de les voluntàries:
Pilar Mendoza i Sònia Pintó.

Els concentrats van encendre
espelmes reivindicatives.

1. Josep París
L’agramuntí Josep París i
Piqué ha deixat la presidència
de la Comunitat de Regants
del canal Segarra-Garrigues,
en no presentar-se a la reelecció després de dos mandats. De la seva feina destaca la tasca com a promotor
dels nous regs dels quals és
un acèrrim defensor. Durant
aquests vuit anys ha fet un
total de 389 xerrades i ha
recorregut tot el territori amb
milers de quilòmetres per ex-

plicar les grans perspectives
que el canal representa. El
nou president de la Comunitat és el dirigent del sindicat JARC, Josep Maria Jové,
que aconseguí el 58,5% dels
vots enfront de l’altre candidat, Justo Minguella. Un dels
grans reptes de la nova junta
és aconseguir l’abaratiment
del preu de l’aigua.

2. Gran Recapte
En l’edició d’enguany del
Gran Recapte, celebrada els

dies 30 de novembre i 1 de
desembre, es van arreplegar
gairebé tres tones d’aliments,
segons fonts municipals, que
s’inclouran en el Banc d’Aliments local.
Hi varen participar una
quinzena de voluntaris, distribuïts entre els punts de recollida establerts en els establiments col·laboradors: Plus,
Caprabo, Dia, Pròxim, Cal
Serra, Cal Sera, Ca la Rosa,
Distribucions Farré&Serrano i
Distribucions J. Areny.
Les mateixes fonts agraeixen la col·laboració de tots els
voluntaris i dels veïns que hi
van participar.

JOSEP BERTRAN

3. En favor del català

3

La plaça de l’Església va ser
l’escenari de la concentració
de protesta contra les retallades i en favor del català com
a llengua vehicular en l’ensenyament, que tingué lloc
el dimarts 11 de desembre a
2/4 de sis del vespre. Els congregats al voltant de les espelmes, perquè il·luminessin el
nostre sistema educatiu, van
cantar una nadala tradicional
amb una lletra relacionada
amb el motiu de les dues reivindicacions.
[DESEMBRE 2012]
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4
Firma de l’acta de cessió entre
Montserrat Felip i Lluís Trepat.
A la dreta, l’artista al costat
d’un dels seus molts autoretrats
exposats.
A baix, vista del públic assistent.

JOSEP BERTRAN

4, 5 i 6.
Trepat a Lo Pardal
Les instal·lacions de Lo Par-

5

dal 3 acullen, des d’aquest
mes de desembre, una bona
part de l’obra del pintor targarí Lluís Trepat. El dia 1 va
tenir lloc la firma de la cessió per part de l’artista i de

6
JOSEP BERTRAN
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la presidenta de la Fundació
Privada Guillem Viladot “Lo
Pardal”, a través del corresponent conveni que especifica les condicions d’aquesta
cessió.
A l’acte, a més dels representants de les dues parts, hi
eren presents el director de
l’IEI, Josep M. Solé i Sabaté;
l’alcalde agramuntí, Bernat
Solé, i el director de la Fundació, Josep Miquel Garcia.
Una cinquantena de persones, majoritàriament relacionades amb l’artista, van assistir a l’acte. Després de les
corresponents intervencions
protocol·làries, es procedí a la
signatura del contracte que,
entre altres termes, especifica que Lluís Trepat cedeix a
la Fundació Lo Pardal, per un
període de 20 anys renovables, la seva producció d’obra
pictòrica
La Fundació les exposarà
de forma rotativa a la tercera
planta de Lo Pardal 3 i es farà
càrrec de totes les despeses
ordinàries i les que siguin ne-

JOSEP BERTRAN

7

cessàries per a l’ús i conservació de les obres. La fundació
Lo Pardal, a més de tenir cura
del conjunt de l’obra, també
gestionarà la seva projecció
tant a nivell de la pròpia seu,
amb activitats diverses, com a
través de cessions temporals
a altres institucions.

7 i 8. Escala en Hi-Fi

JOSEP BERTRAN

L’Associació de Dones Esbarjo va organitzar la gran
vetllada musical per recaptar
fons destinats a la Marató de
TV3. Enguany es va celebrar
la quinzena edició del festival
Escala en Hi-Fi, com sempre
amb una gran assistència de
públic que omplí de gom a
gom les tres representacions
que es van fer. En el número
de gener la pròpia organització donarà compte del que
s’ha recollit, entre les entrades i els sortejos.

9. Escriptors per la pau
8

Organitzat per la Fundació
Espai Guinovart i el PEN Club
català, el dia 30 de novembre

Els quadres van ser molt lluïts i ben interpretats.

JOSEP BERTRAN

A baix, assistents a la trobada d’escriptors per la pau.

9

[DESEMBRE 2012]
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d’Art una mostra fotogràfica
obra de l’artista de Cervera,
Joan Porredon. Es tracta de
dues exposicions en una. Per
un costat, hi ha un sèrie de
fotografies agrupades amb el
nom de Nusnu i, per un altre,
una col·lecció d’ambrotips. Es
tracta d’una tècnica inventada a mitjans del segle XIX,
precursora de la fotografia.

FONT: GALERIA D’ART

11. Restauració

10
El fotògraf en una demostració
als Coberts.

Aspecte de les obres de drenatge
davant la portalada.

se celebrà la IV edició de la
Trobada d’Escriptors per la
Pau amb l’assistència d’una
quarantena de persones. Durant la sessió, presentada per
Elena Pol, es va projectar un
audiovisual, Silenci o Exili i
s’organitzà una taula rodona

sobre les vivències de diversos escriptors a l’exili.

10. Porredon exposa
a la Galeria
Fins al 13 de febrer de
2013 es pot veure a la Galeria

A l’església romànica de
Pelagalls, al municipi dels
Plans de Sió, s’hi està fent
una sèrie d’obres de millora
i restauració amb un pressupost de 100.000 euros, procedents del conveni entre el
departament de Cultura de la
Generalitat i l’obra social de
“la Caixa”. L’objecte de les
obres és el d’evitar les humitats que desgasten la pedra
original del monument, així
com el material que es va utilitzar en la restauració de fa
uns 25 anys. El temple és un
dels màxims exponents del romànic popular que tenim a la
comarca. Una de les peculiaritats que té es el gran nombre de rellotges de sol que hi
ha gravats al mur de ponent
de la petita església.

FOTO: X. S.

12. Presentació anticrisi
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L’alcalde agramuntí, Bernat
Solé, presidí, el divendres dia
7 de desembre, la presentació de llibre No hi ha crisi!
(si tu vols) del que és autor,
tal com ja vàrem informar el
mes passat, Ramon Badia. La
presentació pròpiament dita
la va fer l’empresari Ramon
Roca i Enrich que, com bon
entès en la matèria, desgranà
la situació econòmica actual a
partir del contingut del treball
i oferí un seguit de xifres es-

11
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JOSEP BERTRAN

pecialment relacionades amb
la petita i mitjana empresa,
la majoritària a casa nostra.
L’autor va tancar les intervencions davant el públic que
omplia de gom a gom la sala
de sessions municipal. Entre
moltes altres consideracions,
Ramon Badia es referí a la
necessitat d’adaptar les empreses als constants canvis i
transformacions de l’entorn i
l’ambient en què es mouen.
En finalitzar l’acte, l’autor dedicà el llibre a moltes de les
persones que el van comprar
in situ mentre se servia un
tast de torrons i cava. ■

12
La presentació es va fer a la sala de sessions de Ca la Vila.

FOTOS DENÚNCIA

U

n amable lector ens fa arribar aquestes fotos d’un indret situat a la dreta de l’antic camí de Puigverd, a un
centenar de metres de la nostra Vila. Són quatre dipòsits
d’uralita plens de runa i brossa possiblement procedents
d’alguna obra. A la foto de l’esquerra, cadires de fusta i
altres estris. Lamentable!

[DESEMBRE 2012]
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H I S TÒ R IA
A G R A M UN TIN A C O P D ’U LL A L RETROVISOR

Josep Bertran

De quan els carros mataven la gent
“Dues nenes mortes i una de greument ferida és el balanç d’un
greu accident de circulació que tingué lloc ahir a Agramunt”

ARXIU SIÓ

Aquest podria ser el titular d’una crònica actual de l’accident, possiblement el més greu que hem patit,
que tingué lloc a Agramunt el mes d’abril de 1917. En una època sense automòbils omplint carrers i
carreteres sembla que no hi podia haver gaires accidents de circulació. Doncs n’hi havia i de molt greus.
És en aquelles èpoques quan es van registrar més víctimes mortals, com el que hem apuntat en el titular
d’aquesta secció.

Un carro de trabuc circula
per l’actual Ronda dels
Comtes d’Urgell, en un lloc
proper on van morir dues
nenes aixafades per un carro
semblant.

Sembla ser que a
l’actual corba de la
Ronda dels Comtes
d’Urgell baixant del
Mercadal, aleshores
“Baixada del Molí”,
que era allí mateix
al costat, un carro
que baixava desbocat va atropellar
tres nenes.
18
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E

n el número de SIÓ del
mes de juny de 1970
en la seva secció habitual “De l’Antigor”, l’apotecari, poeta i estudiós local,
Joan Viladot-Puig, reflexionava sobre els accidents de
circulació que hi havia cent o
cent cinquanta anys enrere en
comparació amb els actuals.
Estem parlant de fa més de
40 anys i, per tant, l’autor ja
no va viure les conseqüències
de la moderna i massiva motorització de la societat.
L’il·lustre col·laborador de
la revista comparava els pocs
accidents de quan se circulava en carro amb els actu-

als, propiciats pels moderns
sistemes d’automoció. Amb
tot, reflexionava que, en comparació, ara són pocs, atenent la gran mobilitat que ha
provocat els nous mitjans i la
proliferació de viatges i viatgers.
En el seu article en recordava alguns de la seva joventut.
Nosaltres hem aprofundit en
el tema a partir de les cròniques que els mitjans de l’època feien d’aquests accidents.
Majoritàriament recullen els
que han ocasionat víctimes
mortals. Gairebé tots estan
relacionats amb els carros, els
habituals mitjans de transport

en general i entre la pagesia
en particular.
L’accident més greu dels
que tenim constància el publicava La Vanguardia del
diumenge 8 d’abril de 1917.
Sembla ser que a l’actual corba de la Ronda dels Comtes
d’Urgell baixant del Mercadal, aleshores “Baixada del
Molí”, que era allí mateix al
costat, un carro que baixava
desbocat va atropellar tres
nenes: Josefa Castelló Tardaguilla, de 14 anys; Maria Bernaus, de 12, i Montserrat Mas
Valls, d’únicament 14 mesos.
Segons l’atestat que en va
fer la Guardia Civil, el carro
era propietat de Federico Garrabou. El guiava l’adolescent
de 15 anys Jeroni Ribes, que
no va poder controlar l’animal
quan es va desbocar baixant
a tota velocitat pel pronunciat
pendent.
A conseqüència de l’accident, la nena més gran i
la més petita varen morir a
l’acte i la mitjana va quedar
greument ferida. No sabem si
va poder salvar la vida, donat
que el tema no tornà a sortir a
la premsa.
El 26 de febrer del 1934
un altre carro tornava a pro-

ARXIU SIÓ

A Agramunt es construïen molts
carros de tota mena, com els de
cal Minguet al Mercadal.

Joan Viladot-Puig
enumera altres
accidents, com en
el que va morir la
jove Ramona Roig
Solé, atropellada
per un carro al
pont del Canal de
Mafet.

tagonitzar un accident mortal també amb un menor,
Ramon Baró Barnola, de 5
anys d’edat, que morí atropellat pel carro propietat del
veí de Preixens, Jaume Torres
Puig. Segons la informació
periodística, l’infant morí poc
després a casa seva on l’havia
portat el seu pare. El carreter
va ser detingut inicialment
per la Guardia Civil, segons la
nota informativa.
Aquest mateix any, el 13
de maig, s’esdevingué un

altre fet luctuós quan el veí
d’Agramunt, Ramon Canosa Berenguer, anava amb el
carro carregat de pedres cap
a una de les seves finques.
Com era costum aleshores,
sobre la càrrega hi portava la
seva filla de 14 anys d’edat.
La mala fortuna volgué que,
en un indret del camí, el carruatge bolqués i la càrrega de
pedres caigués sobre la noia
que va morir poc després a
conseqüència de les greus ferides que patí.

Joan Viladot-Puig enumera
altres accidents, com en el que
va morir la jove Ramona Roig
Solé, atropellada per un carro
al pont del Canal de Mafet. Davant del jardí de Ca l’Iglesies,
més o menys a l’indret on moriren les dues nenes, també ho
féu “el nen del Canosa”. A la
sortida del pati de cal Jolonch
s’accidentà en Miquel Pera i la
“Clavetaira” perdé una orella
en el bolc d’un carruatge de
servei públic prop del Senill a
Artesa de Segre.
Finalment explicarem un
altre accident mortal. Aquest
el patí un veí de Puigverd, Simon Bonet Sangrà, que morí
ofegat quan es banyava en el
riu Sió, en un indret conegut
com el “Sorts”, possiblement
a conseqüència d’un tall de
digestió. Malgrat les atencions de l’amic que l’acompanyava no es pogué fer res per
salvar-li la vida. ■

La Revista SIÓ i la IGP Torró d’Agramunt us conviden a la TORRONADA PRESENTACIÓ del llibre

Agramunt: Torronaires i Xocolaters
La llegenda, la història i la realitat actual de la tradició
torronera i xocolatera de la nostra Vila
Foment Parroquial
Diumenge 23 de desembre de 2012, a 2/4 d’1 del migdia
Celebració del Catxo i torronada amb degustació de torrons, xocolata, mistela i cava per a tothom,
amb la col·laboració de Xocolata Jolonch i del Grup Escènic Agramuntí

Indicació Geogràfica Protegida Torró d’Agramunt
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E N T ITATS A G R U PAC IÓ SARDANISTA BARRETINA

Festa XXVè Aniversari

L

FONT: BARRETINA

FONT: BARRETINA

’Agrupació Sardanista Barretina d’Agramunt va celebrar,
el dissabte 24 de novembre,
el seu XXVè Aniversari al Pavelló
Firal d’Agramunt.
La vetllada s’inicià amb l’actuació de la “Cobleta” i la projecció
d’un audiovisual de fotografies que
mostraren els anys sardanístics
viscuts. Seguidament s’obrí el sopar de germanor amb prop de 200
sardanistes de la vila i d’arreu de
la comarca. Aquest sopar comptà
amb sortejos i sorpreses per a tots
els comensals. En la segona part
de la vetllada es va poder gaudir
d’una ballada de sardanes que ens
va oferir la Cobla Jovenívola d’Agramunt i la Cobla Vents de Riella.
Des d’aquí agraïm sincerament la
seva col·laboració en aquest acte.
Veient les grans rotllanes i les ganes de ballar de tots els assistents,
podem dir que la sardana batega
amb força a Agramunt perquè som
dansa, som país i tenim coratge de
seguir.
L’Agrupació Sardanista Barretina
valora molt positivament aquesta
vetllada i podem dir que la celebració va ser tot un èxit. Esperem
poder-ne complir molts més! ■

FONT: BARRETINA
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AGRAMUNT:
TORRONAIRES I XOCOLATERS
partir del dia 23 es posarà a la venda un nou llibre realitzat i editat per SIÓ, “Agramunt: torronaires i xocolaters”, la
llegenda, la història i la realitat actual d’aquests dos productes
gastronòmics tradicionals de casa nostra.
El llibre, que es presenta aprofitant les festes nadalenques,
és una reedició revisada i molt ampliada del col·leccionable que
amb el títol d’“Agramunt, una dolça tradició: Xocolata i Torrons”
es va publicar entre els mesos d’octubre de 1991 i desembre
de 1992.
L’edició es va exhaurir ben aviat i l’obra únicament es pot
trobar digitalitzada en el fons que SIÓ té a disposició dels seus
subscriptors i del públic en general.
Vint anys després presentem aquesta reedició gràcies al patrocini de la IGP Torró d’Agramunt. És pràcticament un nou
llibre –per això n’hem canviat el títol–, gràcies a les renovades fonts de documentació que hem localitzat, l’ampliació dels
continguts gràfics i literaris, el nou disseny i les aportacions de
nous col·laboradors. A tots, antics i actuals, cal agrir les seves
aportacions.
El llibre és el fruit d’un nou esforç, com sempre desinteressat,
que hem fet des de SIÓ amb l’únic objectiu de donar a conèixer
a tots els agramuntins una part de la nostra història comuna.

A
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E N T ITATS C EN TR E EX C U RSIONISTA D’AGRAMUNT

FONT: CENTRE EXCURSIONISTA

Recorregut pel terme de Puig-redon

Vam agafar el camí
de Comabella, que
ens dugué a una
masia restaurada,
que fou comprada
fa pocs anys per la
família de la Mònica
Terribas.

E

l dia 18 de novembre
es va fer la sortida que
en un principi estava
programada pel mes anterior,
però a causa de la pluja s’havia anul·lat.
La sortida va consistir en
un recorregut per l’antic terme de Puig-redon, caracteritzat per una gran disseminació
de masies.

“El poblament de la zona té
el seu origen a finals del segle
X, quan els cristians van conquerir aquest territori i el repoblaren amb camperols que
van rebre termes en propietat,
a canvi d’establir-s’hi”.
Vam deixar els cotxes al Mas
de Cal Millet, i des d’aquí vam
iniciar el recorregut. Entre camins i algun camp de cereals,

aviat arribem a un passatge
pintoresc i amagat, on hi ha
la font de la Casanova (o Font
dels Caus).
Més endavant vam agafar el
camí de Comabella, que ens
dugué a una masia restaurada, que fou comprada fa pocs
anys per la família de la Mònica Terribas.
Vam passar pel costat de
la Masia Piquet i visitàrem
el “Clot dels nens xics”, localitzat en un aflorament de
cinglera. Es tracta d’un lloc
d’enterrament medieval amb
setze tombes excavades a la
roca. El nom del clot prové de
la particularitat que set de les
tombes tenen menys d’1,40
metres de llarg.
Després vam prendre rumb
cap a Bellera i Bells passant
per l’antic camí de “Julians”,
recuperat exclusivament per a
aquesta ruta.
I d’aquesta manera vam arribar on teníem els cotxes.
Des del Centre Excursionista
esperem que acabeu de passar un bon any i tingueu un
feliç i pròsper any 2013. ■
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FRENS

PNEUMÀTICS

AMORTIDORS

ALINEACIÓ

OLI

Ctra. Tárrega, s/n. Agramunt. Tel: 973 390 734

Amics
de
l’Espai
Guinovart
Agramunt a Guinovart
15 desembre 2012 / 24 març 2013

Nadal a l’Espai
18 desembre 2012 / 6 gener 2013

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

INDÚSTRIES

JOVÉ-BALASCH, S.L.

