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PORTADA:
Vista parcial dels edifi cis de la plaça 

de l’Església enderrocats per les bom-
bes feixistes durant la Guerra Civil. El 5 
d’abril va començar a caure foc des del 
cel. Molts agramuntins hi van morir i pels 
altres va ser un malson per a la resta de 
la seva vida.

(Foto: Arxiu Sió)

Reportatge sobre la comme-
moració del 75 aniversari del 
“Primer Bombardeig” que 
va patir Agramunt durant la 
Guerra Civil.

29 a 46

El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, va 
presidir el seguit d’actes que van tenir lloc a la 
nostra Vila el diumenge dia 17 de març.
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Ajuntament
d’Agramunt

LA 3...

El número d’aquest mes de març 
està especialment dedicat a parlar dels 
bombardejos que patí Agramunt durant 
la Guerra Civil de 1936-1939 per tal 
de commemorar el 75 aniversari del 
fet que ha passat a la història local 
com el Primer Bombardeig. 
S’esdevingué el dia 5 d’abril de 
1938. Va ser el primer i més 
mortífer. Es parla d’un total de 
27 víctimes mortals entre agra-
muntins, refugiats i militars.

Per tenir una idea del que va 
representar aquesta mortaldat i 
les destrosses que les bombes 
van fer a Agramunt, només cal 
comparar-ho amb els bombar-
dejos que pocs dies abans patí 
Barcelona, els dies 16, 17 i 
18 de març. Hi van morir entre 
900 i 1.000 persones, que per 
una població d’un milió d’ha-
bitants representen gairebé un 0,1 per 
cent. En canvi, a Agramunt, per una 
població de 3.000 persones hi perde-
ren la vida 27, això és el 0,9 per cent 
amb una afectació total de la meitat 
dels immobles i de més o menys

par cial de gairebé l’altra meitat
Coincidint amb el dia i l’hora que 

van caure les primeres bombes s’ha 
organitzat un acte que vol ser un ho-
menatge a totes les persones que hi 
van morir i també a totes les que van 

sobreviure, moltes de les quals encara 
ens acompanyen, ja que va ser una 
traumàtica experiència. El lector tro-
barà l’anunci d’aquest i altres actes 
que es faran els dies 5, 6 i 7 d’abril en 
col·laboració amb l’Ajuntament.

Encara hem estat a temps de reco-
llir les celebracions del diumenge 17 
de març, aplegades sota la visita del 
conseller de Cultura, Ferran Mascarell, 
com són la commemoració del cinquè 
aniversari de la mort del Guino, la 

inauguració de la recent res-
tauració dels absis de Santa 
Maria i el retorn, després de 
77 anys d’absència, de la 
talla de la Mare de Déu del 
Castell. Us recomanem que 
rellegiu les informacions que 
sobre el tema es van publicar 
en el número de novembre 
del 2008.

Es repassen altres temes 
d’actualitat com la venda 
de les instal·lacions de Cal 
Jolonch, construïdes l’any 
1905 però que portaven pa-
ralitzades des de feia alguns 

anys, i de la marca de la xocolata que 
l’actual propietari Àngel Velasco vol di-
namitzar. L’èxit de la nova xerrada que 
va fer el Dr.  Josep Maria Lailla, així
com les aportacions dels nostres lec-
tors i dels col·laboradors habituals.   ■
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ACTUALITAT FETS DEL MES JOSEP BERTRAN

El conseller de Cultura 
de la Generalitat, Fer-
ran Mascarell, presidí, 

el diumenge 17 de març, 
un seguit d’actes organitzats 
amb motiu de diverses cele-
bracions com la inauguració 
de les obres de restauració 
dels absis de Santa Maria, la 
recuperació de la imatge de 
la Mare de Déu del Castell i 
la commemoració del cinquè 
aniversari de la mort de Josep 
Guinovart.

Després de signar en el lli-
bre d’honor d’Agramunt a la 
sala de plens, el conseller i 
tota la comitiva d’autoritats i 

“Happening escènic patrimonial”

JO
S

E
P

 B
E

R
TR

A
N

JO
S

E
P

 B
E

R
TR

A
N



5sió 589[MARÇ 2013] 5[MARÇ 2013]

convidats, visitaren breument els absis i ràpi-
dament entraren al temple on tingueren lloc 
els parlaments de les diverses autoritats. 