HORARI:
Dijous i divendres, de 10h a 13h
Dissabtes d’11h a 14h i de 17h a 19h,
Diumenges d’11h a 14h.
Plaça del Mercat, s/n. 25310 Agramunt
info@espai.guinovart.es
Visites concertades per a grups. Tel. 973 39 09 04
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E N T ITATS P EN YA B A R C EL ONISTA D’AGRAMUNT I COMARCA

JOSEP ROVIRA

Nova junta i nova comunicació

El FC Barcelona va aprovar
per unanimitat
a l’últim congrés mundial
de penyes
barcelonistes,
la creació
del carnet
del penyista,
el qual serà
de caràcter
obligatori per
una part dels
socis/es de
les penyes
oficials. Si
no s’arriba
al mínim que
demana el
Club, la nostra
penya deixaria
de ser oficial.

D

esprés de la dissolució de l’anterior junta,
el dissabte dia 3 de novembre es va constituir la nova junta directiva, de conformitat amb l’acord de l’Assemblea celebrada el mes
d’agost, i que a partir d’ara passarà al capdavant
d’aquesta associació.
Els càrrecs van quedar distribuïts d’aquesta manera:
President: Joan Ramon Majoral Segura
Secretari: Joan Eugeni Rodríguez Perearnau
Tresorer: Josep Maria Coll Bosch
Vocals: Genís Guixé Eroles, Oriol Puebla Miralles, Àurea Niubó Figueras, Marga Bellera Moré i
Jordi Salat Fernández
Col·laboradors: Gerard Vicens Guixé i Francesc
Xavier Noró Camats
En aquesta mateixa reunió, es va acordar actualitzar les dades personals dels socis i sòcies de la
Penya, així com requerir el seu consentiment exprés per a la utilització del correu electrònic com
a mitjà preferent per rebre les notificacions. Fins
aquest moment s’informava a través d’una carta,
però a partir d’ara es farà per aquest mitjà, naturalment amb el seu consentiment i amb el benentès que si hi ha algú que no ens ho autoritza
o no disposa de correu electrònic se’l continuarà
informant per correu postal.

Actualització de dades
Per tal que el canvi sigui possible, necessitem
disposar de les dades personals actualitzades i de

l’adreça electrònica a efectes de notificacions. Per
això, farem arribar a tots els socis un formulari
amb les dades personals de què disposem, perquè
les revisin o rectifiquin, i que una vegada completat el podran signar i lliurar a qualsevol membre
de la junta o portar-lo al local social. Així mateix
es podrà fer arribar a l’adreça electrònica següent:
penyabarcelonista@hotmail.es o també emplenar-lo i enviar-lo mitjançant la pàgina web de la
Penya: http://www.pbagramunticomarca.jimdo.com
Els principals motius d’aquest canvi són bàsicament econòmics i pràctics. Econòmics perquè
cada vegada que s’han d’enviar notificacions per
correu comporten una despesa aproximada de
100€ (despesa considerable que faria de bon estalviar), i pràctics per la feina que genera aquest
procediment. En aquest sentit hem tingut en
compte les grans prestacions, facilitats i comoditats que ofereixen les noves tecnologies, i creiem
que les notificacions via correu electrònic seran
molt més ràpides i eficients.

Carnet de penyista
També us comuniquem que el Futbol Club Barcelona, dins el projecte PENYES SEGLE XXI, va
aprovar per unanimitat a l’últim congrés mundial
de penyes barcelonistes, celebrat el mes d’agost,
la creació del carnet del penyista, el qual serà de
caràcter obligatori per una part dels socis/es de les
penyes oficials. Si no s’arriba al mínim que demana el Club, la nostra penya deixaria de ser oficial.
Per tant, es necessiten almenys 75 socis que es
facin el carnet del penyista, per continuar tenint
oficialitat dins el Club. Aquest carnet té un cost addicional de 2 € anuals i tenir-lo comporta una sèrie
d’avantatges, com ara descomptes en les entrades
al futbol, a les seccions, al museu i a la botiga
del Barça, a més d’avantatges amb les empreses
que són patrocinadores del FC Barcelona, com són
Viajes Halcón o La Caixa, entre altres.
Adquirir el carnet del penyista és voluntari, no
obstant us reiterem que el FC Barcelona obliga
les penyes a tenir un número mínim de socis amb
aquest carnet. Per tant, els socis que hi estiguin
interessats caldrà que ho facin constar al formulari d’actualització de dades. Així mateix, fem avinent que el fet de fer-se soci penyista no afecta en
absolut la condició de soci de la PBAiC. ■
[DESEMBRE 2012]
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E N T ITATS G R U P SA R D A NISTA ESTOL

Bon any per al nostre grup
nostra dansa i que tinguessin
ganes de sortir a competir. I
així ho vam fer: vam iniciar
els assajos amb una colla de
nens i nenes d’entre deu i
tretze anys a l’estiu, i al novembre van assistir al seu primer concurs. Van obtenir una
segona posició de tot Catalunya, i un primer lloc entre les
colles lleidatanes; tot un èxit!

Nova generació

FONT: GRUP SARDANISTA ESTOL

El que ens vam
posar com a tercer
repte i per a nosaltres era el més
important i motivador, era formar
i consolidar una
colla d’infants que
aprenguessin a
gaudir de la nostra
dansa i que tinguessin ganes de
sortir a competir.

J

a ha passat un any més
i, com sempre en acabar
la temporada, solem fer
balanç de tot el viscut durant
aquests mesos.
Com és costum, la colla
Estol-Espígol va iniciar els
assajos al gener per tal de
començar a preparar la temporada, que va donar el tret
de sortida al març i que va
continuar fins al passat novembre. A l’inici de l’any ens
vam plantejar tres reptes: per
una banda, volíem perfeccionar i acabar de crear un estil
propi, que definís la nostra
manera de ballar i amb el
qual ens sentíssim còmodes.
Després de diversos assajos
i provatures, vam aconseguir

l’objectiu, i des de llavors
treballem en una mateixa direcció. Hem aconseguit millores i això ens ha permès
obtenir una segona posició
al campionat de sardana de
lluïment de les terres de Lleida, de la qual n’estem molt
satisfets. De la mateixa manera, ens sentim orgullosos
de poder dir que ens hem
mantingut en la primera posició en la modalitat de punts
lliures, que era el nostre segon repte.
Però el que ens vam posar
com a tercer repte i per a nosaltres era el més important i
motivador, era formar i consolidar una colla d’infants que
aprenguessin a gaudir de la

Així doncs, la valoració
d’aquesta temporada és molt
positiva en tots els aspectes.
Però no només és això: per a
la colla, seguir actius un any
més significa esforç i il·lusió,
la mateixa o més que quan
vam començar, i poder tenir
una nova generació a l’esquena és una força que ens
anima a seguir endavant per
molts anys més. Esperem que
continuïn amb les mateixes
ganes i empenta com fins ara.
Per als “grans”, és tot un orgull poder anar a un concurs
amb uns “germans petits”.
Per cert: qualsevol infant que
tingui ganes de ballar sardanes i passar bons moments
amb la colla, només cal que
ens ho faci saber! Tothom hi
és benvingut!
Gràcies, com sempre, a
tots els que ens doneu suport
d’una manera o altra: personalment, acompanyant-nos i
fent-nos costat o bé via facebook, que hem aconseguit un
gran nombre d’amics! Per la
nostra banda, seguirem puntejant la nostra dansa amb orgull i portant arreu el nom de
la nostra vila. ■
[DESEMBRE 2012]
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pintura i decoració

Roman Serra

695 558 383
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OP IN IÓ LA C LAR A B O IA

per JOAN PUIG i RIBERA

“Hábleme en cristiano”

L

Ara el ministre Wert
voldria que tornéssim a aquells temps
injustos, miserables
i tristos de la postguerra quan només
hi havia una llengua
i les altres eren
simples “dialectos”
sense drets ni projecció de futur...

a proposta de reforma
educativa per part del
ministre Wert, segons la
qual el català queda marginat
en l’ensenyament com una
llengua residual, em fa venir
a la memòria els meus temps
viscuts a l’escola.
Després d’uns anys de parvulari al col·legi de les Monges, vaig anar a les Escoles.
Tenia quatre anys fets. Allà
em van col·locar amb les senyoretes Adela i Margarita que
vetllaven per nosaltres i ens
netejaven els mocs i el culet
quan convenia. En fer els sis
vaig accedir a la classe del senyor Gassó. Això era el 1959.
Amb ell hi vaig estar dos cursos. Passàvem el dia aprenent
a llegir, fent petites operacions
i copiant adagis que escrivia a
la pissarra en començar el dia.
Era un home molt estricte que
ens tenia atemorits. Mai no he
pogut oblidar les dues vegades
que em va tocar el rebre sense ser culpable. Després van
venir dos anys amb el senyor
Ribó que, tot i anar coix, també ens mantenia a ratlla amb
una canya americana. Val a dir
que el senyor Ribó amb mi,
que era un dels xiquets tranquils, sempre es va portar bé.
A continuació, amb deu anys,
em va tocar el senyor Curià.
També ens imposava com el
senyor Gassó. Recordo que en
més d’una ocasió ens va fer
sortir a tots de l’aula, perquè
havíem parlat en la seva absència, i llavors ens feia entrar
un a un mentre ens donava un
mastegot a cadascú; i si algú
s’atrevia a esquivar-lo, llavors
n’hi tocava ració doble; acaba-

va amb la mà vermella i inflada de tant repartir llenya. Amb
ell hi vaig estudiar l’ingrés i
el primer de batxillerat dels
quals ens vam examinar tota
una colla al juny en un centre
de Lleida.
En aquest ambient de postguerra sòrdid, repressiu, de
llet americana i penellons a
les mans, vam pujar tota una
generació o dues. Teníem per
llibre una enciclopèdia en castellà, estudiàvem en castellà i
tot ho apreníem en castellà.
Recordo perfectament la celebració dels “Veinticinco años
de paz” amb cartells al·lusius
a l’efemèride. La nostra llengua solament la fèiem servir
per jugar al pati o al carrer.
També la fèiem anar a casa, és
clar; si més no, els que érem
nascuts aquí. L’ensenyament
de la religió també el vam fer
al principi en castellà. Encara
que més endavant va ser en
català.
Quan vaig anar al Seminari
de la Seu, tot va continuar en
castellà. A finals dels seixanta, però, al seminari ens van
impartir classes de català com
una optativa més. Un dels
professors que vaig tenir va
ser mossèn Vives que, a part
de música, ens ensenyà els fonaments de la nostra llengua.
Quan vaig anar a la Universitat
de Lleida, a la tardor del setanta-dos, moltes assignatures
eren en castellà i algunes en
català. Però això darrer era pel
fet que hi cursava hispàniques
que, a part de la llengua veïna
i moltes altres, també comprenia la nostra; mentrestant,
però, la gran majoria d’univer-

sitaris continuaren fent-ho tot,
tot i tot en castellà. Fou entre
el 1973 i 1974 que una colla
d’estudiants vam apuntar-nos
voluntàriament a les classes
de català que organitzava
l’Òmnium Cultural a Lleida,
cosa que més endavant ens va
permetre examinar-nos i obtenir un títol. No va ser, doncs,
fins quan teníem els vint anys
fets que vam poder estudiar el
català, però encara pel nostre
compte.
Fins als vint-i-tres anys
(l’any 1976) no vaig poder
llegir, com tots els catalans,
el primer diari en la nostra
llengua. Fins llavors, Franco
i el seu règim ens ho havien
impedit perquè consideraven
que ja en teníem prou amb els
rotatius escrits en la “lengua
del imperio”.
Quan vaig venir de professor
a Agramunt, el curs 80/81,
encara no s’impartia oficialment català als alumnes de
COU. Era solament una assignatura optativa a la qual assistien els alumnes que volien i
de la qual no tenien qualificacions ni s’havien d’examinar
a selectivitat, tot i que ja feia
cinc anys de la mort del dictador!
Ara el ministre Wert voldria
que tornéssim a aquells temps
injustos, miserables i tristos
de la postguerra quan només
hi havia una llengua i les altres eren simples “dialectos”
sense drets ni projecció de
futur, quan, en dirigir-nos en
català a una finestreta oficial,
més d’una vegada ens replicaven amb menyspreu: “Hábleme en cristiano!”. ■
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per A. PONSA

Ocells: merla d’aigua

És un dels ocells
que podria classificar-se com a cantor per excel·lència,
que s’ha adaptat
completament al
medi aquàtic fins
al punt que pel
seu règim de vida
i altres característiques corporals fa
recordar més aviat
un corb marí en
miniatura que no
pas un rossinyol ni
una merla.

L

es merles d’aigua són ocells que fan honor al seu nom, ja que viuen totalment
lligades a rius i rieres de fons pedregosos, especialment les que porten aigües bellugadisses i netes i estan situades enmig de
boscos, tant a la muntanya mitjana com al
Pirineu.
De fet, són ocells especialitzats a viure en
aquest ambient, i es pot dir que en depenen
totalment. Són de la mida d’un estornell, amb
la cua curta i una taca blanca molt grossa i ben
visible al pit.
Es capbussen activament dins l’aigua, un
fet ben curiós per un ocell que no té cap gran
adaptació física com, per exemple, les potes
palmades dels ànecs i els corbs marins, per
citar-ne alguns. Això sí, tenen el plomatge especialment dens i la capacitat de veure-hi bé
tant a dins com a fora de l’aigua.
Les merles d’aigua hi posen més entrega
que mitjans i les seves immersions, de molt
poca durada però molt freqüents, els serveixen
per capturar insectes del fons com poden ser
les cuques de capsa, que els agraden amb deliri, i altres invertebrats.

És un dels ocells que podria classificar-se
com a cantor per excel·lència, que s’ha adaptat
completament al medi aquàtic fins al punt que
pel seu règim de vida i altres característiques
corporals fa recordar més aviat un corb marí en
miniatura que no pas un rossinyol ni una merla. El disseny del cos és fet a mida per estar a
prop i, fins i tot, dins de l’aigua, i un plomatge
espès que s’impermeabilitza mitjançant una
glàndula situada a la base de la cua, la qual
segrega un oli que li serveix per poder resistir
les aigües fredes i turbulentes.
Les ungles les té resistents i corbades per
facilitar-li arrapar-se bé al llit dels rius i torrents, on neda tranquil·lament i se capbussa
bategant les ales com si res, ja que és allí on
troba el seu aliment, que consisteix, sobretot,
en larves i invertebrats aquàtics.
La merla d’aigua, pròpia d’Europa, Àsia i
Amèrica del Nord fa uns nius grossos de forma
rodona a la vora dels rius, en forats, en balmes
o darrere mateix d’un salt d’aigua, on hi fa una
posta que oscil·la entre els tres i els sis ous.
Ací la podem trobar al Pirineu i al Prepirineu i també en alguns nuclis aïllats de les
muntanyes del sud de Catalunya. Al Pirineu
l’anomenen aiguarola, i allí la població no
és gaire densa, a causa de les característiques
del seu hàbitat, que no són pas les més idònies.
Com veieu, de merles n’hi ha de diferents
espècies, unes que ens són més conegudes o
familiars i unes altres que no ho són tant, i potser algunes que les desconeixem i tot perquè
no viuen en entorns propers, però això és un
fet normal que no passa solament en aquests
ocells sinó en molts d’altres i, per descomptat, en altres éssers del regne animal, vegetal
i mineral.
Mentre que la merla comuna, de la qual ja
he parlat en un altre escrit dels ocells, diríem
que és completament negra, llevat del bec
que és d’un color groc llampant, aquesta s’hi
assembla ben poc, ja que és d’uns colors diferents: el dessobre negrós, les parts inferiors
de color castany fosc i el pit d’un blanc ben
destacat. ■
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FONT: ASSEMBLEA D’AGRAMUNT

Temps d’optimisme

Xerrada sobre el futur de les
nostres pensions, a la Sala de
Plens de l’Ajuntament, per part
de membres del Cercle Català
de Negocis i de l’Assemblea
Nacional Catalana.

JOSEP BERTRAN

Parada de l’Assemblea local
el passat Mercat de Nadal.

D

esprés de reflexionar
sobre el resultat del
procés electoral finalitzat el 25N, des de l’Assemblea “Agramunt, Ribera del
Sió per la Independència”
volem encomanar optimisme.

Tenim una tasca difícil, però
també apassionant. Tenim un
camí per recórrer, sense pausa, amb convicció i, per sobre
de tot, seguint el crit d’un poble que ha parlat al carrer i a
les urnes. Manifestació multitudinària, històrica participació electoral, programes dels
partits molt clars sobre el dret
a decidir... Així, doncs, tenim
un diagnòstic molt real del
país, i això dóna força.
Des de l’Assemblea hem
treballat fermament per informar sobre el dret a decidir.
Un dret que ha de permetre
que aquest “país petit” que
tant estimem, esdevingui ben
aviat independent. Per convicció històrica i per necessitat econòmica, Catalunya serà
un nou estat.
Fa uns dies, dos companys
del Cercle Català de Negocis
i membres també de l’As-

semblea Nacional Catalana,
ens van explicar, a la Sala
de Plens de l’Ajuntament, el
futur de les nostres pensions.
La conclusió va ser que en
una Catalunya independent
estan 100% assegurades i,
fins hi tot, en pocs anys podrien arribar a augmentar.
Difusió al Mercat de Nadal
El proppassat Mercat de
Nadal ens va servir per fer
difusió. Creiem que ens hem
d’omplir de raons, però també els símbols ajuden a fer
aquest camí. Per tant, proposem omplir tots els balcons
d’estelades, i ara que estem
en temps nadalencs, diem
que: “La llum de l’estelada
ens guiï durant tot el viatge”.
També recordem que des
de l’Assemblea volem portar
el missatge d’una Catalunya
Independent durant el proper
partit de la selecció nacional
catalana. Així doncs, us animem a venir amb l’autocar
que organitzem. El dia 2 de
gener, volem que l’estadi Cornellà - El Prat sigui un clam.
Finalment, manifestem un
sincer agraïment a totes les
persones i establiments que
han col·laborat amb nosaltres.
També us animem a tots a adherir-vos. Podeu informar-vos
a: www.assemblea.cat i per
qualsevol dubte agramunt@
assemblea.cat
“Són moments difícils però
apassionants. Treballem-los
amb fortalesa i gaudim-los al
màxim. Catalunya s’ho mereix”.
Assemblea “Agramunt, Ribera
del Sió per la Independència”
[DESEMBRE 2012]
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Altres possibles causes de la crisi
Contemplant
des de la finestra de casa com
en el pati d’un
col·legi grups de
canalla guiats
per professors
s’embadalien
i escarrassaven regant uns
grans testos
quadrangulars
convertits en
horts, m’envaí
una sensació
de tranquil·litat,
de reconfortant
optimisme. Hi ha
esperança. No
tot està perdut...