Introduí les intervencions mossèn Llorenç 
Utgés, al que seguiren els parlaments del Vi-
cari General i delegat del Patrimoni Cultural 
del Bisbat d’Urgell, Josep Maria Mauri, que 
excusà l’anunciada presència del Bisbe Joan-
Enric Vives, per culpa d’una indisposició; Joan 
Pluma, director general del Patrimoni de la 
Generalitat; Lluís Reverter, Secretari General 
de la Fundació “la Caixa”; Bernat Solé, alcalde 
d’Agramunt, i el conseller Ferran Mascarell. 

En totes les intervencions es destacà la im-
portància de les obres, les successives rehabi-
litacions de Santa Maria que s’han fet en els 
darrers anys i la recuperació de la Mare de Déu 
del Castell, convenientment restaurada. La 
imatge va ser evacuada per la seva protecció 
a l’inici de la Guerra Civil i posteriorment di-
positada al magatzem del Museu Diocesà de 
Lleida. Per conèixer tota la informació reme-
tem els lectors a l’article signat per Virgínia 
Costafreda i als comentaris de SÓ publicats 
en el número del mes de novembre de l’any 
2010. Durant l’acte, el Cor Parroquial inter-
pretà els Goigs de la Mare de Déu del Castell, 
una edició especial dels quals es distribuí en-
tre el públic que omplia el temple.

Abans de traslladar-se a l’Espai Guinovart 
el Conseller visità, molt breument, Lo Pardal. 
L’acte protocol·lari de l’Espai va ser introduït 
per la presidenta de la Fundació, Maria Gui-
novart. Es projectà unes escenes del repor-
tatge “Josep Guinovart, Art en llibertat”, que 
s’està rodant amb una col·laboració de SIÓ, 
i posterior ment intervingueren l’Alcalde i el 
Conseller.

Tot seguit començà la representació del mun-
tatge-processó “Poema de recapte amb  sim-
fonia de samfaina, de Tnumarga a Guinovart, 
pinzell del poble, obrer de l’art”, que s’estrenà 
l’any 2008 amb motiu de l’homenatge a l’ar-
tista un any després de la seva mort. L’esceno-
grafi a és de Teatredetics i la música de Carles 
Santos. La direcció escènica de Jaume Figuera 
i la musical de Dolors Ricart. En aquesta ocasió 
comptà amb la col·laboració desinteressada de 
nombroses entitats i particulars.

La jornada es va cloure amb un dinar al Ca-
sal, amb l’assistència d’una norantena de per-
sones.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

AGR’AUTO
Una vuitantena de cotxes 

es van exposar en la XII 
edició d’Agr’auto, el certamen 
del vehicle d’ocasió, que es 
va celebrar els dies 23 i 24 
de febrer. La reducció de la 
presència de vehicles permeté 
encabir-los en un únic pavelló, 
el Firal, mentre que a l’altre es 
van fer les competicions espor-
tives previstes. Enguany hi van 
participar únicament quatre 
concessionaris: Auto Serveis 
del Sió, Autos Corbella, Castro 
Motor i Tallers Valls, el nombre 
més baix fi ns ara. La inaugura-

Vista del recinte del certamen 
amb els quatre expositors.

A baix, una de les limusi-
nes que es passejaven per 
Agramunt.

JO
S

E
P

 B
E

R
TR

A
N

JO
S

E
P

 B
E

R
TR

A
N



7sió 589[MARÇ 2013]

ció ofi cial estigué presidida pel 
director general de Comerç de 
la Generalitat, Josep Maria Re-
casens, que amb anterioritat 
participà en una reunió, con-
vocada per l’Ajuntament, amb 
alguns empresaris locals i sen-
se la convocatòria als mitjans.

Com a actes paral·lels, la 
tradicional presència del cir-

cuit d’educació vial, la revisió 
de la ITV i, com a novetat, 
l’assistència de diversos cot-
xes de luxe, limusines, espor-
tius i fi ns i tot un de policial 
nord-americà. A més de veu-
re’ls, s’hi podia fer una pas-
sejada al preu de 5 euros. Els 
benefi cis estaven destinats al 
Club d’Handbol agramuntí.