L

a crisi, com la pesta
–penso en Albert Camus–
s’incubà sense que ningú
no admetés l’existència de les
rates. Fins que la invasió es patentitzà i es féu palesa la impotència de la població per a deturar-la, convertint la mort en ”un
assumpte de tots”. En l’inquietant, fascinant, relat de Camus,
solament l’obstinada i lúcida
lluita personal del Dr. Bernard
Rieux i les escasses individualitats que li feren costat, tingueren una certa eficàcia contra la
pandèmia.
En la crisi que ens tenalla ha
passat quelcom semblant. Quan
les rates de l’especulació, la
corrupció, la injustícia, l’amiguisme, etc., etc., començaren
a sortir dels seus caus i envaïren els carrers, adonant-se que
sortint a la llum no els passava
res, vomitaren les seves miasmes emmetzinades amb tota
impunitat, esquitxant a tort i a
dret. Els governants els reien

les gràcies i les posaven com
exemple creador de riquesa. Els
governats, i gran part del poble
anònim també, les considerava
molt llestes i dignes d’imitar. De
mica en mica el país, plàcidament, es convertia en “Alícia en

el país de les meravelles” i s’hi
trobava bé.
Uns senyors anomenats polítics que, en teoria –millor seria
en la pràctica– han d’administrar i dirigir un país governant-lo,
fent prevaler la llei i la justícia
social per damunt de tot, davant
la ràtzia pestilent d’onades de
diner fàcil i ràpid, es taparen el
nas, giraren el cap i pararen la
mà. Entretant, el vaixell (país)
sense rumb i a la deriva. Fins
que la nau encallà, quedant totalment escorada. De la immensa bodega esfondrada començaren a surar-ne immundícies
insospitades, increïbles, que hi
havien estat emmagatzemades,
“amagades”. En aflorar tanta
porqueria, eixiren, flotant-hi
barrejades, la falsedat, la hipocresia, la corrupció, la ineptitud,
els abusos incontrolats, la falta
d’escrúpols, d’aquells senyors.
El llot que ha deixat el naufragi, que s’anava incubant
dins el vaixell propiciat per la
irresponsabilitat i cobdícia dels
timoners, ha contribuït a la
magnitud del desastre i al desconeixement de la seva durada.
Un fang espès que, majoritàriament, ha conformat una societat
laxa, conformista, fàcilment manipulable. La societat dels: “eh,
tio!; eh, tia!”; dels “jo passo, tu
de què vas”; del consum incontrolat d’alcohol i pastilles; dels
horaris d’oci forassenyats; de la
cultura televisiva basada en la
calúmnia consentida i la prostitució i defecació dialèctica; dels
grafits i inscripcions de mal gust
que inunden parets i murs sense respectar res (en els quals la
paraula puta adquireix curiosament una significació rellevant,
de tabú transgredit); de la su-

blimació del guany fàcil sense
qüestionar-ne la legalitat, de la
irresponsabilitat ètica i moral...
Penso que en una situació
tan difícil, únicament la voluntat personal decidida –com la
del personatge de Camus–, pot
engrescar altres voluntats a revelar-se i fer front al desastre on
ens han abocat i als qui ens hi
han abocat, on potser, també,
ens hem deixat abocar. Perquè,
de moment, i això està molt clar,
patim les conseqüències de la
crisi la multitud de ciutadans
anònims que no la vam generar.
Els qui ens han deixat la penyora, campen amb la mateixa
barra i desembaràs de sempre:
amb la rialla a la boca, la falsa
verbositat habitual, com si res
no hagués passat.
Contemplant des de la finestra de casa com en el pati d’un
col·legi grups de canalla guiats
per professors s’embadalien i
escarrassaven regant uns grans
testos quadrangulars convertits
en horts, m’envaí una sensació
de tranquil·litat, de reconfortant
optimisme. Hi ha esperança. No
tot està perdut... Si a més a més
d’ensinistrar-los a cultivar un
hort i conèixer els vegetals que
s’hi poden conrear, se’ls educa
en valors humanístics i solidaris,
en la convicció que el bé més
preuat és el del coneixement,
i en aquest alliçonament ens
hi impliquem tots, com en una
immensa colla castellera: pares
i professors conformant el pilar,
la resta de la ciutadania fent
pinya, els alumnes (la nova generació) d’anxanetes alçant el
mocador de la saviesa. L’únic, el
veritable antídot contra la crisi.
Ot D’Acrimonts
[DESEMBRE 2012]
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Ella ens demostra
que en la seva
tardor té una vivesa
plena d’un enginy
creatiu, que molts
en voldrien només
unes llavoretes.

N

o m’agrada tancar
l’any sense fer-vos saber d’una bona amiga
i agramuntina com jo. Us parlo de l’escriptora i poeta Carme Raichs; aquesta dona que
no pot estar molt allunyada de
les seves arrels, per això viu a
pocs metres del carrer Agramunt, a Sant Boi de Llobregat, com podeu veure.
La nostra Carme ha tingut
un any molt creatiu i pròsper
dins el camp de la literatura.
Qui diu que els anys ens atu-

ren? Ella ens demostra que
en la seva tardor té una vivesa plena d’un enginy creatiu,
que molts en voldrien només
unes llavoretes.
El mes de juliol li van publicar el llibre de relats breus
“Sucre i llimona” i ens diu el
seu prologuista, Amadeu Alemany: “La realitat de personatges és tan diversa, i amb
personalitats tan sòlides. I és
que aquí, l’amor ens l’explica
la més pura intimitat, la solitud és més que solitud, les
virtuts dels protagonistes, la
tristor i la tendresa, la innocència i la temeritat, les ombres, les llums i les pors..., en
definitiva, celebro que ‘Sucre
i llimona’, ens mostri mons i
vides amb la màgia i amb les
meravelloses paraules que la
Carme sap acaronar d’aquesta manera tan seva; amb el
segell d’una prosa impregnada de l’esperit del vers que
sempre l’acompanya.”
Un llibre tan viu i real que
fins i tot, a mi, que no sóc un
gran lector, m’ha fet passar
estones entranyables per la
lleugeresa de les seves històries i el seu llenguatge.
La Carme Raichs també ha
estat agosarada a l’hora de
triar la portada. Una portada
plena de simbolisme alhora, i

PORTADA LLIBRE

Nou llibre de Carme Raichs

també atractiva per al lector.
I si l’estiu va ser bo per a
la nostra agramuntina, la tardor li ha estat esplèndida.
El dia 11 de novembre als
Jocs Florals de la Tardor, a
l’Ajuntament de Barcelona,
va guanyar un nou premi, la
Viola. I per haver obtingut els
tres primers premis d’aquests
Jocs Florals, li van entregar el
mestratge de “Mestra en Gai
Saber”.
Si us he volgut explicar tot
això és perquè crec que, tots
nosaltres, hem d’estar satisfets per aquesta agramuntina
satisfeta de les seves arrels i
que encara enyora “els seus
camps de blat” com ens diu
ella.
Joan Fusté

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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Quin desastre la vorera del Pou!!!
No s’acaba d’entendre que la vorera
de la plaça del Pou,
un indret tan cèntric, concorregut i
de pas, estigui tan
deixada i tan malmesa.

D

es de fa un temps
l’Ajuntament està millorant les voreres de la
Ronda dels Comtes d’Urgell i
del carrer de la Capella. Enhorabona als pocs o molts veïns
de la zona. Millor per a ells.
En canvi, ni aquest ni els anteriors ajuntaments no s’han
preocupat gens ni mica de
rehabilitar una de les voreres
més transitades d’Agramunt,
sinó la que més, com és la de
la plaça del Pou.
Com els centenars d’agramuntins que hi passen cada

dia, he de patir el mal estat i
l’estretor de quasi tot el tram.
Quan es creuen dues persones, una ha de baixar al carrer. Quan plou, no cal que us
expliqui el problema.
Especialment desastrós és
el tram central amb una amplada que no arriba a mig
metre, amb uns “bordillos”
tots trencats, que si algú no
hi ha deixat el peu és ben bé
de casualitat, rajoles que ballen,... en fi, un desastre.
No s’acaba d’entendre que
la vorera de la plaça del Pou,

un indret tan cèntric, concorregut i de pas, estigui tan deixada i tan malmesa.
Quan fa uns anys van remodelar la plaça, es comentà
que potser arranjarien la vorera. No senyor, no va ser així,
i sembla que continuarem
igual per secula, seculorum
si l’actual Ajuntament no hi
posa remei com ha fet amb
les dues que actualment estan en obres que, ni de lluny,
no són tan transitades.
Atentament,
Un sofert vianant

Berenada de les nascudes el 1934
A

les grans també ens agrada trobar-nos.
Algunes de les nascudes l’any 1934, ens

vàrem reunir per fer una berenada i ens ho vam
passar d’allò més bé.

Foto de grup el dia
de la berenada.
D’esquerra a dreta,
dretes: Mª Teresa
Flaqué, Francisqueta
Escolà, Magda Vicens,
Carme Viñals, Antonieta Carrera, Pepita
Cahelles. Assegudes:
Mª Esperança Llovera,
Lluïsa Grau, Mª Rosa
Espinal, Irene Cuñat.
[DESEMBRE 2012]
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E N T R E V ISTA EL PO U D EL GEL I L A CISTERNA DEL CONVENT

per ANNA SANTACREU

Germandat Ntra. Sra. del Remei
de Mafet d’Agramunt

Segons documents
trobats, el 19 de
març de 1918 la
Germandat quedava legalment
constituïda.

FONT: GERMANDAT NTRA. SRA. DEL REMEI

Vista actual del local
amb el pati al costat.

U

na part d’aquesta conversa l’hem tingut amb
Felip Llena Arriasol, fill
de Mafet i de 84 anys d’edat. Li
consta que el seu padrí, Francesc Llena Santamaria, en va
ser soci fundador. Es manifesta
orgullós que un poble com Mafet pogués tenir una Germandat
que en aquells temps era una
mena d’assegurança (actualment com una mútua) contra
qualsevol imprevist, fos econòmic o de malaltia.

Ens explica el que recorda
de la fundació de la Germandat
Ntra. Sra. del Remei i, si no li
falla la memòria, ja se’n parlava cap al 1916.
– Quines són les dades de la
seva constitució?
Segons documents trobats,
el 19 de març de 1918 la
Germandat quedava legalment constituïda amb el vist i
plau del Governador de l’època, Juan A. Betes.

– Quin era l’objectiu de la
Germandat?
Al capítol primer, article primer del “Reglamento” s’especifica el següent: “Germandat
de Nostra Senyora del Remei”
se denominarà esta Sociedad.
Tiene por bases y objeto proporcionar algunos socorros a
los socios enfermos, mediante las cantidades reunidas
en depósito por pequeñas
imposiciones mensuales. El
progreso de la Sociedad determinarà si debe desarrollar
otros objetos.
La primera junta estava
formada per: President Honorari: Josep Mª de Ciscar
Castellarnau. President: Francesc Boncompte Masses. Secretari: Emili Solé Cucurull.
Dipositari: Francesc Llena
Santamaria. Primer Vocal: Josep Fornells Castellà. Segon
Vocal: Josep Omedes Solé.
Aquesta Germandat, poc
després de ser fundada, va
comprar un terreny, segons
escriptura del dia 3 de maig
de 1922, davant el notari Vicente Larrondo Oquendo. El
terreny era propietat d’Antoni Folguera Estany, i com a
part compradora hi figura el
president d’aquell moment,
[DESEMBRE 2012]
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Gairebé cent anys després de la seva fundació l’associació Germandat de Nostra Senyora del Remei de
Mafet està més activa que mai, contràriament a la tendència general d’aquest tipus d’associacions que
s’han anat morint i desapareixent. Després d’anys de letargia, fa poc que l’entitat reviscolà gràcies a
la iniciativa i l’empenta d’una colla de joves relacionats amb el poble, hi visquin o no. Hem parlar amb
antics responsables i amb els que ara estiren del carro per tal d’apropar-vos aquesta realitat cultural i
recreativa del nostre municipi.
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A més d’actuar com a Germandat, el col·lectiu volia donar algun servei més al poble
i la idea va ser construir un local i en aquest local fer-hi una
sala-cafè com es denominava
aleshores.
La veritat és que a Mafet
ja hi havia un bar, com a la
majoria dels pobles, però s’hi

jugava a cartes i de manera
forta, i això ocasionava molts
problemes a moltes famílies.
Al nou local es va prohibir
el joc, tan sols es permetien
els jocs de base: manilla, ruquet..., el més important és
que es va construir tot a jova,
és a dir amb el treball desinteressat dels veïns del poble, tal

MAFET (Agramunt)

Portada de l’escriptura de la
compra d’un terreny per part
de la Germandat de Nostra
Senyora del Remei, amb data
23 de maig de 1922.
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Francesc Boncompte Masses.
La compra es féu efectiva per
un import de 150 pessetes.
Anys més tard, el 7 de juny
de 1942, aquest terreny es va
ampliar amb la compra d’uns
metres més que van completar la finca, per un import de
1.400 pessetes. Aquest nou
terreny es va comprar a Josep
Folguera Torres, i en representació de la Germandat va
actuar el president, Josep Fitó
Sendrós.
– I quina va ser la finalitat de
la compra del terreny?

Los mayorales de la Cofradía de San Esteban, señoritos
Pedro Sala y Jaime Solsona, con autorización del señor alcalde y en combinación con la Hermandad de Nuestra Señora
del Remedio, han contratado a la orquesta “La Principal”,
de Agramunt, para ejecutar el programa de las fiestas que se
celebrarán los días 12, 13 y 14 del presente mes, en honor
de Nuestra Señora del Remedio, patrona de Mafet y de la
Hermandad de su mismo nombre.
El programa de las fiestas es como sigue a continuación:
Día 12, a las doce, gran repique de campanas y disparos
de gala; a las 18, rosarlo y completas cantados.
Día 13, a las siete, misa y comunión general; a las nueve,
misa solemne y sermón; a las once, sección vermouth; a las
doce, repique de campanas; a las 15, trisagio y rosario cantados; a las 15.30, partido de fútbol entre el primer equipo del
F. C. Agramunt y el primer equipo U. D. Artesa de Segre;
a las 17, gran baile con ramos y toyas; a las 22, concierto; a
las 23, baile.
Día 14, a las ocho, misa de difuntos; a las nueve, solemne
procesión, donde lucirá la bandera de la hermandad nombrada; acabada la procesión, gran misa solemne, en la que
está encargado del panegírico, igual que el día anterior, un
padre carmelita descalzo de la Residencia de Tárrega; a las
doce, sardanas; a las 15, rosario; a las 17, baile como el día
anterior; a las 22, concierto por la citada orquesta; a las 23,
despedida de fiestas con un gran baile.
Todos los conciertos y bailes se celebrarán en el local de la
Hermandad de Nuestra Señora del Remedio.
—Han sido nombradas mayoralas de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario doña Francisca Penella de Esteve
y la señorita Antonia Torres Folguera, para sustituir a las
salientes doña Fuensanta Ruiz de Boncompte y a la señorita
Matilde Boncompte Mases. — El Corresponsal.
Crònica de La Vanguardia, del dissabte 12 d’octubre de 1929, en què s’esmenta la Germandad
formant part de l’organització de la Festa Major de l’època.

A la de dalt, d’esquerra a dreta:
Vicent Castellà, J. Borràs (Balaguer),
Jaume Aligué, J. Darba (Montgai),
Josep Bernaus, Jaume Solsona,
Miquel Torres, Pere Serra i Ramon
Fitó (tapat per l’altaveu).
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A la de baix, d’esquerra a dreta:
Antònia Tallaví, Vicent Castellà,
Ramona Cera, Antònia Cases i
Felicià Ruïch.

com es feien habitualment en
aquella època les obres comunitàries. El local d’aleshores
no era tan gran com el d’ara.
S’hi han fet moltes reformes.
En un principi, on avui hi ha
l’escenari hi havia el cafè.
Estava arrendat a la Sra.
Leonor Ventura Tallaví per 600
pessetes anuals, segons consta en les actes dels anys 40.

– Com es mantenia el local?
A més de l’arrendament,
la Germandat tenia socis. Al
“Reglamento” de l’any de la
constitució, 1918, al capítol
tercer, article 11, per poder
entrar com a soci, diu: “Todo
socio deberá satisfacer al ingresar la cantidad de seis pesetas por entrada y una peseta
veinticinco céntimos de cuota
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Dues imatges de quan la Germandat
va cedir el local per crear l’Associació de Jubilats de Mafet.

mensual”. Si el soci estava
malalt cobrava un subsidi de
dues pessetes cinquanta cèntims diaris, amb un màxim
de 60 dies. A l’Assemblea
General Extraordinària del dia
25 de setembre de 1940 es
formà una nova junta, la qual
decidí que a partir d’aquell
moment el soci que volia entrar a formar part de la Germandat ingressaria 15 pessetes d’entrada i 2 pessetes de
quota mensual. En aquest cas
el subsidi per malaltia passava a ser de 3 pessetes diàries.
– Es va canviar el nom de
Germandat per Hermandad.
Fins l’any 1940 no es troba
més documentació, la guerra
civil va propiciar un parèntesi
en l’activitat de la Germandat.
I el 25 de setembre de 1949
es tornava a l’activitat amb
una assemblea de la qual sortí la següent junta: President:
Jaume Torres Folguera. Secretari: Jaume Solans Carabasa. Tresorer: Jaume Folguera
Civit. Vocal 1: Miquel Pintó
Abadal. Vocal 2: Ramon Llena Colomé.
El 20 de gener de 1963 es
va fer una assemblea general.
Un dels punts de l’ordre del
dia era: “Declarar constituída la Hermandad de Nuestra
Sra. del Remedio de Mafet”.
Aquest canvi de nom ve donat i ho diu clarament l’acta:
“Después de los necesarios
cambios de unas presiones y
dar cuenta al Presidente del
escrito de la Dirección General de Política Interior, aprobando los Estatutos de la Hermandad”.
En aquesta mateixa assemblea es formà la següent junta: President: Pere Serra Freixes. Secretari: Ramon Solà
París. Dipositari: Josep Llena
Colomé. Vocal: Jaume Torres
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FIRAL

C/ Firal, 21
25310 Agramunt
973 39 23 90
Įral@cifec.es
www.cifec.es

vine a
veure la
nova secció

ELECTRODOMÈSTICS – IMATGE

t’esperem

Obertura de la nova tenda de productes
es alimentaris de “Qualitat”
“Qualitat
al millor preu: Pernils, Embotits, Mel, Oli, etc.
Agramunt (Lleida):
Ctra. Cervera km.19 (Edifici Agra)
Tel. 973 391 016
Horari: de 9 a 14 h. i de 17 a 21 h.
(de dilluns a dissabte)

Es fan assortiments del nostre producte
per encàrrec
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L’any 2004, essent llavors
president el Sr. Claudi Pallars
i degut a la inactivitat de l’Associació, es plantejà la possibilitat de dissoldre-la.

Interior del local amb les
taules parades a punt per celebrar un sopar de germanor.

Folguera. Vocal: Manel Roig
Guixé.
– Hi va haver un enderrocament.
Efectivament, el 24 d’agost
de 1973 s’enfonsà la teulada
de la sala. Aquella mateixa
setmana, tres dies abans, el
local era ple de gom a gom
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Preparant la tradicional
calçotada per a tots els
veïns del poble.

per una visita del Sr. Bisbe.
Per sort, no va passar res.
Davant el desencant es va
plantejar dissoldre la Germandat i davant aquest cas,
i segons escriptura, passaven
a ser propietaris del local el
Bisbat d’Urgell i l’Ajuntament
d’Agramunt, amb un 50% cadascun. Aquesta opció es va
desestimar i en una votació es
va decidir tirar endavant amb
l’entitat, amb 18 vots a favor
i 1 en contra.
Quan es van fer les obres de
reestructuració de la teulada
es va decidir pujar un pis més
amunt i es van construir les
llotges que hi ha actualment.
L’any 1981, però, continuaven els problemes per al funcionament de la Germandat i
es tornà a fer la proposta de
deixar-ho estar. Es va fer una
altra votació i, amb 24 vots a
favor i 4 en contra, novament
es va decidir de continuar
amb l’entitat.

– Quan es recupera l’activitat?
El 21 de maig de 2005,
reunits a la sala del local, en
Joan Pintó Isanta, que fins
llavors i des de 1982 havia
estat al capdavant com a secretari, així com una vintena
de persones més, que es presentaren voluntàries, decidiren tirar endavant i revifar
l’activitat fins llavors totalment nul·la.
D’aquesta trobada en va
sortir la següent junta: President: Francesc Bullich Mases. Secretària: Montse Serra
Camps. Tresorera: Teresa Torres Freixes. Vocal: M. Remei
Solans Antonijuan. Vocal: Mª
Carme Serentill Sala.
A l’assamblea del dia 16
d’agost de 2009 es renova la
junta. Surten Montse Serra,
Teresa Torres i Mª Carme Serentill, que són substituïdes
per Josefina Grau, Encarna
Manzano i Àngel Mateu.
– Expliqueu-nos quina base
social teniu i les quotes que es
paguen.
Antigament els socis eren
per família. Una casa, un
soci. Mai no es podia aug[DESEMBRE 2012]
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La conversa continua amb la
gent que actualment estira de
l’Associació i els responsables
de mantenir-la viva, encara que
d’una manera diferent de com
ho feien els seus avantpassats;
això sí, també de forma positiva
per al poble de Mafet. Quan han
pogut, econòmicament parlant,
s’han dedicat a la reforma de la
sala que un bon dia van trobar
per herència.
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▼
“Xiringuito” que enguany
es va muntar a la Fira de la
Perdiu de Vilanova de Meià,
per recaptar diners per a
l’entitat.
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Exhibició de country com a
cloenda de les classes que es
van impartir durant tres anys.
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mentar aquest nombre i ens
quedàvem estancats. A més,
tots aquells principis de “mútua” que contemplava la Germandat i que hem explicat,
amb el temps van anar quedant obsolets. Les famílies,
amb el treball i la seguretat
social, ja tenien mitjans per
afrontar les contrarietats i es

va anul·lar el que en principi
era la seva finalitat.
Així, doncs, un bon dia es
va decidir passar la quota de
soci a nivell personal. I tot i
que Mafet no arriba els 100
habitants, actualment la Germandat compta amb 135
socis, repartits de la següent
manera: 44 a Mafet, 41 a

Agramunt, 23 a Barcelona, 4
a Girona, 4 a Artesa de Segre,
4 a Cardedeu, 3 a Cervera, 1
a Tàrrega, 4 a Igualada, 5 a
Lleida capital i 2 al Soleràs.
L’explicació a aquest repartiment es deu al fet que hi ha
habitants de Mafet que, per
motius diversos, s’han afincat
en una altra població o capital, però que continuen mantenint contacte i col·laboració
amb la població i volen seguir
sent socis de l’entitat.
La quota anual és de 13 euros els adults i 7 euros els infants. A més, el local compta
amb 34 llotges que es posen
a disposició dels socis per un
període de cinc anys en forma
d’arrendament. Això ens aporta 30 euros per llotja.
– Es rep alguna aportació externa?
Quan l’any 1985 a Mafet
es va constituir l’Associació
de Jubilats i Pensionistes,
la junta de la Germandat els
va cedir el local per tal de
poder dur a terme les activitats pròpies de l’associació.
L’any sobre, o sigui el 1986,
aquesta associació va aportar
a la Germandat 26.185 pessetes que van ser destinades
a la col·locació d’una porta de
ferro al local. L’any 1987 van
ser 34.515 pessetes, que es
van destinar a la construcció
d’uns lavabos; i l’any següent
150.000 pessetes, que van
servir per pintar el local.
A l’estiu es fa un dia de cinema a la fresca i aprofitem
per fer servei d’entrepans i
deixar el benefici que pugui
quedar a la Germandat. Tenim
una col·laboració d’uns 300
euros anuals per part del vedat de caça. Aquests darrers
dos anys hem participat a la
Fira del Torró d’Agramunt, organitzant unes carpes-restau-
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Acte popular a l’aire lliure d’una
Festa Major, amb la participació
entusiasta dels assistents.

Organitzem les
festes, bàsicament
la Festa Major. Al
llarg de l’any, però,
també fem poble,
organitzant per a
tots els veïns una
calçotada quan és
temps de calçots,
un sopar a l’estiu,
la festa dels Reis i
altres compromisos
que van sorgint al
llarg de l’any.

rant per tal d’aconseguir algun
ingrés de més. També hem
assistit a la Fira de la Perdiu
de Vilanova de Meià, amb un
taulell d’entrepans. Per fer
aquestes darreres activitats
hem comptat amb el suport
i el treball de molts socis, ja
que sense la seva colaboració no ho haguéssim pas pogut fer. Així, doncs, aprofitem
l’avinentesa per donar-los les
gràcies públicament.
Dels darrers anys fins avui,
i una vegada condicionat, el
local també està a disposició
per poder-lo llogar a qualsevol
entitat o persona particular
per celebrar-hi algun esdeveniment. L’arrendament que
se’n treu va dels 80 als 150
euros.

D’altra banda, tot i que
cada vegada menys, la Diputació durant dos anys ens
havia assignat una subvenció
per organitzar les festes.
– Amb què es gasten els diners?
Bàsicament en obres a l’immoble. L’any 2006, es van
construir un lavabos i una
cuina; l’any 2009, la teulada
i l’enllumenat del cafè; l’any
2010, es va pintar el cafè i,
darrerament, l’any 2011, es
va refer el paviment del pati
exterior on es va construir
una barbacoa, i també es va
pintar la sala del ball. El cost
d’aquestes obres no el tenim
detallat, ja que la majoria es
fan amb la col·laboració voluntària d’alguns professio-

nals del poble, i la Germandat
paga el material.
– Què oferiu al poble de Mafet?
Organitzem les festes, bàsicament la Festa Major. Al llarg
de l’any, però, també fem poble, organitzant per a tots els
veïns una calçotada quan és
temps de calçots, un sopar
a l’estiu, la festa dels Reis i
altres compromisos que van
sorgint al llarg de l’any. Cal
esmentar també els tres anys
que es van organitzar classes
de country.
– Teniu algun projecte immediat?
Aquest hivern tenim previst
arreglar l’escenari. També posar una escala per poder accedir a les llotges del segon
pis i, si arriba el pressupost,
canviar les rajoles del cafè.
El grup de persones que actualment forma part de la junta està satisfet de com es van
desenvolupant les tasques que
es proposen dur a terme, tot i
que admeten que cada vegada
costa més trobar el voluntariat
que fa falta en cada moment.
Tot i així estan disposats a continuar el que fa una colla d’anys
van iniciar els seus avantpassats. ■
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CO L · L A B O R ACIO N S
L I T E RÀ R IES EL CO N TE

per J. PIJUAN

J. PIJUAN

El destí ens crida

El carrer anava a
l’ample de grups
familiars que sallen
esperitats. En veure
els seus rostres
plens de temor, el
pare surt al mig del
carrer i agafa un
d’aquells desconeguts pel braç i l’atura per preguntar-li el
motiu de tal èxode.
El desconegut es
mostra inquiet i
no deixa de mirar
enrere tota l’estona
sense deixar de
repetir: “Ja són aquí!
Ja són aquí!”.

R

estem tranquillament
asseguts a taula
dinant quan sentim
un inusual rebombori
de passos al carrer.
La seva percepció esquinça la quietud que
hi ha en aquells moments al menjador i
ens inquieta. A pesar
d’aquesta
sensació
que aflora dins nostre,
no ens aixequem de
la taula per esbrinar
què està passant a
fora. Durant uns moments ens quedem
quiets a la cadira escoltant aquest soroll
que flueix del carrer,
però sense deixar de
preguntar-nos què deu
estar passant. En veure que el rebombori no

afluixa, el pare s’aixeca de la taula i es dirigeix cap al balcó. Em
disposo a anar al seu
darrere però llavors es
gira cap a mi i em fa
un senyal de desaprovació comminant-me
a tornar a seure a taula
immediatament. Quan
surt al balcó ja no veu
ningú al carrer però
se senten dèbilment
el ressò de passes en
la llunyania, així que
dirigeix la seva mirada
cap a aquella procedència i encara és a
temps de veure com
una munió de petites
figures s’esvaeixen en
l’horitzó. Tan bon punt
es fan fonedisses del
tot entra de nou a dins
i acabem de dinar sense cap més entrebanc.
No ha transcorregut
gaire estona que tornem a sentir el soroll
de corredisses. Aquest
cop el pare no s’encanta i baixa corrents
cap al carrer, i jo al
seu darrere. Quan
obre la porta ens quedem parats de veure
que el carrer anava a
l’ample de grups familiars que sallen esperitats. En veure els
seus rostres plens de
temor, el pare surt al
mig del carrer i agafa
un d’aquells desconeguts pel braç i l’atura per preguntar-li el
motiu de tal èxode. El

desconegut es mostra
inquiet –tremola de
cap a peus– i no deixa de mirar enrere tota
l’estona sense deixar
de repetir: “Ja són
aquí! Ja són aquí!”.
Mentrestant els seus
familiars han continuat el seu avanç i s’han
anat allunyant. En
veure la distància que
han pres, el desconegut es desempallega
d’una estrebada de les
mans que el subjecten
i es posa a córrer per
a atrapar-los. Mentre l’observem com
s’allunya, el pare es
mostra tan intrigat per
saber qui són aquests
que han arribat que,
un cop m’ha reclòs
a casa, es disposa a
anar en la direcció
d’on vénen els desconeguts. Corro cap
al balcó i des d’aquí
observo com s’allunya
fent-se pas entre la
multitud que avança
fins que desapareix en
l’horitzó.
Mentre espero la
seva tornada contemplo des del balcó com
salla la gent pel carrer.
Al cap de poc el veig
aparèixer en la llunyania desfent el camí a
corre-cuita com la resta. Content de veure’l
corro a avisar la mare
que ja torna. Quan
entra a casa està tan
exhaust que no pot

dir paraula, però fent
un gran esforç ens
comunica ben preocupat que hem de sortir
immediatament
de
la casa. Ens sorprèn
aquestes
paraules
perquè no entenem
què està passant, així
que durant uns instants ens quedem tots
quiets sense reaccionar. Però de sobte
sentim un fort estrèpit
de trencadisses i de
crits provinents del
carrer que ens esgarrifen. Estic tan espantat
que de seguida busco
la protecció del pare.
Aleshores em fixo en
la seva mirada i tinc
la sensació que sap
el que està passant, i
tot seguit ens empeny
cap al carrer.
Quan sortim a fora
ja ens els trobem irrompent a les cases
i fent sortir tots els
veïns. Intentem fugir
però de seguida ens
agafen i ens tanquen
amb altres captius
que clamen per sortir.
Ens estudien de dalt
a baix i després de
classificar-nos ens separen en diferents
transports segons la
nostra grandària. Un
cop plens es posen en
marxa. No sé pas on
anem ni si ens tornarem a veure, però tinc
la sensació que el nostre destí ens crida. ■
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C O L · L A B O R AC IO N S
L I T E R À R IES EL C O N TE D E NADAL

per RICARD BERTRAN

Hi havia una vegada...
El pare, assegut a la cadira
vora el llit de la
residència, amb
veu trencada
anava explicant
un conte rere
l’altre. –“Vés a
saber tu què li
deu passar pel
cap” –pensava el
fill tot assentint,
com si realment
l’estigués escoltant. Ara ja feia
temps que no el
visitava, alguna
escapada fugissera en dilluns i
poca cosa més.

–“… i aquella pobra nena,
vestida amb parracs, oferia
capses de llumins als vianants.
Però ningú no n’hi comprava…”.
El pare, assegut a la cadira vora el llit de la residència,
amb veu trencada anava explicant un conte rere l’altre. –“Vés
a saber tu què li deu passar pel
cap” –pensava el fill tot assentint, com si realment l’estigués
escoltant. Ara ja feia temps que
no el visitava, alguna escapada
fugissera en dilluns i poca cosa
més. Se’n sentia una mica culpable, però ja se sap “el bar és
lo primer!” Això ho havia après
del pare mateix de ben petit.
Quan sortia de l’escola, havia
de fer els deures en una taula
del racó, voltat d’homes fent la
botifarra o mirant el futbol. Sovint, els dies de més feina, fins
i tot havia de deixar les multiplicacions a mitges per recollir
les taules, buidar els cendrers o
passar el motxo a les restes de
carajillo escampades pel terra.
De fet passava més hores al bar
que a casa. La majoria de dies
no podia recordar com arribava
al llit; ja adormit, el pare l’havia
de dur a collibè pels carrers deserts, ben entrada la nit.
–“...aquella vigília de cap
d’any, tothom anava d’aquí
d’allà amb algun regal sota el
braç, i la pobra nena, morta de
fred, s’assegué en un racó, va
treure un misto de la capsa i el
va encendre...”.
El pare li va prémer la mà
amb més força, com si fos
conscient que no li prestava
atenció.
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–“Caram, quina mirada, sembla que em reconegui... però no
pot ser, el metge ho va dir ben
clar”.
Sí, el metge els va dir que la
malaltia havia arribat al punt
crític. Ja no era capaç de reconèixer ningú, ni tan sols la
família, i ningú no podia saber
què passava dins del seu cap.
Tot i això, s’estranyà que
només parlés amb ell... Bé,
de fet, tècnicament no es podia dir que parlava, és a dir no
mantenien cap conversa; però
només entrar a l’habitació,
automàticament es posava a
explicar contes, mirant-lo amb
ulls esbatanats, com si li anés
la vida. Ho va explicar al metge, però aquest no hi va donar
cap importància. Li va dir que,
en patologies com la seva, era
molt normal que tot i no ser capaços de saber si havien dinat o
no, recordessin episodis antics.
–D’alguna manera, veure’t el
fa recular al temps de la teva
infantesa, i per això t’explica
els mateixos contes que quan
eres petit –li va dir.
Sí, podria ben bé ser una explicació lògica; només que el
pare mai no n’hi havia explicat
cap de conte. No podia; no tenia
temps: “El bar era lo primer!”.
Evidentment, si el pare sabia
aquells contes, era perquè algú
els hi havia explicat. Va arribar
a la conclusió que devien ser
els que li contava el seu pare,
és a dir, l’avi. L’avi havia estat
pagès, tenia quatre jornals de
terra al secà, però en aquella
època n’hi havia prou per viure’n una família. Després va

arribar la mecanització i ja no
foren suficients, per això van
muntar el bar. El pare, doncs,
va viure els primers anys a la
masia, i no va ser fins als catorze que va anar al poble per
ajudar l’avi en el negoci.
–“Quants sacrificis per no
res” –pensà, mentre continuava fent que sí amb el cap a les
paraules del pare sense sentir-lo.
Feia una setmana que havia
hagut de baixar la reixa definitivament. Aquesta maleïda
crisi, que s’ho endú tot per
endavant, l’havia deixat sense
clientela. La poca gent que entrava últimament, s’hi estaven
tota la santa tarda consumint
un miserable cafè o una trista
infusió. Fins i tot n’hi havia que
es feien els despistats i ni tan
sols feien “gasto”. En canvi ell
havia de pagar els impostos religiosament. La pujada de l’IVA
va ser el cop de gràcia.
De moment no li calia patir
pels diners, en plena bogeria
immobiliària li van comprar
els quatre jornals a un preu
desorbitat. Amb allò en tenia
prou per pagar la residència del
pare i anar tirant una bona temporada. Però després de tota
una vida aixecant-se a punta
de dia i passar-se les hores darrere el taulell, ara, sense res a
fer, se sentia inútil, com si tot
allò pel que havia sacrificat la
vida no importés a ningú, com
si no tingués cap mena de
valor.
–...encengué un altre llumí i
llavors va ser la seva àvia que
va veure que la venia a buscar

RICARD BERTRAN

la seva filla el veia més com un
hoste ocasional que com un veritable pare.

Llavors pensà en
el seu pare. De
sobte entengué
què li volia dir
quan anava a visitar-lo; per això
només li explicava contes a ell. El
metge podia cantar missa, però
en algun racó
li quedava prou
consciència com
per adonar-se
que el bar li havia robat la vida,
que es penedia
de no haver estat
més amb ell, per
parlar-hi, per explicar-li contes...

per endur-se-la amb ella al paradís...
–“Ai, pare! sort que no t’adones de res. No em puc imaginar quina cara posaries ara en
veure el bar desert. ‘El bar és
lo primer’, deies. Per tu no hi
havia res més important, eh?
Doncs ja ho veus...”
–“...i mentre pujaven al cel,
se sentien uns cors d’àngels
cantant. I conte contat...”.
Tan bon punt acabà el conte,
el pare afluixà la pressió amb
què li premia la mà. Tot i això el
continuava fitant fixament, com
si li volgués dir alguna cosa.
S’estigueren una bona estona
així, mirant-se als ulls. Finalment s’aixecà i, tot passant-li
la mà pels escassos cabells
blancs, murmurà per ell mateix:
–“Bona nit, pare. A partir
d’ara podré venir més sovint”.
I se n’anà. Mentre pujava
carrer amunt, va sentir un repic insistent de campanes. Era
la vigília de Nadal. No les havia
sentit mai, aquell era un dels
dies de més afluència al bar,
especialment abans de la missa del gall, i amb el xivarri de
la gent, el televisor i tot plegat,
mai no sabia què passava més
enllà de la porta.