El club Motorrons organit-
zà una nova trobada mote-
ra. La participació va baixar 
dels 500 als 200, a causa 
del temps tan dolent que feia 
arreu de Catalunya. Amb tot, 
els visitants van poder seguir 
el programa previst com l’es-
morzar popular i una ruta per 
la comarca.

Els motards passant per l’interior 
de la població.

El circuït d’educació vial estava 
sempre ocupat (a la dreta).
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VICENS
MAQUINÀRIA AGRÍCOLA, S.A.

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

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

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

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

Està preparat per la
R- Evolució?

Noves sèries:
6R - 7R - 8R

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

Serafí Miret Cuenca
Núm. Col. 1256

Lídia Martorell Soldevila
Núm. Col. 4483

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

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

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

reportatges de fotografia i vídeo_bodes_comunions_industrials_disseny gràfic_
logotips_catàlegs_imatge corporativa_pàgines web_programació i disseny_
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ACTUALITAT FETS DEL MES

1 i 2. Adéu a Cal Jolonch
Ben aviat ningú no sabrà el 

per què del nom de l’avinguda 

Marià Jolonch. Ningú no sa-
brà que aquest personatge va 
fundar la fàbrica de farines La 
Estrella, “la Farinera”, l’any 
1905. Els seus descendents 
s’han venut les instal·lacions, 
patis i edifi cis. També ho han 
fet amb la centenària marca 
Xocolata Jolonch que, junta-
ment amb la Viladàs, van ser 
un emblema per a Agramunt. 
El temps no passa en va, com 
diu el tòpic. Curiosament 
ambdues marques han anat 
a parar a les mateixes mans, 
Torrons Vicens. La primera ja 
no és al mercat i la segona es 
mantindrà, segons el seu nou 
propietari.

A fi nals del mes de febrer es 
va ofi cialitzar la compra de to-
tes les instal·lacions propietat 

de la família Jolonch per part 
d’Àngel Velasco, l’empresari 
agramuntí que tira endavant 
un gran projecte del sector 
del dolç. Cal recordar que la 
farinera feia uns anys que no 
funcionava i l’any passat se’n 
va desmantellar una part.

Els patis, edifi cis i la casa 
pairal de Cal Jolonch connec-
ten amb l’avinguda del mateix 
nom, el carrer Santa Esperan-
ça i la plaça del Pou en dos 
indrets diferents. La fàbrica 
de xocolata, encara que amb 
unes instal·lacions molt anti-
gues, continua amb la seva 
producció gairebé artesanal. 
L’objectiu del comprador és 
dinamitzar la marca xocola-
tera i expandir encara més la 
seva factoria a casa nostra .

Casa pairal i farinera 
de Cal Jolonch que 
donen a l’avinguda del 
mateix nom.

L’empresari Àngel 
Velasco.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

3. Botiguers al carrer
A diferència d’altres edi-

cions, el tradicional mercat 
de les rebaixes d’hivern, en 
què les parades es concentra-

ven en un mateix espai, en-
guany cada botiga participant 
la tenia davant del seu esta-
bliment. Els organitzadors, la 
Unió de Botiguers, van provar 

aquesta nova fórmula el dis-
sabte 2 de març al matí. Amb 
tot, algunes de les botigues 
de zones no tan cèntriques 
es van instal·lar a la plaça de 
l’Església. Alguns dels esta-
bliments van organitzar actes 
paral·lels per atreure clients i 
animar la festa. Els organitza-
dors va oferir coca i xocolata 
per a tothom, i les parades 
números per a un sorteig d’un 
pernil.

4. Conferència
del Dr. Laïlla

Josep Maria Laïlla i Vicens 
va pronunciar el dia 1 de març 
al Casal una conferència amb 
el títol de “Càncer de mama: 
on som i cap a on anem”, or-
ganitzada pel col·lectiu Garba. 
Abans de començar va lliurar 
a l’entitat organitzadora i a 
l’Ajuntament sengles exem-
plars d’un llibre amb les bi-
ografi es dels 10 ginecòlegs 
més importants de l’Estat, 

La plaça de l’Església també 
acollí parades.

Josep Maria Laïlla en un mo-
ment de la seva intervenció.
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A la venda el 12è col·leccionable de SIÓ

Un magnífi c exemplar de 184 pàgines, amb tapa dura
i 325 il·lustracions i fotografi es.

Noves aportacions documentals i gràfi ques i nou disseny!

Agramunt:
Torronaires i Xocolaters

Agramunt: 
Torronaires i Xocolaters
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Ramon Bernaus  •  Josep Bertran  •  Jaume Cots
RamoRamoRamoRamoRamoRamoRamoRamoamoRamRamoRamoRamooRamoRRam n Ben Ben Ben Ben Ben Ben Ben Ben Ben Ben Ben Ben Ben Ben Ben BeBBen Bernaurnaurnaurnaurnaurnaurnaunarnaurnaurnaurnaurnaurnarnaurnaur aussssssss sss sss •••••••••• JoJoJoJoJooJooJoJoJooJoJooJJooJoJ sepsepsepsepsepsesepseppsep sepsepsep sep sep sep epsep sep s BertBBerBerBertBertBertBertBerBertBertBertBertBertBeBertBertBBB ranranran ranranananrananranran raranranraranran ran   ••••••••  JaJaJaJa Ja Ja JaJa Ja Ja JaJaJa JaJaJaJJ umeumeumememeumeumeumeumeumeumeumeume ume ume ume ume CCotCotCotsCotsCotsCotsCotsCotsCotsCotsCoCotsCotsCotsCotsstsCoCoEl podeu adquirir a les llibreries de la Vila

18€

que inclou l’il·lustre conferen-
ciant, un dels més reputats 
especialistes i actual Presi-

dent de la Societat Espanyola 
de Ginecologia i Obstetrícia. 
Com és habitual amb el nos-
tre, gairebé convilatà, la seva 
intervenció va tenir un caràc-
ter molt pedagògic i atrapà la 
nombrosa concurrència.

5. Vanitas Aureum
Aquest és el títol de l’expo-

sició que es pot veure fi ns al 3 
de maig a la Galeria d’Art. La 
seva autora és l’artista lleida-
tana Núria Fortuny (1981). El 
contingut del conjunt d’obres 
que s’exposen “és una mirada 
transgressora als valors que 
se’ns han inculcat fi ns ara. 
No existeix un costat negatiu 

i un costat positiu de la vida, 
són dues cares de la mateixa 
moneda, tot és una mateixa 
realitat”. L’artista, formada a 
l’Escola Massana barceloni-
na, viu a Sitges i treballa com 
a il·lustradora i pintora.

6. Conferència
de Francesc Torralba

El prolífi c escriptor, teòleg 
i divulgador, Francesc Tor-
ralba, va visitar, una vegada 
més, la nostra Vila per impar-
tir una conferència convidat 
per la Parròquia. El presentà 
mossèn Llorenç, gairebé com 
una persona de casa, i el con-
ferenciant es va estendre en 
una sèrie de consideracions, 
amb un caràcter molt pedagò-
gic, sobre el “destriar, el dis-
cernir sobre el Bé i el Mal”, 
tal com es titula el seu darrer 
llibre que porta com a subtítol 
“L’art de trobar criteris ètics 
en la vida diària”. Al fi nal de 
la xerrada hi va haver un col-
loqui amb els assistents per 
acabar amb la fi rma d’exem-
plars de la seva darrera obra.

La pintora Núria Fortuny al costat 
de les obres exposades.

Mn. Llorenç introduí la conferèn-
cia de Francesc Torralba.
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Durant la setmana del 4 
al 9 de març vàrem ce-
lebrar la XII Setmana 

Musical. Les classes d’aque-
lla setmana es van substituir 
per tallers creats pels profes-
sors de l’EMMA, amb l’ob-
jectiu de treballar i conèixer 

diferents aspectes de la 
música.