Quan arribà a casa es deixà
anar al sofà.
–Com està ton pare?
–Com sempre.
Les converses amb la seva
dona eren més aviat escasses.
Sempre havia donat la culpa al
bar, que no deixava temps per a
res. Però ara, amb tot el temps
del món, tampoc no s’allargaven més enllà de dues o tres
frases seguides.
–Bona tarda!
L’Alba entrà decidida, anà
fins a la cuina mentre es treia
la bufanda i l’abric, va donar un
petó a la mare i s’encaminà cap
a la seva habitació. Quan va
passar davant seu s’aturà uns
segons mirant-lo estranyada.
Encara no s’havia acostumat a
veure’l per casa a aquelles hores.
–Què, com ha anat l’escola?
–Pare, que són vacances!
I se n’anà cap a l’habitació.
Abans d’entrar-hi, però, es tombà per mirar-lo durant uns instants.
Aquella mirada inexpressiva
se li clavà a l’ànima. Només
va durar uns instants, però fou
suficient per fer-li entendre que

Llavors pensà en el seu pare.
De sobte entengué què li volia
dir quan anava a visitar-lo; per
això només li explicava contes
a ell. El metge podia cantar
missa, però en algun racó li
quedava prou consciència com
per adonar-se que el bar li havia robat la vida, que es penedia de no haver estat més amb
ell, per parlar-hi, per explicar-li
contes... en definitiva, per fer el
mateix que l’avi havia fet amb
ell. Aquella mirada volia ser un
crit d’avís, ara ho veia clar. Al
final de la vida, s’adonava del
què era realment important, i li
volia transmetre.
S’aixecà d’una revolada.
S’encaminà a l’habitació de
l’Alba, s’ajupí al seu costat i,
tot prenent-li les mans, li digué:
–Vols que t’expliqui un conte?
L’Alba se’l mirà estranyada,
però ell no esperà la resposta,
s’assegué al llit i començà:
–Hi havia una vegada una
nena que venia llumins...
S’aturà, no sabia continuar.
Ara maleïa no haver escoltat
el pare totes les vegades que li
havia explicat. Prengué a la filla d’una revolada, s’encaminà
a la porta i li posà l’abric i la
bufanda.
–On aneu? –preguntà la mare
des de la cuina.
–A veure el pare.
Sí, a veure el pare, l’avi, a
escoltar de veritat els seus contes; a mirar-lo fixament als ulls
i dir-li que l’havia entès i que
estava d’acord que, al capdavall, el bar no era el més important. ■
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Assemblea general

V

a tenir lloc el passat 16 d’octubre a la sala d’actes
de l’Institut. Després d’aprovar l’acta de l’assemblea anterior, l’estat de comptes del curs passat i
el pressupost per al nou curs, es van nomenar dos nous
membres per formar part de la junta: Rosa Freixes i Mercè Roma. Elles ocupen les vacants que deixaven Cisco
Galan i Lurdes Borrull, i que aprofitem l’ocasió per agrair
la seva dedicació i compromís durant el temps que n’han
format part.
D’acord amb la reunió de la nova junta del dia 6 de
novembre, van quedar els càrrecs de la següent manera:
Presidenta:
Antonieta Gili
Sotspresident: Josep M. Cuberes
Tresorera:
Josefina Rovira
Secretari:
Rafa Mendoza
Vocals:
Begoña Rodríguez, Núria Boncompte,
Núria Arisa, Josep M. Balagué, Pere Vicens, Isabel Planas, Mercè Roma, Rosa Freixes.

AMPA Institut “Ribera del Sió”

Activitats
Juntament amb les altres ampes dels col·legis de la vila,
col·laborem en l’organització del Cros Escolar Comarcal,
que enguany es va celebrar el dia 11 de novembre.
Hem patrocinat cursos adreçats als alumnes de l’Institut de temes molt interessants per als nostres fills: educació postural i de salut, d’afectivitat i sexualitat, educació i bones maneres... I d’altres que estem preparant.
Cal tenir en compte que l’AMPA cada curs ajuda econòmicament a la compra de material (pissarres electròniques, material esportiu, material informàtic...), per millorar l’aprenentatge dels alumnes.
Aprofitem per dir-vos que us animeu a formar part de
l’AMPA i que ens feu arribar els vostres suggeriments.
L’educació dels nostres fills és molt important i tots ens
hi hem d’involucrar.
Us desitgem un bon Nadal i salut per al proper any
nou. ■

d’Agramunt
ADMINISTRACIÓ DE LOTERIA NACIONAL - N1
Plaça del Pou, 14 - Tel. 973 39 09 13
AGRAMUNT (Lleida)
loteriaeltreboldeagramunt@hotmail.com
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Simulacre autèntic a l’Institut
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C

onscients de la histèria que es genera en
moments de pànic, i després del terrible accident que es va produir a Madrid fa poc en
una festa de jovent multitudinària, vam considerar
de crear una situació més real i de més dificultat
que en anys anteriors, per tal d’aprendre’n més.
Amb la bona disposició de l’equip de bombers
voluntaris d’Agramunt, ens vàrem posar mans a
l’obra.
La decisió va començar quan es va posar la
data i l’hora del simulacre el dia 3 de desembre a
l’institut d’Agramunt. Es va simular un incendi al
menjador, de manera que va quedar ple de fum.
El fum va pujar per les escales cap al pis de dalt.
La visibilitat era pràcticament nul·la a tot l’institut.
Es va evacuar el centre molt més lentament que
els altres anys, i vam comprovar que moltes de les
decisions que vam prendre van ser equivocades.
Els alumnes van baixar per unes escales plenes
de fum i s’havien de quedar confinats a les aules.
El fum de la segona planta va ser molt espès, va
dificultar el moviment humà ja que s’havia d’anar
a les palpentes, i això va portar a alguns i algunes
a creure que el problema era real. També van quedar dues víctimes que estaven al departament de
llengües.
Va arribar el moment de demanar ajuda als serveis d’emergència! La persona encarregada es va
trobar que no podia trucar per telèfon, perquè no
hi havia línia. I quina era la causa? Doncs que al
centre, quan no hi ha llum, no va el telèfon. Primer
problema detectat.
Després de superar, amb un mòbil personal,
aquesta dificultat i comprovar que alguna porta
d’emergència no funcionava, les escales no tenien senyalització... vam arribar a fora al pati sans
i estalvis. I en una breu seqüència de temps arribaven dos bombers amb les víctimes rescatades.
Vam aplaudir tots la imatge dels voluntaris amb tot
l’equipament.
I encara no s’havia acabat tot. A la part del davant de la façana hi havia el camió de bombers
amb altres companys que havien col·laborat en
l’acció. Els voluntaris que van venir: Joan Tallaví,
Lluís Guixé, Sara Pastorga, Àlex Valls, Òscar Solé
i Isaac Sala, només felicitar-los per la seva bona
feina. I animar-los a continuar vetllant per la seguretat de tots els vilatans i vilatanes d’Agramunt. ■
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Resultats i classificacions

G. GATELL
LA

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

AGRAMU
C.F.

ES
NT CO

R. Mendoza

Segona Catalana

Classificació
Alpicat
Alcarràs
Almacelles
Mollerussa
Agramunt G. Gatell
Organyà
Linyola
Borges Blanques
L’Albi
La Seu d’Urgell
Guissona
Artesa de Segre
Pardinyes
Balaguer
Tremp
Juneda
Miralcamp
Bellcairenc

0
0
2
3

Agramunt G. Gatell
L’Albi
Agramunt G. Gatell
Bellcairenc

J
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
12
12
12
11
12
12

GF
35
28
23
22
17
20
16
22
19
16
16
15
21
17
15
18
12
19

GC
14
10
11
17
10
20
17
19
18
22
20
17
30
27
17
22
19
41

1
1
3
1

Punts
31
22
22
21
20
19
19
18
18
15
14
13
13
13
11
11
10
5

R. MENDOZA

Juneda
Agramunt G. Gatell
Almacelles
Agramunt G. Gatell

Juvenil
Agramunt G. Gatell
Ivars d’Urgell
Agramunt G. Gatell
Agramunt G. Gatell

4
0
4
3

Ponts
Agramunt G. Gatell
Pla d’Urgell
Tremp

4
6
1
2

Classificació
E.F. Urgell
La Noguera
Ponts

J
8
7
6

GF
33
27
22

GC
7
10
12

Punts
22
21
16

Agramunt G. Gatell
Pla d’Urgell
Miralcamp
Tàrrega
Balàfia
Balaguer
Artesa
Tremp
Pardinyes
Ivars d’Urgell

7
7
7
8
7
7
7
7
8
6

27
29
17
20
12
11
18
12
10
3

14
19
13
25
13
18
22
15
39
34

14
12
10
10
7
6
5
4
3
3

Components de l’equip Juvenil temporada 2012-2013.

Classificació
AEM
Orgel·lia
Pardinyes
Tàrrega
Baix Segrià
At. Segre
Guissona
Mollerussa
FIF Lleida
Lleida
Balaguer
Bellpuig
Balàfia
Bordeta

J
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

GF
18
46
30
21
22
17
19
14
12
11
16
16
13
11

GC
6
9
9
7
12
10
13
22
13
16
19
32
25
26

Punts
21
20
19
16
15
15
13
11
10
10
9
8
7
4

Agramunt G. Gatell
Pla d’Urgell

8
8

10
12

30
39

2
1

Infantil
Agramunt G. Gatell
Baix Segrià
Agramunt G. Gatell
FIF Lleida
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AEM
Agramunt G. Gatell
Mollerussa
Agramunt G. Gatell
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4
1
2
2

Aleví - A
Mollerussa
17 Agramunt G. Gatell 0
Tàrrega
14 Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 2 Les Garrigues
8

Classificació
Mollerussa
At. Segre
Tàrrega
Cervera
Bordeta
AEM
Lleida Esportiu
ENFAF
Balàfia
Guissona
Intercomarcal
Orgel·lia
Les Garrigues

J
9
9
9
9
9
10
9
10
9
10
9
10
9

GF
74
73
48
52
36
31
53
39
41
40
21
26
20

GC
6
6
20
25
23
34
18
24
34
54
34
61
61

Punts
24
22
21
21
17
17
16
16
16
13
10
4
4

Agramunt G. Gatell
Lleida

9
10

11
17

103
79

3
0

Aleví - B
Alpicat
4 Agramunt G. Gatell
Agramunt G. Gatell 11 Baix Segrià
Bellpuig
6 Agramunt G. Gatell
Agramunt G. Gatell 1 Miralcamp

1
1
7
4

AGENDA DEL MES DE GENER AL CAMP D’ESPORTS
SEGONA CATALANA:
Dia 13, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Borges Blanques
Classificació
Miralcamp
Balaguer
At. Segre
Pardinyes
FIF Lleida
Pla d’Urgell
Tàrrega
Lleida Esportiu
Agramunt G. Gatell
Bellpuig
Alpicat
AEM
Cervera
Bordeta
Mollerussa
Baix Segrià

J
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

GF
61
64
76
52
34
46
28
33
38
31
35
20
16
23
8
18

GC
24
11
16
30
20
25
30
19
25
40
31
41
48
64
62
97

Punts
24
22
18
16
16
15
13
12
12
12
10
6
6
6
0
0

JUVENIL:

Dia 12, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Artesa

INFANTIL:

Dia 13, a les 10,45 h Agramunt G. Gatell - Lleida
Dia 27, a les 10,45 h Agramunt G. Gatell - Bellpuig

ALEVÍ A:

Dia 12, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Lleida

ALEVÍ B:

Dia 19, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Pardinyes

BENJAMÍ A:

Dia 12, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Rialp

BENJAMÍ B:

Dia 19, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Cervera

PRE-BENJAMÍ A: Dia 12, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Almacelles
PRE-BENJAMÍ B: Dia 12, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Mollerussa
Dia 26, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Pla d’Urgell

Benjamí - A
Agramunt G. Gatell 5
Baix-Segrià
4

Bellpuig
4
Agramunt G. Gatell 3

Benjamí - B
Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 8

Guissona
Tàrrega

5
5

Pre-Benjamí - A
Guissona
2
Agramunt G. Gatell 3
Mollerussa
5

Pre-Benjamí - B
Agramunt G. Gatell 0
Les Garrigues
2
Agramunt G. Gatell 1

Solsona
5
Tàrrega
0
Agramunt G. Gatell 8

Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 14
Bellpuig
1

Aquestes categories no tenen classificació.
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Cros i control de pista

2
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Hi ha una colla nova de prebenjamins que
segueixen les petjades dels seus germans i
prometen molts podis aquesta temporada.

3

1) Alfons Zurita i Arnau Areny a la
sortida de la seva cursa al Cros
d’Agramunt.

CROS ESBUFECS - MOLLERUSSA
28-10-2012

2) Pau Vilanova i Quim Godoy al
podi de Castellar del Vallès amb
els pernils que els acrediten com
a vencedors.

Com cada any el Cros dels Esbufecs marca
l’inici oficial de la temporada de cros a les comarques de Lleida.
És, a més a més, una de les curses preferides dels Escatxics i el recorregut és ben conegut per nosaltres.
Aquesta vegada bufava un vent gèlid i les
temperatures eren més aviat baixes però, tot
i això, els Escatxics van fer un bon començament de temporada.

3) La Maria Vilanova a la seva
cursa al Cros d’Agramunt.
4) El Pol Morell a la cursa de
Castellar del Vallès.
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MANEL LLORENS ROIG

VETERÀ

GABRIELA KARSESKA

VETERÀ

3
1

POL MORELL SOLÉ

JUVENIL

4

XAVIER FITÓ MÁRQUEZ

JUVENIL

6

ORIOL VALLS TREPAT

CADET

2

ESTER CORTADELLES GASSÓ

INFANTIL

4

MARINA MORELL SOLÉ

INFANTIL

5

MARINA SÚRIA ASENSIO

INFANTIL

2

MAR GODOY KARSESKA

ALEVÍ

6

ARIANA LLORENS VILADRICH

ALEVÍ

3

ROGER SÚRIA ASENSIO

BENJAMÍ

5

MARIA VILANOVA LÓPEZ

BENJAMÍ

3

ARNAU ARENY BERNAUS

PREBENJAMÍ 2

4

CESC BOIX BARÓ

PREBENJAMÍ 2

3

ALFONS ZURITA CRESPO

PREBENJAMÍ 2

6

QUIM GODOY KARSESKA

PREBENJAMÍ 1

1

JORDI SALA PASCUET

PREBENJAMI 1

6

PAU VILANOVA LÓPEZ

PREBENJAMÍ 1

5

CROS D’AGRAMUNT 11-11-2012
Aquest any el cros d’Agramunt s’avançà al
mes de novembre i com era d’esperar no va fer
tant fred com en altres ocasions i fins i tot el
sol feia acte de presència.
A diferència d’altres anys, la participació

4

A nivell organitzatiu
una vegada més el
cros d’Agramunt
funcionà a la perfecció. En aquest
aspecte, la nostra
vila va tornar a
ser un referent de
bona organització
de la qual cosa en
volem donar les
gràcies a totes les
persones que hi
van col·laborar.

Com que en pista
tot just comencem
la temporada els
Escatxics encara
no han agafat la
forma ideal, però
els temps aconseguits són els
normals en aquesta
època de l’any.

d’atletes de la comarca fou més reduïda donat
que el Consell Esportiu no disposava autocars.
Aquest descens de participants de la comarca, fou compensat en escreix per una major
participació d’atletes dels diferents clubs d’atletisme de Lleida i d’altres comarques veïnes,
que donava un caire força més competitiu a
la prova.
A nivell organitzatiu una vegada més la cursa funcionà a la perfecció. En aquest aspecte,
Agramunt va tornar a ser un referent de bona
organització de la qual cosa en volem donar
les gràcies a totes les persones que hi van collaborar.
Tot i algunes absències per motius diversos,
la majoria dels Escatxics hi van ser presents
i el fet de córrer davant la gent del poble fou
una motivació afegida, i sembla que un corre
més a gust escoltant com la gent crida el seu
nom. En tot cas els resultats foren força bons
tenint en compte el nivell dels participants.
MANEL LLORENS ROIG

VETERÀ

7

GABRIELA KARSESKA

VETERÀ

2

FONT: ESCATXICS

CONTROL DE PISTA A LLEIDA
17-11-2012
Un dissabte amb pluja fina era el primer
contacte amb la pista d’atletisme d’enguany
a Lleida. Es tracta d’agafar ganes a la pista i
sobretot d’estar amb la gent del club que feia
temps que no vèiem.
Com que tot just comencem la temporada
els Escatxics encara no han agafat la forma
ideal, però els temps aconseguits són els normals en aquesta època de l’any. Els petits era
la primera vegada que corrien en pista i se’n
van sortir força bé. Al final, els més grans, Oriol
Valls, Marina Súria i Pau Godoy, feien els
temps necessaris per entrar a la prèvia del
Campionat de Catalunya de pista coberta, que
tindrà lloc a primers de març.

CROS DE CASTELLAR DE VALLÈS
24-11-2012
Després de fer dos crosos comarcals, era
l’hora de sortir de la província i anar a Barcelona a veure com es troba la competència. Fa
dos anys els Escatxics ja van anar a aquesta
cursa i fins i tot un atleta s’emportà com a premi una espatlla de pernil.
Aquest any també premiaven amb un pernil
els tres primers de cada categoria i això va fer
que les ganes de fer-ho bé fossin encara més
grans, però hi havia molta competència i en les
primeres curses els Escatxics es quedaven ben
a prop del podi, però sense pernil.
La darrera cursa era dels benjamins, on
participaven el Pau Vilanova i el Quim Godoy
que era la primera vegada que s’enfrontaven
a competidors amb experiència, i esperonats
pels pares, germans i companys del club, donaren una gran alegria a tots plegats quan els
dos creuaven la línia de meta en segon i tercer
lloc respectivament, emportant-se un pernil
cadascú cap a casa.

ANNA VILADRICH HUGUET

VETERÀ

4

MARTA CANES NIUBÓ

SÈNIOR

2

POL MORELL SOLÉ

JUVENIL

1

ORIOL VALLS TREPAT

CADET

3

JESÚS VIDAL BURGOS

CADET

5

PAU GODOY KARSESKA

INFANTIL

2

ESTER CORTADELLES GASSÓ

INFANTIL

3

GERARD FÍGOLS GINÉS

ALEVÍ

16

MAR GODOY KARSESKA

ALEVÍ

6

ARIANA LLORENS VILADRICH

ALEVÍ

7

POL MORELL SOLÉ

JUVENIL

14

ROGER SÚRIA ASENSIO

BENJAMÍ

5

ORIOL VALLS TREPAT

CADET

7

MARIA VILANOVA LÓPEZ

BENJAMÍ

11

MARINA SÚRIA ASENSIO

INFANTIL

7

AINA CORTADELLES GASSÓ

BENJAMÍ

22

PAU GODOY KARSESKA

INFANTIL

4

ARNAU ARENY BERNAUS

PREBENJAMÍ 2

1

MAR GODOY KARSESKA

ALEVÍ

20

ALFONS ZURITA CRESPO

PREBENJAMÍ 2

4

ROGER SÚRIA ASENSIO

ALEVÍ

21

QUIM GODOY KARSESKA

PREBENJAMÍ 1

1

MARIA VILANOVA LÓPEZ

BENJAMÍ

7

PAU VILANOVA LÓPEZ

PREBENJAMÍ 1

2

PAU VILANOVA LÓPEZ

PREBENJAMÍ

2

JOAN PUIG VICENS

PREBENJAMÍ 1

9

QUIM GODOY KARSESKA

PREBENJAMÍ

3
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Resultats dels equips d’handbol
Sènior Masculí (Tercera Catalana preferent - Grup B)

Sènior Femení (Primera Catalana - Grup A )

Només una victòria és el pobre bagatge d’aquest mes. La
sort segueix sense acompanyar l’equip. Lesions en moments
importants del partit i algun arbitratge discutible, continuen
deixant el sènior “A” a les portes dels resultats positius, tot
i la millora en el joc.
Resultats:

Primers punts de la temporada per a les noies sèniors.
Continua el procés de conjuntar les noves jugadores a
l’equip ja existent, i es va superant jornada a jornada, tot i
els mals resultats aconseguits, una mica enganyosos, doncs
la curta plantilla en alguns desplaçaments ha condicionat
els resultats finals.
Resultats:

10/11/2012
17/11/2012
24/11/2012
01/12/2012

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A.
C. E. VILANOVA I LA GELTRÚ
TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A.
PARDINYES B, CLUB D’HANDBOL

29
24
27
28

TERRASSA CLUB HANDBOL
TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A.
AEH LES FRANQUESES
TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A.

CLASSIFICACIÓ
A.E. XARXA A
CEH BCN SANTS UBAE
HANDBOL CARDEDEU B
HANDBOL PARDINYES LLEIDA B
AEH LES FRANQUESES
CE TORTOSA
HANDBOL LA GARRIGA-DISELMATIC
CE VILANOVA I LA GELTRÚ HIPERSIMPLY
HANDBOL CLARET
OAR GRÀCIA SABADELL
AE AULA
TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A.
HANDBOL BERGA
TERRASSA CLUB HANDBOL

J
11
11
10
10
10
10
10
11
10
11
10
9
10
11

G
9
7
7
7
6
6
6
5
5
2
3
2
1
1

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

27
22
35
25

P Punts
1
19
3
15
2
15
3
14
3
13
4
12
4
12
5
11
5
10
6
7
7
6
7
4
7
4
10
2

Sènior Masculí (Tercera Catalana - Grup A)
L’equip continua el seu camí en l’adaptació a la categoria.
A poc a poc s’està aconseguint plantar cara més estona en
cada partit, tot i alguna davallada com en el desplaçament
a Ripollet. L’últim marcador aconseguit a casa, on només la
mala sort va evitar aconseguir els primers punts de la temporada, deixen patent aquesta millora.
Resultats:
11/11/2012
17/11/2012
24/11/2012
01/12/2012

56

PROCER CERDANYOLA C.H.
TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. ‘B’
CLUB HANDBOL RIPOLLET
TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. ‘B’

37
19
38
21

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. ‘B’
BALSARENY HANDBOL
TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. ‘B’
BM PAU CASALS

21
30
19
22

CLASSIFICACIÓ
JOVENTUT HANDBOL LA LLAGOSTA
HANDBOL RUBÍ
HANDBOL SANTPEDOR
BALSARENY, HANDBOL
H PROCER CERDANYOLA
CLUB HANDBOL RIPOLLET
BM PAU CASALS
SANT SADURNI ATLETIC

J
6
5
5
6
5
5
6
6

G
6
4
4
3
3
3
2
0

E
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
1
1
3
2
2
4
6

Punts
12
8
8
6
6
6
4
0

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A.

6

0

0

6

0
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10/11/2012
18/11/2012
24/11/2012
01/12/2012

CE TORTOSA
TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A.
MONTBUI, CLUB D’HANDBOL
TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A.

33
14
34
19

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 20
HANDBOL CLUB PERELLÓ
31
TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 20
CERVERA, CLUB D’HANDBOL FEMENÍ 6

CLASSIFICACIÓ

J

G

E

P

Punts

CH MONTBUI

5

5

0

0

10

TARRAGONA HANDBOL CLUB

5

4

0

1

8

CH ALCARRÀS

6

4

0

2

8

HANDBOL CLUB PERELLÓ

6

3

1

2

7

HANDBOL SANTPEDOR

6

3

1

2

7

CLUB HANDBOL CAMBRILS

5

3

0

2

6

CE TORTOSA

6

2

0

4

4

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A.

7

1

0

6

2

CLUB HANDBOL CERVERA

6

0

0

6

0

Juvenil Femení (Primera Catalana)
L’equip continua en la seva línia ascendent. Primera victòria de les juvenils, en la seva primera temporada en la
categoria, i inesperada derrota en la visita a Guissona en un
horari més que complicat; amb l’ajornament demanat per
les tortosines, és tot el que ha donat de si aquest mes.
Resultats:
18/11/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 18 BCN SANTS UBAE CEH
17
25/11/2012 ACLE GUISSONA
14 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 12
AJORNAT
TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A.
CE TORTOSA
CLASSIFICACIÓ

J

G

E

P

Punts

CH. SANT ESTEVE SESROVIRES

7

6

0

1

12

CH VILAMAJOR

6

5

0

1

10

HANDBOL SANT CUGAT

6

5

0

1

10

CE TORTOSA

5

4

0

1

8

CEH BCN SANTS UBAE (S/D)

6

3

0

3

6

ACLE GUISSONA CLUB HANDBOL

7

3

0

4

6

SALLE MONTCADA ISTE

5

3

0

2

6

H. PALAUTORDERA - SALICRÚ

6

3

0

3

6

BALSARENY, HANDBOL

5

2

1

2

5

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A.

4

1

0

3

2

C.H.VIC

6

1

0

5

2

HANDBOL RIUDELLOTS

6

1

0

5

2

CH MONTBUI

7

0

1

6

1

Equip Juvenil Femení d’aquesta temporada.

Cadet Femení (Primera Catalana - Grup A)
Mes dolent per a les cadets del club, tot i la millora en
el seu joc en els primers encontres de la competició. Res a
fer contra els primers classificats del grup, i en la resta els
nervis varen fer tornar l’equip a situacions que semblaven
ja superades. Esperem que, amb el pas de les jornades, les
joves jugadores recuperin les bones sensacions i tornin els
resultats positius.
Resultats:
10/11/2012
18/11/2012
24/11/2012
01/12/2012

CLUB HANDBOL ASC
TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A.
ASC. LLEIDATANA D’HANDBOL
TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A.

17
14
28
17

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A.
ACLE GUISSONA
TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A.
MONTBUI, CLUB D’HANDBOL

9
19
11
20

CLASSIFICACIÓ
CLUB HANDBOL ASCÓ
ASSOCIACIÓ LLEIDATANA
CEACA TÀRREGA
CLUB HANDBOL VILANOVA
CH MONTBUI
HANDBOL RIBES
ACLE GUISSONA CLUB HANDBOL

J
7
7
7
7
6
7
7

G
7
6
4
2
1
1
2

E
0
0
1
0
2
2
0

P
0
1
2
5
3
4
5

Punts
14
12
9
4
4
4
4

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. (S/D)

6

1

1

4

3

Secció Motards
Ja ha finalitzat la temporada de
SUPERMOTARD. Aquest any ha
anat força bé. En Johnny ha quedat, altre cop Campió de Catalunya, i quart d’Espanya. Ha estat
un any molt dur (lesió de menisc)
i el nivell era molt gran, ja que
tant al Campionat Català com a l’Espanyol hi corrien pilots
d’altres nacionalitats (belgues, portuguesos i anglesos), cosa
que afegeix un plus de qualitat i nivell. On més ha destacat
aquest any el pilot del CHA, ha estat al campionat Català, ja
que ha guanyat totes les curses, tot i que va haver de fer alguna remuntada per culpa d’alguna caiguda o mala sortida.
En el d’Espanya va aconseguir guanyar una cursa a Burgos
(aquesta va ser la millor cursa de l’any i potser una de les
millors de totes les que ha disputat), dos tercers i dos quarts.

FONT: MOTARDS

FONT: CLUB HANDBOL

Com sempre, podreu trobar tota la informació del que
passa al club, resultats notícies etc., a la nostra web,
www.handbolagramunt.org i també a la nostra pàgina de facebook, http://www.facebook.com/Club.Handbol.Agramunt

Infantil Femení (Primera Catalana - Grup A)
Continua el bon camí de les petites del club, l’equip que
aquest any més alegries està donant. Els duels provincials,
contra Guissona i Lleida, varen caure del cantó de les agramuntines, i només els primers classificats varen poder endur-se els punt en joc.
Resultats:
10/11/2012
17/11/2012
24/11/2012
01/12/2012

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 6 CLUB HANDBOL AMPOSTA
12
TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 24 ACLE GUISSONA
7
ASC. LLEIDATANA D’HANDBOL
7 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 12
TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 13 IGUALADA, CLUB D’HANDBOL
21

CLASSIFICACIÓ

J

G

E

P

Punts

CLUB HANDBOL IGUALADA

5

5

0

0

10

CLUB HANDBOL AMPOSTA

5

4

0

1

8

CEACA TÀRREGA

5

3

0

2

6

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A.

5

2

0

3

4

ASSOCIACIÓ LLEIDATANA A

5

1

0

4

2

ACLE GUISSONA CLUB HANDBOL

5

0

0

5

0

Cursa a Alcarràs.

Com sempre, dir que l’any que ve espera tornar-hi, i amb
més motiu que mai ja que tornarà a formar part de l’equip
referent del SUPERMOTARD a nivell estatal i Europeu,
SUZUKI GRAU RACING. A més a més hi ha dos projectes
molt interessants: un és organitzar a Agramunt una cursa
del Campionat d’Espanya de Supermotard (ja s’han iniciat
les converses amb l’Ajuntament), i l’altra és que l’equip
SUZUKI GRAU RACING anirà a córrer una cursa del Campionat Americà de supermotard a Califòrnia el mes de maig del
2013. Serà el primer equip de supermotard a nivell nacional
que travessarà l’Atlàntic per anar a córrer una cursa d’aquest
campionat. Com sempre, en Johnny vol donar les gràcies a
tots els que l’han ajudat i li han donat suport durant tota la
temporada. ■
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Secció de Futbol Sala

FONT: FUTBOL SALA

A. Guerrero

Components de
l’equip sènior per a
aquesta temporada.

com a fita estar durant tota la temporada a la part alta de la
taula. Sota la batuta de Gerard Fontanet, l’equip ha començat amb molt bon peu i només ha perdut un partit en les
primeres sis jornades. Va ser a casa d’un dels rivals més forts
de la categoria, la Sentiu Sió. De la resta de jornades, destacar que l’equip ha fet de la pista agramuntina un fortí ja que
hi ha sumat tres victòries en els tres partits que hi ha jugat.

SÈNIOR - PRIMERA DIVISIÓ GRUP 5
Resultats
J. 1 AGRAMUNT 9 - 5 ALPICAT
J. 2 ALCOLETGE 4 - 4 AGRAMUNT
J. 3 AGRAMUNT 11 - 1 CASTELLÓ
J. 4 LA SENTIU 4 - 2 AGRAMUNT
J. 5 AGRAMUNT 7 - 3 SANT RAMON PUJALT
J. 6 MAIALS 3 - 5 AGRAMUNT
CLASSIFICACIÓ
MARISTES MONTSERRAT LLEIDA “A”

Punts
15

J
6

G
5

E
0

P
1

LA SENTIU, O.C. “A”

15

5

5

0

0

AGRAMUNT C.H., FS “A”

13

6

4

1

1

SEDÓ CLUB FUTBOL SALA “A”

12

6

4

0

2

ALPICAT F. CF. SALA “A”

7

4

2

1

1

SANT RAMON PUJALT C.F.S. “A”

7

6

2

1

3

BELLCAIRE F.S. “A”

6

5

2

0

3

BALAGUER, C.F. “A”

6

4

2

0

2

ALCOLETGE CLUB FUTBOL SALA “A”

5

5

1

2

2

F.S. ORVEPARD - LA PERFUMERIA - “A”

4

5

1

1

3

MAIALS FUTSAL “A”

4

6

1

1

4

AUTO NAYOX TREBI GOLMÉS “A”

3

5

1

0

4

CASTELLÓ CFS “A”

1

5

0

1

4

UN INICI POSITIU
Bon inici de temporada per a un equip que s’ha marcat
58
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JUVENIL - PRIMERA DIVISIÓ
J. 1
J. 2
J. 3
J. 4
J. 5
J. 6

DESCANS
AGRAMUNT 2 - 1 BALAGUER
MARISTES 1 - 2 AGRAMUNT
AGRAMUNT 4 - 3 TORRES DE SEGRE
CONCA DELLÀ 2 - 4 AGRAMUNT
ANDORRA 12 - 0 AGRAMUNT

CLASSIFICACIÓ
ANDORRA, F.C. “A”

Punts
18

J
6

G
6

E
0

P
0

PENYA BARCELONISTA SOLSONA “A”

12

6

4

0

2

ALCOLETGE CLUB FUTBOL SALA “A”

12

6

4

0

2

AGRAMUNT C.H.,FS

12

5

4

0

1

VEDRUNA BALAGUER C.E. “A”

9

5

3

0

2

TORRES DE SEGRE, CLUB AT. “A”

9

6

3

0

3

BALAGUER, C.F.S. “A”

7

5

2

1

2

MARISTES MONTSERRAT LLEIDA “A”

7

6

2

1

3

AUTONAYOX TÀRREGA “A”

7

5

2

1

2

ESCOLA F. SALA ALTA SEGARRA “A”

6

6

2

0

4

CLASSIFICACIÓ

Punts

J

G

E

ALCARRÀS, F.S. “A”

5

5

1

2

2

ESCOLA F. POBLA SEGUR I COMARC

15

6

5

0

1

ESCOLA F. POBLA SEGUR I COMARCA “A”

1

5

0

1

4

SANT JULIÀ, C.E. “A”

13

5

4

1

0

CONCA DELLÀ FUTBOL SALA

0

6

0

0

6

BALAGUER, C.F.S. “A”

12

5

4

0

1

ARC D’ADA EFS “A”

12

5

4

0

1

SÍCORIS CLUB “A”

10

6

3

1

2

UN EQUIP DEBUTANT I PROMETEDOR
L’equip juvenil ha debutat aquesta temporada en futbol
sala. L’inici no podia ser millor. Els primers quatre partits es
van guanyar. Després va arribar la desfeta contra l’Andorra,
l’equip més fort de la categoria i que sembla que no tingui
rival. En definitiva, els agramuntins, amb un equip format
de nous jugadors que han arribat al club i d’altres que han
pujat dels cadets, ens donaran moltes alegries aquesta temporada.

CADET - PRIMERA DIVISIÓ
J. 1
J. 2
J. 3
J. 4
J. 5
J. 6

DESCANS 7 - 0 AGRAMUNT
AGRAMUNT 3 - 4 ARC ADA
AGRAMUNT 8 - 0 AUTONAYOX
BALAGUER 5 - 2 AGRAMUNT
AGRAMUNT 9 - 0 ALTA SEGARRA
SANT JULIÀ 8 - 2 AGRAMUNT

P

AGRAMUNT C.H.,FS “A”

6

5

2

0

3

BALAGUER, C.F. “A”

6

6

2

0

4

MARISTES MONTSERRAT LLEIDA “A”

3

5

1

0

4

ALCARRÀS, F.S. “A”

3

5

1

0

4

ESCOLA F. SALA ALTA SEGARRA “A”

3

4

1

0

3

AUTONAYOX TÀRREGA “A”

0

4

0

0

4

UNA CATEGORIA MOLT DISPUTADA
L’equip cadet disputa aquest any la seva segona temporada amb l’objectiu de millorar els resultats de la primera, on
la inexperiència va marcar l’any.
L’inici ha estat una mica irregular, encandenant victòries
i derrotes. Tot i això, la sensació és que l’equip es pot consolidar a la part alta de la taula ja que és un dels quins ha
mostrat un joc més atractiu. ■

Electromecànica
cà ca

MUI I
Josep Anton Muixí
c/ Indústria, 15 - 25310 AGRAMUNT
Tel. 973 390 363 - Mòbil 696 458 713
e-mail electromecanicamuixi@gmail.com
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PINTORS GERMANS CAPITAN

Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo

MURALS, PINTURA i ART
€
PREU HORA: 14EL MATERIAL
20% EN
COMPTES DEL

DES

PRESSUPOSTOS
SENSE
COMPROMÍS

C. Fontanilles, 17 - AGRAMUNT
Tel. 973 390 403 - Fax 973 391 124 - Mòb. 667 639 258
germanscapitan@hotmail.com
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XXII Lliga de Bitlles Catalanes
305 PUNTS
303 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT A
CASTELLSERÀ A

329 PUNTS
359 PUNTS

L’ALBAGÈS
SIÓ D’AGRAMUNT A

350 PUNTS
314 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT A
CASTELLSERÀ A

333 PUNTS
335 PUNTS

BELL-LLOC
SIÓ D’AGRAMUNT A

344 PUNTS
351 PUNTS

IVARS A
SIÓ D’AGRAMUNT A

341 PUNTS
317 PUNTS

BELL-LLOC
SIÓ D’AGRAMUNT A

313 PUNTS
365 PUNTS

IVARS A
SIÓ D’AGRAMUNT A

369 PUNTS
347 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT A
ALCOLETGE

328 PUNTS
332 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT A
ALCOLETGE

319 PUNTS
358 PUNTS

273 PUNTS
310 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT B
CASTELLSERÀ C

301 PUNTS
290 PUNTS

LA GUÀRDIA
SIÓ D’AGRAMUNT B

310 PUNTS
299 PUNTS

LA GUÀRDIA
SIÓ D’AGRAMUNT B

327 PUNTS
250 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT B
IVARS C

290 PUNTS
283 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT B
IVARS C

258 PUNTS
324 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT A
Equips Sió d’Agramunt A i Castellserà A.

Us desitgem bon Nadal
i feliç any nou!!