En un dels tallers va 
venir la colla sardanis-
ta Estol-Espígol, que el 
dilluns ens van ensenyar 
els passos bàsics de la 
nostra dansa nacional, 
la Sardana. El diven-
dres van tornar a venir, 
per fer una mostra, i 
una ballada de sardanes 
amb alumnes, pares i 
professors.

La professora de cant, 
Mireia Rossich, que 
també és actriu, va ofe-
rir un interessant taller 
sobre interpretació i ex-
pressió corporal.

Per als petits hi va 
haver un conte musical, amb 
un teatre i titelles. En aquest 
conte també hi van col·laborar 
les diferents agrupacions de 
Nivell Elemental de l’EMMA, 
perquè els més menuts de 
l’Escola coneguessin els ins-
truments que es practiquen.

Els alumnes també van po-
der gaudir de tallers de músi-
ca de diferents estils, com ara 
la música llatina, la irlandesa 
i el Jazz. El dimecres es va 
dur a terme un fantàstic con-
cert de Jazz a càrrec dels pro-
fessors Gilberto Rivero, Ignasi 
Gonzàlez i Ildefons Alonso, 
amb qui s’hi va afegir el trom-
petista Joe Magnarelli.

El divendres al vespre els 
alumnes adults van trepitjar 
l’escenari de la Sala d’Audi-
cions i van oferir un bonic 
programa amb diferents ins-
truments. Ens van mostrar 
que mai no és massa tard per 
començar a practicar música!

Trobada de guitarres
El dissabte 9 de març va 

tenir lloc la IX Trobada de 
Guitarres. En aquesta edició 
l’organització va anar càrrec 
de l’EMMA amb el suport de 
la Regidoria de les Àrees de 
Cultura i Educació de l’Ajun-
tament. Una jornada que va 
aplegar 45 alumnes de guitar-
ra de nivell mitjà de vuit esco-
les de la província de Lleida: 
Bellpuig, Cervera, Guissona, 
Ivars d’Urgell, Mollerussa, 
Sant Guim de Freixenet, Tàr-
rega i Agramunt.

Durant el dia, a les instal-
lacions de l’escola es van 
fer els assajos i classes col-
lectives a càrrec dels profes-
sors de les diferents escoles. 
El concert de cloenda va tenir 
lloc a l’Espai Guinovart. Per 
als escolars és motivador el 
fet de trobar-se any rere any 
amb diferents alumnes de 
guitarra de les escoles de la 
província. Ho valorem molt 
positivament, donat que for-
mar part d’una gran orquestra 
de guitarres per un dia és una 
experiència força interessant. 
(Departament de guitarra de 
l’EMMA)

Cicle de Joves Intèrprets
Enguany hi haurà un nou 

cicle de concerts de joves 
intèrprets. El primer anirà a 
càrrec de l’Orquestra Vivace 
de l’EMMA i tindrà lloc el 
dia 26 d’abril a les vuit de la 
tarda a l’Espai Guinovart. Hi 
haurà tres concerts més du-
rant els mesos de maig i juny, 
dels quals us informarem més 
endavant.   ■

ENTITATS

Setmana Musical

Diversos alumnes de l’EMMA en el 
taller sobre interpretació i expressió 
corporal.

Dins de la Setmana Musical, va 
tenir lloc aquest concert de jazz 
amb el trompetista Joe Magnarelli
i professors de l’EMMA.

FONT: EMMA

FONT: EMMA

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
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Ctra. Tárrega, s/n. Agramunt. Tel: 973 390 734

FRENSPNEUMÀTICS OLIAMORTIDORS ALINEACIÓ

Amics
de
l’Espai
Guinovart

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

Agramunt a Guinovart
15 desembre 2012  /  abril 2013

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

Assemblea Nacional Catalana

Club de lectura infantil

Després de tenir l‘expo-
sició itinerant d’Artés, 
durant la setmana del 

Carnestoltes, l’AT Agramunt, 
Ribera del Sió per la indepen-
dència prepara noves actua-
cions. En primer lloc, una 
plantada de cartells amb fra-
ses representatives del nostre 
ideari. Amb això es pretén in-
cidir en aquelles persones que 
no són encara independentis-