SIÓ D’AGRAMUNT B
CASTELLSERÀ C

CLASSIFICACIÓ
CASTELLSERÀ A
IVARS A
TORRELAMEU
EL SOLERÀS
BELLPUIG
ALCOLETGE
BELL-LLOC
L’ALBAGÈS
SIÓ D’AGRAMUNT A
EL POAL

J
14
14
14
16
14
14
14
16
16
12

G
12
11
9
7
7
7
6
5
4
4

E P
PJ
0 2 4997
0 3 5021
0 5 4894
0 9 5405
0 7 4774
0 7 4673
0 8 4504
0 11 5212
0 12 5255
0 8 3683

BIT
377
385
364
387
355
345
318
371
380
244

P
24
22
18
14
14
14
12
10
8
8

SIÓ D’AGRAMUNT B

FONT: CLUB BITLLES

L’ALBAGÈS
SIÓ D’AGRAMUNT A

Ramon Joval

CLASSIFICACIÓ
ALBESA
TÀRREGA B
MIRALCAMP
SERÒS
AMETLLERS
IVARS C
CASTELLSERÀ C
VALLVERD B
LA GUÀRDIA
SIÓ D’AGRAMUNT B

J
14
16
16
14
16
16
14
12
12
14

G
13
11
10
9
7
7
6
4
3
2

E
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0

BIT
408
385
412
351
378
369
308
273
265
246

P
26
22
20
18
15
14
12
9
6
4

P
1
5
6
5
8
9
8
7
9
12

PJ
5194
5371
5550
4823
5266
5246
4403
3868
3822
3892
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Glops & Tapes "
" Glop
especialitats de la casa
Caragols a la llauna
Tapes casolanes
Esmorzars
Plats combinats

Plaça Mercadal,19 - 25310Agramunt
600 700 202
Assessorament

Manteniment de Jardins

Jardineria d’interior
Educació ambiental
Construcció de jardins

Instal·lacions de reg
Esporgues i tractaments
Disseny 3D, d’espais naturals i jardins

Marc Roig
Pl. La Muralla, 5
25316 PREIXENS (Lleida)
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Mòbil 616 03 42 91
jardinsroig@gmail.com

G R U P S P O LÍTIC S
M U N I CIPALS A C O R D D ’ESQ UERRA

Agramunt present a les xarxes
L

’era digital forma part de les nostres
vides quotidianes. La revolució tecnològica ha produït molts canvis i ha
generat noves paraules i formes de treballar. Les noves tecnologies són la via
més directa per arribar al conjunt més
gran de la societat, i Agramunt en aquest
sentit no ha volgut quedar-se endarrere.
La informació viatja a un ritme
desorbitat a través de la xarxa
i el paper ha quedat en un segon terme. Adaptar-se a l’era
tecnològica és un fet evident si
volem estar actius en aquesta
òrbita. Per això, s’ha redissenyat
i adaptat els webs que són imatge d’Agramunt.
agramunt.cat
S’ha fet un restyling de la
web corporativa de l’Ajuntament
d’Agramunt, canviant la imatge
i el disseny i explotant tots els
recursos que la plataforma ofereix. Entre altres, s’han eliminat
els apartats mancats d’informació i s’han substituït per altres
de més útils per als agramuntins. Actualment, es generen
notícies de forma constant i
s’actualitzen els continguts de
forma periòdica. L’objectiu és continuar
treballant per aconseguir posicionar la
web del nostre ajuntament als cercadors
més importants, augmentar el seu pagerank i la seva rellevància.
firadeltorro.com
Un dels esdeveniments més rellevants i
que posicionen Agramunt en el mapa, és
la Fira del Torró. Des del Departament de
Fires s’ha apostat per posicionar també
la fira en un bon lloc digitalment parlant.
Per aquest motiu, es va optar per crear
una nova web, amb els sistemes actuals.
La web anterior estava creada en flash,
fet que significava que cada vegada que
s’havia de fer un canvi o actualització era
necessari posar-se en contacte amb l’empresa creadora del web perquè fossin ells
qui ho fessin, amb el cost corresponent

de les hores del tècnic. Hem passat de
tenir una web 1.0 a un format actual a
través del qual es poden fer tots els canvis pertinents des de l’Ajuntament, sense
necessitat de sumar-li cap cost extern.
A més, el sistema anterior, el flash, no
era apte per als dispositius mòbils i no
permetia l’accés des de mòbils, tablets o

altres dispositius. Ara, el nou web es pot
consultar des de qualsevol plataforma.
Amb la nova pàgina, operativa des
de la passada edició de la fira, totes les
eines de comunicació estan centrades
sempre en l’usuari, fent-los partícips en
tot moment perquè puguin interactuar,
buscar i trobar el que necessiten dins
la xarxa. Amb totes aquestes petites accions la web de la fira està situada en
aquests moments en un page rank de
3 sobre 10. Una xifra que aparentment
és baixa, però que entra dins els barems
normals en tractar-se d’un esdeveniment
d’un poble com Agramunt.
agramuntenxarxa.cat
Un dels objectius fonamentals que es
va plantejar l’equip de govern amb la
creació de l’Agramunt en Xarxa és la mi-

llora de la resposta dels agramuntins vers
els diferents actes i activitats organitzades per les diferents entitats i associacions del poble. El nou portal permet una
implicació i una participació real de tota
la població i molt especialment de les
nostres entitats i associacions, en el disseny i creació del portal aportant i actualitzant els seus continguts.
L’Agramunt en Xarxa és la
plataforma virtual d’interrelació que l’Ajuntament
ofereix al teixit associatiu
agramuntí perquè reconeixem la seva importància i
perquè som conscient que
és el gran element dinamitzador i motor de la vitalitat
d’Agramunt.
En aquest sentit, una de
les finalitats de l’Agramunt
en Xarxa era donar a conèixer el ventall de propostes
que s’ofereixen des de les
entitats. L’existència d’un
punt de connexió i interacció on qualsevol persona en
qualsevol lloc i a través de
la xarxa pogués saber quina
activitat es fa a Agramunt
en cada moment. El calendari comú per
a tots els usuaris, permet veure en un sol
cop d’ull totes les activitats que es fan al
mes i s’aconsegueix així que els actes no
coincideixin.
Un espai web que conté informació i
dades de les entitats registrades que a
la vegada poden generar notícies i fer difusió del seus actes. Un espai de comunicació entre les entitats i el conjunt de
la ciutadania que des de la seva posada
en marxa, al mes de juny, compta amb
trenta-sis entitats registrades, la majoria
de les quals tenen un paper actiu dins
el portal.
Agramunt amb les seves webs i els dos
perfils de facebook operatius ha entrat a
la social media. La feina a partir d’ara és
continuar posicionant Agramunt en una
bona posició dins el mapa web. ■
[DESEMBRE 2012]
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SERVEI de TAXI
24 hores - Tots els dies
Menús especials per a colles i empreses
a partir de 16 €. Tot inclòs
Mínim 6 persones. Reserva la teva taula
Passeig Lluís Companys, 2
(Ctra. C-53 Tàrrega-Balaguer, km. 124)

25331 EL TARRÒS

Tel. 973 713 050
Mòbil 647 801 845

Dos vehicles de 5 i 7 places
climatitzades Curt i llarg recorregut
Demanar per Josep Mª

600 446 600
perruqueria unisex - estètica

Anna Eroles
Veterinària

centre veterinari d’Agramunt

CARME i MAITE
ffotodepilacio
otodep laacc o´ 29’50
9 5500€ per zona

Urgències 670 22 10 37
Matins de 10:30 a 1
Tardes de 6 a 8:15
Dijous tancat
Dissabtes d’11 a 1
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Av. Jaume Mestres, 15
25310 AGRAMUNT

Dimarts a dijous:
9:30 a 1 h i 4 a 8 h.
Divendres i dissabtes:
Hores convingudes

Tel. 973 39 27 17

AGRAMUNT

NOVA ADREÇA:

Av. Marià Jolonch, 4 baixos

G R U P S P O LÍTIC S
M U N I CIPALS C iU

Pressupost 2013: la història es repeteix
havíem sol·licitat la informació en el seu moment.
En aquell Ple, tal i com reflecteix l’acta, el
nostre grup es va comprometre a demanar-los
la informació de les liquidacions trimestrals
per tal de poder elaborar una proposta de pressupostos coherent, i així ho hem fet.
Gairebé set mesos després de presentar la
primera petició d’informació, encara no hem
obtingut resposta, i és evident que ara ja no
som a temps de presentar una proposta alternativa. Us adjuntem el primer full del document presentat a l’ajuntament on s’observa la
data d’entrada (22/05/2012).
Per tant, pensem que queda més que clara
la nul·la voluntat d’aquest equip de govern a
la transparència i mà estesa de la que tant es
varen omplir la boca en campanya i que actes
com aquest demostren la poca voluntat d’implicar l’oposició en el nostre projecte comú
que és Agramunt.

La Festa Major sense números

Pensem que queda més que clara
la nul·la voluntat
d’aquest equip de
govern a la transparència i mà estesa
de la que tant es varen omplir la boca
en campanya.

A

ra farà un any de la presentació dels primers pressupostos d’aquest equip de govern i ja som a les portes dels següents.
Segurament, si res no canvia, quan vostès llegiran això ja estaran aprovats o a punt de fer-ho.
En el seu moment ja varem manifestar que
la falta d’informació havia fet impossible poder opinar i fer aportacions en els anteriors
pressupostos. Com a resposta, el senyor Alcalde ens va dir que teníem tot l’any per demanar el que ens fes falta i, per tant, que si
no fèiem propostes era perquè nosaltres no

En la mateixa línia de falta d’informació,
també volem posar de manifest que a hores
d’ara encara no tenim els costos de la festa
major de l’any 2012 ni la de l’any 2011, que
hem demanat reiteradament en els Plens del
consistori.
És molt fàcil parlar de gestió i de reducció
de partides quan ningú no pot analitzar els
costos reals dels esdeveniments. I tampoc no
és correcte donar-los quan ha passat tant de
temps, quan la gent ni se’n recorda.
Tan difícil és per a la regidora de festes, que
tenim a jornada completa, presentar aquesta
informació als agramuntins?
Continuem pensat el que vàrem manifestar
a l’inici d’aquesta legislatura: un equip de govern amb molta imatge, però amb poca capacitat de gestió i de resolució dels problemes
importants que ens afecten.
Aprofitem per desitjar-los unes bones festes
de Nadal i una feliç entrada del nou any acompanyats de la gent que més estimeu.
Grup Municipal Convergència i Unió
[DESEMBRE 2012]
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www.molinet.cat
Obert 24 hores
Entra, tria, compra
i t’ho portem a casa!
Ctra. d’Artesa, 1
AGRAMUNT

ferreteria@molinet.cat

PINTURA I DECORACIÓ

JAUME VILLALTA
Avinguda dels Esports, 6, 2n, 2a
Tel. 973 39 08 10 - Mòbil 626 92 97 51
25310 AGRAMUNT (Lleida)
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Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662

G R U P S P O LÍTIC S
M U N I CIPALS PARTIT PO P U L AR

FONT: PARTIT POPULAR D’AGRAMUNT

Nosaltres sempre proposem

Considerem que
l’increment de
les ordenances
fiscals, tal i com
va aprovar-se,
suposa un cop
molt dur per als
agramuntins i
agramuntines,
tenint en compte
la retallada i
congelació de
salaris que pateixen molts treballadors i treballadores, l’augment
de l’atur i el
tancament de
negocis per falta
de liquiditat.

E

l nostre Grup Municipal
a l’Ajuntament d’Agramunt proposarà en el
pròxim ple de l’Ajuntament,
que ha de celebrar-se el 27 de
desembre, un paquet d’esmenes a les ordenances fiscals
de 2013 que es debatran en
el ple. Hi proposem tota una
sèrie de bonificacions per als
ciutadans que compleixin unes
determinades condicions.
Proposem bonificar aquells
contribuents que utilitzin la
deixalleria per col·laborar en la
recollida selectiva d’escombraries, amb una reducció de fins
al 15% en el rebut de la brossa, en funció dels usos que en
facin.
Incidint en el mateix rebut
de recollida d’escombraries,
proposem bonificacions per
als contribuents, famílies que
es trobin en una situació socioeconòmica precària, i una reducció del 50% per a aquells
pensionistes amb ingressos

inferiors al salari mínim interprofessional, o del 95% per
als pensionistes amb ingressos
que no sobrepassin la quantia
mínima establerta pel SOVI
(Seguro Obligatorio de Vejez e
Invalidez).
Així
mateix,
sol·licitem
bonificacions en l’impost de
Béns Immobles (IBI) per a les
famílies nombroses o monoparentals, així com per a aquelles
famílies que tinguin almenys
dos fills i una persona discapacitada al seu càrrec.
Tornarem a demanar, com
també vàrem fer l’any passat,
una bonificació del 100% en
la taxa per obertura d’establiments. En aquests moments
hem de donar facilitats als emprenedors i emprenedores del
nostre municipi, i facilitar en
la mesura els seus inicis.
Pel que fa a l’impost sobre
activitats econòmiques proposarem una bonificació de fins
al 50% per a aquelles empreses que incrementin el nombre
de contractes indefinits de la
plantilla de treballadors, durant el període impositiu. En
moments com els actuals, és
necessari fomentar i incentivar
l’empresari perquè dugui a terme llocs de treball més estables, i l’Administració Local ha
de posar totes les eines perquè
així sigui.
Tal com vàrem manifestar
en l’anterior ple, creiem que
els habitants d’Agramunt ja
fan un gran esforç fiscal per
poder pagar taxes i impostos,
i la delicada situació econòmica actual fa que no se’ls pugui
demanar més sacrificis.

ppagramunt@gmail.com

El que hauria de fer l’equip
de govern de l’Ajuntament
d’Agramunt és gestionar millor
la despesa municipal, reduint
el dèficit d’alguns serveis municipals, com l’Escola de Música, que en els darrers cinc
anys és de 700.306€, així
com reduir les subvencions a
les entitats i fundacions privades i la despesa en personal
que suposa el 40% de la despesa anual, per posar alguns
exemples.
Considerem que l’increment
de les ordenances fiscals, tal i
com va aprovar-se, suposa un
cop molt dur per als agramuntins i agramuntines, tenint en
compte la retallada i congelació de salaris que pateixen
molts treballadors i treballadores, l’augment de l’atur i el
tancament de negocis per falta
de liquiditat.
Presentarem en el mateix
ple, una moció en la qual demanarem l’ampliació de l’horari de la deixalleria, de forma
que estaria oberta els matins
de dilluns a dissabte, com fins
ara, i s’ampliaria a les tardes
de dimarts i dijous.
Volem destacar la visita a
Agramunt, durant la campanya
electoral de les passades eleccions al Parlament de Catalunya, de Javier Arenas (Vicesecretari de Política Autonòmica
i Local del Partit Popular). El
motiu va ser una trobada amb
afiliats i simpatitzants de la
comarca de l’Urgell i que va
aplegar unes 140 persones.
Des del Partit Popular
d’Agramunt volem desitjar-vos
unes bones Festes! ■
[DESEMBRE 2012]
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lació del nou enllumenat a la zona
nord de la vila. Concretament, s’han
instal·lat noves lluminàries a la Ronda
Comtes d’Urgell, C. Firal, C. dels Safarejos, C. del Blat, C. de l’Oli, C. i Baixada del Sindicat, C.
Teixidors, C. Canal i tram inicial de la Ctra. de Puelles. L’obra
ha estat finançada a través del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC), l’Institut Català de l’Energia (ICAEN)
i l’Ajuntament d’Agramunt. La nova instal·lació disposa de
lluminàries de màxima eficiència que milloren de forma notable la il·luminació de la zona i generen un estalvi energètic
important ja que disposen d’un sistema de telecontrol que
permet ajustar al detall el nivell d’il·luminació a les necessitats horàries. Amb aquesta obra, l’Ajuntament respon a una
demanda dels veïns de la zona que durant molts anys reclamaven millorar la il·luminació d’aquests carrers.

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT

FONT: AJUNTAMENT

ENJARDINAMENT MAS VELL
Durant els darrers dos mesos, professionals autònoms,
conjuntament amb l’equip municipal de serveis, han procedit a condicionar el jardí posterior de la residència Mas Vell.

BONIFICACIÓ PER A VEHICLES ELÈCTRICS O HÍBRIDS
L’Ajuntament d’Agramunt, a proposta de la Regidoria de
Medi Ambient, ha establert una bonificació del 90% durant
l’any de matriculació i del 75% per a la resta d’anys de
l’impost municipal per als propietaris de vehicles elèctrics o
amb sistema híbrid. Per a poder gaudir de la bonificació, els
titulars dels vehicles hauran de fer la sol·licitud a les oficines
de l’Ajuntament durant el transcurs de l’any anterior al de
la seva aplicació. Per altra banda, en la mateixa aprovació
d’ordenances es va acordar la bonificació del 90% de l’impost d’obres a aquelles persones de més de 65 anys i que
els ingressos familiars no superin l’1,5 del salari interprofessional, sempre i quan les obres sol·licitades corresponguin a
reforma dels serveis essencials i bàsics de l’habitatge.

REGIDORIA DE SERVEIS I URBANISME
NOU ENLLUMENAT A LA ZONA NORD D’AGRAMUNT
L’Ajuntament d’Agramunt ha finalitzat les obres d’instal68
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La intervenció ha consistit en rebaixar les zones de terra, la
instal·lació del reg, la incorporació d’una malla antiherbes i
la plantació de plantes aromàtiques. A més, s’ha col·locat al
pati interior de la residència una pica de pedra i una segadora antiga de ferro que estaven guardades a l’antic escorxador
municipal. L’objectiu d’aquestes accions, és aconseguir tenir un espai acollidor, que s’integri en l’edifici i on és puguin
realitzar activitats complementàries.

OBRES AL CARRER CAPELLA
L’Ajuntament d’Agramunt ha iniciat les obres de construcció de les voreres del C. Capella. Tal i com s’ha fet a la Ronda
Comtes d’Urgell, aquestes obres es fan per administració
pròpia, de manera que l’Ajuntament n’assumeix la direcció
d’obra, la compra del material i la contractació del perso-

nal. Aquesta actuació també inclou la substitució i millora
dels serveis soterrats, té un pressupost total de 95.947€
dels quals l’Ajuntament n’ha d’aportar 4.797 i forma part
dels canvis de destinació dels ajuts PUOSC presentats per
l’Equip de Govern i que van permetre que tant aquesta obra
com la de les voreres de la Ronda Comtes d’Urgell o la nova
passera del pont romànic rebin una subvenció del 95% del
PUOSC, de manera que l’aportació de l’Ajuntament sigui
únicament del 5%.

Companys ha tirat endavant el projecte de tenir cura d’un
hort. Fins ara els alumnes de primària, tenien a cada classe
els seu hort en capses, però aquest curs podran treballar

FONT: AJUNTAMENT

NOVES ILLES DE CONTENIDORS
Tal i com s’ha informat a la població mitjançant una carta
de la Regidoria de Via Pública, l’Ajuntament d’Agramunt,

FONT: AJUNTAMENT

amb un hort exterior. L’hort, situat al pati de l’escola, ha
estat possible gràcies a les tasques que ha realitzat l’equip
de serveis de l’Ajuntament.

REGIDORIA DE PROMOCIÓ DE LA DONA
DIA DE LA NO VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES
El 25 de novembre és el Dia Internacional contra la violència vers les Dones i per aquest motiu es va organitzar
un acte a l’Espai Guinovart. Sílvia Fernàndez, regidora de
l’àrea de promoció de la dona, i Pilar Marquilles, presidenta
de l’associació de dones l’Esbarjo, van ser les encarregades
de llegir el manifest. Després de la seva lectura, la Judit
Sorribes, la Judit Bertran, la Laura Pallàs i la Mònica Prats,
quatre tenores solistes, van interpretar una peça musical. La
Núria Sorribes va cloure l’acte amb la lectura d’un conjunt
de poemes propis.

conjuntament amb UrgellNet, està redistribuint els contenidors de la vila amb l’objectiu de crear illes amb tots els tipus
de contenidors i evitar la presència de contenidors de rebuig
aïllats. Aquests canvis tenen per objectiu facilitar la recollida selectiva i que en una sola illa es pugui fer l’abocament
de totes les escombraries al contenidor corresponent, fet que
suposaria un gran estalvi per a l’Ajuntament d’Agramunt.

PROJECTE ESCOLES VERDES: UN HORT A L’ESCOLA
Dins el programa de les Escoles Verdes, l’escola Macià

▼

REGIDORIES DE SERVEIS I EDUCACIÓ
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ACORD PER LIQUIDAR EL DEUTE DE CASSA
AMB L’AJUNTAMENT
L’Ajuntament d’Agramunt ha signat un acord amb l’empresa concessionària del servei d’aigües, CASSA, amb el qual es
liquida el deute que l’empresa tenia amb l’Ajuntament des
de l’any 2007. Aquest deute amb l’Ajuntament i amb els nuclis agregats ascendia a 310.475,12€ dels quals l’empresa
ja ha fet efectius 225.335,36€ i la resta seran abonats el
proper mes de febrer. Cal recordar que l’empresa CASSA va
aportar a l’Ajuntament 80.000€ l’any 2011 per fer front als
extres de les obres de reforma de l’Ajuntament i 57.336€
l’any 2012 per a la remodelació de la plaça del Clos.
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ACTES
CERTIFICACIONS
S’aprovà la certificació núm. 5 de l’obra denominada “Projecte d’adequació de la Vorera sud de la Ronda Comtes d’Urgell
(modificació maig 2012), lliurada per l’arquitecta municipal, i
executada directament per la pròpia administració, per un import de 14.991,36€.
S’aprovà la certificació núm. 4 de l’obra denominada “Projecte d’urbanització i enjardinament de la Plaça del Clos” lliurada
per l’arquitecta municipal, i executada per l’empresa CASSA
AIGÜES I DEPURACIÓ, SL, per un import de 27.596,56€.
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA
I ESPORT
S’acordà sol·licitar al Ministeri d’Educació, Cultura i Esports
la participació pel projecte “Dinamització lectora infantil - Club
de lectura” de la Biblioteca Municipal “Guillem Viladot” dins
la convocatòria del concurs de projectes d’animació a la lectura
Maria Moliner en municipis de menys de 50.000 habitants per
ajuts en concurrència competitiva consistents en lots de llibres.
TREBALLS DE SUBSTITUCIÓ D’UN TRAM DE CLAVEGUERA
AL C/ CORRALS DE MONTCLAR
Atès que es necessari dur a terme els treballs de substitució
de tram de clavegueram al C/ Corrals de Montclar, consistent
en l’obertura d’una rasa, la substitució d’un tram de xarxa de
clavegueram de formigó per un tub de polietilè, tancament de
la rasa i canvi d’una escomesa particular, s’acordà aprovar la
realització d’aquests treballs i s’adjudicà a l’empresa MACOTEC
905, SL, per la quantitat de 2.635,75€, exclòs IVA.
VORERES DEL CARRER CAPELLA
S’acordà aprovar els treballs per a l’adequació de les voreres
del carrer Capella, consistent en l’enderroc de la vorera existent
i de la part asfaltada, el transport de runes a l’abocador i la
gestió de residus, el rebaix de la caixa del paviment, l’excavació
de rases per instal·lacions, la gestió de terres sobreres i repartir
la grava i l’arena, i s’adjudicà a l’empresa MACOTEC 905, SL,
per la quantitat de 12.444,20€, exclòs IVA.
S’acordà aprovar els treballs per a la instal·lació del subministrament d’aigua a l’obra d’adequació de les voreres i s’adjudicà
a l’empresa CASSA, AIGÜES I DEPURACIÓ, SL, per la quantitat de 18.974,55€, inclòs IVA.
S’aprovà la modificació del projecte d’obres de “l’adequació
de les voreres del C. Capella d’Agramunt”, redactat per l’arquitecta Sra. Sònia Pintó i Grau amb un pressupost d’execució de
95.947,15 euros.
Així mateix, s’aprovà executar directament les obres per administració pròpia.
VORERA SUD DE LA RONDA COMTES D’URGELL
S’acordà aprovar els treballs per a la instal·lació del subministrament d’aigua a l’obra d’adequació de la vorera sud de
la Ronda Comtes d’Urgell (Tram 2, 3 i 4) i s’adjudicà a l’empresa CASSA, AIGÜES I DEPURACIÓ, SL, per la quantitat de
741,24€, exclòs IVA.
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TREBALLS COL·LOCACIÓ D’UN EMBORNAL AL POU DEL GEL
S’aprovà els treballs per a la col·locació d’un embornal del
Pou del Gel, consistent en moviments de terres, la instal·lació
de la canalització, l’execució de l’embornal i la recol·locació de
les terres, i s’adjudicà a l’empresa CONSTRUCCIONS BLANCOROVIRA, SA, per la quantitat de 2.620€, exclòs IVA.
TREBALLS XARXA PLUVIAL AL CARRER MAS VELL
S’acordà aprovar els treballs a la xarxa pluvial del Carrer Mas
Vell, consistent en moviments de terres, subministrament i collocació d’uns embornals, i la canalització a la xarxa pluvial, i
s’adjudicà a l’empresa JOAN CARALPS GIMÉNEZ, per la quantitat de 1.544€, exclòs IVA.
APROVACIÓ ESTUDI BÀSIC DE SEGURERAT I SALUT
S’aprovà l’estudi bàsic de seguretat i salut de l’obra corresponent al projecte d’obres per a l’adequació de les voreres del
carrer Capella d’Agramunt.
Atenent que és la pròpia administració qui executa l’obra,
caldrà procedir a efectuar la preceptiva comunicació a l’autoritat laboral.
CÀNON CIRCUIT URGELLENC
S’aprovà el cànon del CIRCUIT URGELLENC, empresa concessionària del servei de cinema de la Sala Teatre del Casal
Agramuntí, per l’any 2011, que ascendeix a un import total de
1.412,48€, a favor de l’Ajuntament d’Agramunt.
VORERES RONDA COMTES D’URGELL
S’aprovà l’adquisició de materials d’obra pels treballs d’adequació de la vorera sud de la Ronda Comtes d’Urgell, i s’adjudicà a l’empresa MATERIALS ROS, SL, per la quantitat de
14.153,82€ inclòs IVA.
COBERTA DEL BAR DEL PAVELLÓ
S’aprovà els treballs de subministrament i col·locació del doblatge de la coberta del bar del pavelló, i s’adjudicà a l’empresa
GRUPO CHMC, per la quantitat de 2.989,20€, exclòs IVA.
MILLORA IL·LUMINACIÓ A LA RESIDÈNCIA MAS VELL
S’aprovà els treballs de millora d’il·luminació en els espais
de la Residència Mas Vell de cuina i lavabo de la 2a planta,
i s’adjudicà a l’empresa CEDEL INSTAL·LACIONS, SL, per la
quantitat de 232,64€, exclòs IVA.
TREBALLS DE MILLORA ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA A LA
RESIDÈNCIA MAS VELL
S’aprovà els treballs de millora en l’enllumenat d’emergència a la Residència Mas Vell, i s’adjudicà a l’empresa CEDEL
INSTAL·LACIONS, SL, per la quantitat de 1.272,74€, exclòs
IVA.
TREBALLS IMPLANTACIÓ D’UNA EXPOSICIÓ DE POESIA VISUAL
DE GUILLEM VILADOT AL PARC RIELLA
S’aprovà els treballs per a la implantació d’una exposició de
poesia visual de Guillem Viladot a l’espai del Parc Riella, i s’adjudicà a l’empresa INDUSTRIES JOVÉ BALASCH, SL, per la
quantitat de 7.033€, exclòs IVA.

COMPTES JUNTA ADMINISTRATIVA DE MONTCLAR
S’acordà fer efectiu el pagament de 1.805,21€ a la Junta
Administrativa de Montclar deixant els comptes tancats amb
efectes del 2009, 2010, 2011 i 2012 i les obres realitzades.
COMPTES JUNTA ADMINISTRATIVA DE MAFET
S’acordà fer efectiu el pagament de 9.309,52€ a la Junta Administrativa de Mafet deixant els comptes tancats des de
l’any 2003 fins el dia 1 de juny de 2012.
INADMISSIÓ A TRÀMIT DEL RECURS DE REPOSICIÓ D’ISOLUX INGENIERIA, SA A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL
CONTRACTE D’OBRES “AMPLIACIÓ DE LA LLAR D’INFANTS
D’AGRAMUNT”
S’acordà no admetre a tràmit el recurs de reposició formulat
en data 26 d’octubre de 2012 per ISOLUX INGENIERIA, S.A.
contra la proposta de resolució aprovada per la Junta de Govern
en data 12 de setembre de 2012, que queda plenament ratificada.
INICI EXPEDIENT CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE LA PASSERA SOBRE EL RIU SIÓ I APROVACIÓ
DEL PLEC DE CLÀUSULES
S’aprovà la realització i la despesa de l’execució del projecte
d’obres de substitució de la passera sobre el Riu Sió, redactat

per la tècnica Sra. Anna Valls Serra i amb un pressupost de
248.145,68 IVA inclòs.
Tanmateix, s’aprovà l’expedient de contractació per a l’adjudicació de l’esmentat contracte per tramitació ordinària i per
procediment obert utilitzant diversos criteris d’adjudicació, i el
plec de clàusules administratives particulars.
CANVI DE NOM DE DRETS FUNERARIS
Es concedí el canvi de nom dels drets funeraris dels nínxols
que a continuació es detallen, de la Sra. Teresa Solanes Jovell,
anterior titular, al Sr. Joan Llanes Solanes, per successió hereditària:
Nínxol núm. 9 de la Galeria de Sant Ramon
Nínxol núm. 10 de la Galeria de Sant Ramon
Nínxol núm. 11 de la Galeria de Sant Ramon
S’acordà concedir el canvi de nom dels drets funeraris dels
nínxols, per successió hereditària, que a continuació es detallen
del Cementiri Municipal:
-Del Sr. Àngel Villalta Vilalta, anterior titular, a la Sra. M. Rosa
Domingo París: Nínxol núm. 22 i núm. 23 de la Galeria de Sant
Jordi.
-Del Sr. Julio Palou Vilanova, anterior titular, a la Sra. Agnès
Palou Sangrà i el Sr. Juli Palou Sangrà: Nínxol núm. 18 de la
Galeria de Sant Joan. ■
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PINTURA DECORATIVA
PARQUET
REVESTIMENTS PARETS DE FUSTA
COL·LOCACIÓ DE PLADUR

C/ Clos, núm. 11-E
25310 AGRAMUNT

Tel. 973 391 161
Mòbil 650 281 161

Ca La Rosa
L’Estoneta
El Jardí Chill-Out
Menjars casolans per emportar
Cafeteria - Bar - Restaurant
Per festes familiars - Catering

C/ Pau Casals, 20 / 973.390.468
calarosajardi@gmail.com
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A L MAN A C

Les fases de la lluna:

GENER 2013
Mes de 30 dies, primer del nostre calendari.
El dia 1 el sol surt a les 7h 17m, i es pon
a les 16h 33m. El dia 31 el sol surt a les 7h
04m, i es pon a les 17h 06m.
El dia 19 el sol entra a la constel·lació
d’AQUARI.

Demografia

Quart minvant

el dia 5, a les 03:58 h

Lluna nova

el dia 11, a les 19:44 h

Quart creixent

el dia 18, a les 23:45 h

Lluna plena

el dia 27, a les 04:38 h

(Mes de novembre de 2012)
NAIXEMENTS
Airis Gascón Valier
Ayman Talbi
Ibrahim Mizab
Olga Serra Sánchez

Dia 1. Santa Maria, Mare de Déu. Cap
d’Any.

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

MATRIMONIS
Marc Buireu Morell, i
Naira Figueres Suárez

Dia 6. Epifania del Senyor.
Dia 17. Sant Antoni Abat. Patró de l’antiga
pagesia d’Agramunt.
Dia 7. Sant Ramon de Penyafort. Sant
Ramon era el confessor del rei Jaume I i el
va acompanyar a la conquesta de l’illa de
Mallorca. El rei es féu acompanyar per una
dama aragonesa, Berenguel·la, amb la qual
portava una vida una mica llicenciosa. El
confessor va amonestar-lo unes quantes vegades i, com que el rei no en feia cas, el va
amenaçar que se’n tornaria a Barcelona si
no es corregia. Com que no en va fer cas, el
sant va decidir marxar. El rei va amenaçar els
patrons de vaixells que els faria escapçar si
embarcaven el sant. En vista que ningú no el
volia portar, Sant Ramon va tirar el seu mantell damunt l’aigua, va plantar-hi el seu gaiat
a tall d’arbre, féu servir una imatge del Sant
Crist com a timó i amb el cordó del seu hàbit
es disposà a governar aquella nau tan fràgil.
Va fer-se a la mar i al cap de sis hores va
arribar a Barcelona. Per commemorar un fet
tan prodigiós s’aixecà una capella a l’indret
on va tocar terra.
Ramon Bernaus i Santacreu

DEFUNCIONS
Jaume Petit Petit
Anne Marie Elbers
Manel Ginestà Carné

dia 9
96 anys, dia 7
76 anys, dia 26
76 anys, dia 29

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades convenientment autoritzades.

JOSEP ROVIRA

Som en ple hivern i ens troben en els dies
més curts i freds de l’any. En els calendaris antics sempre apareixen persones escalfant-se a la vora del foc. De tota manera, cap
a finals de mes el dia comença a allargar-se i
això apareix en el refranyer. És també un mes
en què no sortia a compte llogar jornalers
perquè es fa de nit molt aviat i es treballava
poques hores.
Pel gener
Mes de gener,
així que matineja,
mes mal feiner.
ja vespreja.
És el gener l’època de l’any que s’aparellen el gats i antigament es notava força pels
carrers i teulades dels pobles. També es creia
que els gatons nascuts aquest mes són molt
fins i ratadors.
Pel gener, bodes de gats Gat de gener,
i marrameus pels terrats. ratador i mioler.
La pagesia també tenia molts refranys per
aquest mes
Neu de gener
omple el graner.
Pel gener, ametller, no facis via,
que gelarà el millor dia.

dia 26-10
dia 31-10
dia 10
dia 14

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT EL NOVEMBRE

GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE NOVEMBRE
°C

l./m2

40

40

35

35
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30

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

0

–5
1

2

3

4

5

6

7

8

Dia 3 .........................................
Dia 4 .........................................
Dia 8 .........................................
Dia 9 .........................................
Dia 17.........................................
Dia 18.........................................
Dia 26.........................................
Dia 27.........................................
TOTAL .........................................

1,5 l./m2
1,0 l./m2
1,0 l./m2
10,5 l./m2
10,0 l./m2
5,0 l./m2
1,5 l./m2
6,0 l./m2
36,5 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL NOVEMBRE
Màxima del mes ............................ 18°, dia 14
Mínima del mes ............................. –1°, dia 30
Oscil·lació extrema mensual ....................... 19°
Mitja de les màximes .......................... 12,633°
Mitja de les mínimes ............................ 5,133°
Mitja de les mitjanes ............................ 8,883°

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

Temperatura màxima:

Temperatura mínima:

Precipitacions:

L’observador: Deudat Pont
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Xavier Junyent Sangrà
Tel. 625 119 990
xavie_reformes@hotmail.com
25310 AGRAMUNT
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Av. dels Esports, 8, 2n, 1a

L LEU R E AMEN ITATS

Les 7
diferències
per
Ricard Bertran

Amb diferents indrets de la
vila, i les figuretes tradicionals, s’ha fet aquest muntatge
que dóna forma a un autèntic
“pessebre agramuntí”.
La imatge superior és l’original, mentre que a la de sota
s’han fet set modificacions. A
veure si les trobeu!

❚ Coordina Rosa Maria Sera

SALT DE CAVALL

SUDOKU

Començant per la síl·laba on assenyala la fletxa, i fent el moviment
del CAVALL als escacs, trobareu un
refrany català.

lloc.

i

Pen

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

Solució a les
7 diferències:

7

la

3

1
sa

par

ran

2
6
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et

poc,

i

8
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6
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4
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Solució al SALT DE CAVALL, per P.R.:

2

4
1

1
9

fa

3

5

3

7

2

sa

4

2

Solució al
SUDOKU:

molt

9
7

9
els

1

5
9
2

1
5

9
8

6

7
5
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Pensa molt i parla poc, i els savis et
faran lloc.
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L A FO TO

per JOSEP BERTRAN

C

omentàvem en el número passat de la desídia
de molts agramuntins en el
tema de la neteja. A la foto
d’aquest mes podem veure
que alguns dels nostres conveïns, a més de bruts, són
dropos. Tant costa aixecar la
tapa del contenidor i deixar
la bossa a l’interior?

L A C A L AISERA

per SERAFINA BALASCH

Dins la cova hi ha
un nen petit amb cor de vellut,
i el món gira i gira
sense fi, dolgut,
a fora, el vent colpeja la finestra
i la meva mirada perduda
es clava a poc a poc en la teva.
(Núria Sorribes)
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BAR ESPORT
Trenta-quatrè i vint-i-dosè aniversari
dels esposos

Ramon Mora i Solsona
Rosa Vicens i Miralles
A. C. S.

Us preguem un bell record i una oració.

es
Bonstes
e
F

Crema de cafè, combinats
i tapes variades
Plaça del Mercadal, 2 - Tel. 973 39 03 02
AGRAMUNT

Bonestes
Fes
CONSTRUCCIONS

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

Agramunt, desembre 2012
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Carretera de Tàrrega, 23
Telèfon 973 39 07 20

AGRAMUNT

m
u

b

l
à

’
L

urant les visites guiades al Pou del Gel i a la zona del Convent es va parlar de quan aquell indret era un veritable
parc recreatiu, especialment per al jovent. Les colles d’amics i les parelletes hi acudien amb freqüència. Amb els
dos dipòsits plens d’aigua i envoltats dels corriols flanquejats per altes bardisses, en feien un indret molt acollidor. La
foto que aquest mes posem a l’àlbum és la d’un d’aquests grups d’amics corresponent als anys 30 del segle XX.

D

1

D’esquerra a dreta
i de dalt a baix:

2
3

5
4

6
8
7
9

1) Ignasi “Llauner”
2) Josep Martorell
3) Federico Garrabou
4) Cecília Fornells
5) Manolo Mazon
6) Fusté de “cal Guapo”
7) Maria Vidal, “la Glòria”
8) Sisquet Bonet de “Cal Gana”
9) Carme Codina

[DESEMBRE 2012]

sió 586

79

I M AT G E S D ’ A H I R i D ’ AV U I

En aquest pati es va construir, l’any
1955, l’edifici de la “Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros,
actualment “la Caixa”. Aquestes
runes són conseqüència dels bombardejos que patí Agramunt entre
l’abril de 1938 i el gener de 1939.
L’edifici, obra de l’arquitecte Lluís
Domènec Torres, autor també del
Mercat, actual Espai Guinovart, es
va inaugurar el 16 de novembre de
1957. Durant molts anys la Biblioteca, situada al primer pis, va actuar
també com a centre cultural amb
activitats com conferències, exposicions, cursets de català i, durant
algun temps, també les reunions de
la redacció de SIÓ.
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per JOSEP BERTRAN