tes, tot recordant, segons afi r-
ma el Full de Ruta de l’ANC, 
que la via autonomista inicia-
da amb la transició democrà-
tica, no només no ens permet 
avançar en la reconstrucció 
nacional, sinó que ens con-
dueix inexorablement a la de-
saparició de la nostra cultura, 
de la nostra llengua i, en de-
fi nitiva, de la nació catalana.
Amb el mateix objectiu, or-
ganitzarem el Corre - Llengua 
en una data propera a Sant 
Jordi, representant el seu 
pas per la nostra vila. Dins 
de la campanya “encén l’es-
telada”, preparem la nostra 
estelada de foc, amb espel-
mes, igual que s’ha fet a Cer-
vera i es prepara a Tàrrega.
També recordem que, segons 
afi rma encara el Full de Ruta, 
el resultat de les eleccions al 
Parlament de Catalunya del 
25 de novembre de 2012 han 

donat la victòria per àmplia 
majoria, tant en vots com en 
escons, a l’opció sobiranista, 
representada per partits que 
defensen la sobirania de Cata-
lunya, en tant que nació. Però 
l’acció aglutinadora de l’ANC 
es basa en augmentar la base 
social favorable a la indepen-
dència, per tal que l’opinió en 
aquest sentit tingui la majoria 
sufi cient per tirar endavant un 
projecte comú a tots els cata-
lans. La lluita de l’Assemblea 
per assolir la independència 
es fonamenta en la democrà-
cia participativa, la justícia i 
cohesió social, i la llibertat.
Per a inscripcions, recordem 
la web de l’ANC, www.assem-
blea.cat. També us podeu 
posar en contacte pel correu 
agramunt@assemblea.cat, 
i ens podeu seguir al Face-
book, Agramunt – Ribera Del 
Sió Per la Independència

Aquest curs, juntament amb la 
biblioteca municipal Guillem 
Viladot, hem encetat el club de 

lectura infantil.
La biblioteca, per mitjà del CePSE 

(Central de Préstec i Serveis Espe-
cials), proporciona a l’escola diversos 
llibres adaptats a les diferents edats.

A l’escola els llegim i els treballem 
i després, un dia, ens desplacem fi ns 
a la biblioteca per comentar-los con-
juntament. Resulta una activitat molt 
enriquidora per a tothom.

Agraïm la disponibilitat del personal 
de la biblioteca.

Escola Macià-Companys d’Agramunt
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La lluita de l’Assem-
blea per assolir la 
independència es 
fonamenta en la 
democràcia parti-
cipativa, la justícia
i cohesió social,
i la llibertat.
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ENTITATS

Associació de Dones de Preixens

Una quaran-
tena de per -
sones, en-

tre associades i fa -
miliars, es van reu-
nir, el dissabte 23 
de febrer al local 
de l’Associacio de 
Dones de Preixens, 
per retre un home-
natge a la Francis-
ca Sangrà que va 
complir 85 anys. 
Durant l’acte es va 
fer un berenar i es 
van entregar diver-
sos detalls a l’ho-
menatjada.   ■
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NATURA Dietètica
Montse Serra i Pijuan

ALIMENTACIÓ i COMPLEMENTS DIETÈTICS
HERBES MEDICINALS

CONTROL DE PES I DIETES A LA TEVA MIDA
AMB DIETISTA DIPLOMADA

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

Ens trobareu a: Informa’t

TALLERS
LLAGUNES

- VEHICLES NOUS
  - Km 0
     - GERÈNCIA

- VEHICLES NOUS
  - Km 0
     - GERÈNCIA

MAQUINÀRIA FORESTAL
AGRÍCOLA - JARDINERIA

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

TEL 973 40 01 48

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

Formatges Monber
Elaboració Artesanal

C/ Les Eres,18 - Tel. 973 390 316 - Agramunt
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EDICIÓ DIGITALITZADA
(PDF)

Del núm. 1 (març 1964)

al núm. 538 (desembre 2008)

la revista d’Agramunt

i de la Ribera
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Amb la col·laboració de:

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
i Mitjans de Comunicació

Ajuntament
d’Agramunt

Avui es parla de mi

OPINIÓ LA CLARABOIA per JOAN PUIG i RIBERA

Manuel de Pedrolo va 
escriure una novel·la 
amb el títol Avui es 

parla de mi. Es va publicar el 
1966, encara que ell feia tret-
ze anys que l’havia escrit. En 
aquest llibre l’escriptor pre-
sentava un narrador que ana-
va barrejant retalls de la seva 
vida: la joventut, la guerra ci-
vil, la postguerra... La majoria 
dels episodis corresponien a 
vivències personals. L’autor de 
l’Aranyó els entrellaçava molt 
hàbilment de manera que s’in-
terrompien i continuaven, tal-
ment l’associació d’idees que 
presideix el nostre pensament. 
Recordo que quan vaig llegir 
l’obra em va agradar però tam-
bé em va sorprendre, perquè 
no vaig acabar de descobrir-ne 
l’entrellat. Anys després vaig 
saber que en l’edició de 1975 
que jo havia llegit, s’havien es-
talviat el pròleg de la primera 
edició, que era l’indret on l’au-
tor donava les pistes perquè els 
lectors entenguessin l’aigua-
barreig aparent de la novel·la.

Aquesta introducció ve a 
tomb perquè vull justifi car i 
disculpar-me per l’ús del títol 
d’un llibre de Pedrolo. Així 
doncs, avui parlaré de mi, o 
millor dit, d’alguna cosa que 
m’afecta directament, encara 
que ja sé que no és gaire de-
ontològic aprofi tar una fi nestra 
com aquesta per airejar as-
sumptes que ens atenyen di-
rectament.

Abans de Nadal l’equip de 
Sió vam presentar el dotzè 
volum dels col·leccionables: 
Agramunt: torronaires i xocola-
ters. Ja se’n va donar referèn-
cia en números posteriors així 

com de l’acte que embolcallà 
la presentació i al qual va as-
sistir una part minsa de convi-
latans. El fet passà més aviat 
sense pena ni glòria a la ma-
joria dels agramuntins tot i ser 
digne de consideració i elogi 
en un doble sentit.

Per una part, perquè el lli-
bre omple un buit pel que fa 
als nostres genuïns torrons i la 
xocolata; un buit produït per 
l’exhauriment del tercer col-
leccionable: Agramunt, una 
dolça tradició: xocolata i tor-
rons, del qual parteix aquest 
darrer exemplar de la col·lecció 
de Sió. A més a més, el treball 
dels autors Bernaus, Bertran 
i Cots, a parer meu, ha estat 
molt seriós, digne i reeixit. No 
només han actualitzat i millo-
rat totes les informacions de 
l’anterior, sinó que han ampliat 
considerablement l’exemplar 
i l’han enriquit amb fotogra-
fi es i documentació de quali-
tat. En aquesta ocasió, el col-
leccionable és la primera ve-
gada que no “es col·lecciona”, 
sinó que s’imprimeix tot d’una 
vegada sense que hagi anat 
apareixent en petits lliura-
ments entre les pàgines de la 
revista.

Per altra part, aquest és el 
dotzè volum que la revista Sió 
edita. Dotze exemplars relacio-
nats amb la nostra vila i que 
crec que són d’un digníssim 
nivell. Amplien la coneixença 
del nostre passat i la difonen 
a la vegada. Qui vulgui saber 
la història d’Agramunt ha de 
comptar sens dubte amb els 
llibres que els col·laboradors 
de Sió elaborem amb honeste-
dat, dedicació i altruisme.

A més a més, aquest mes de 
març la revista fa 49 anys. Tot 
un rècord i tot un repte. Sobre-
tot si es té en compte el camí 
recorregut i tot el que s’ha 
publicat. És evident que en 
un futur la història del poble 
tampoc no es podrà entendre 
sense considerar aquests anys 
de la nostra publicació. Una re-
vista que és l’enveja de ciutats 
i viles igual o més grans que la 
nostra. Si algú no s’acaba de 
creure aquests elogis, només 
cal que contempli per una es-
tona tot el reguitzell de Siós 
afi lerats des del primer número 
fi ns a aquest darrer. Que els 
contempli i que els fullegi i 
descobrirà quanta informació, 
història i opinió contenen.

Sió és a un any vista d’asso-
lir una fi ta important: els cin-
quanta anys. Una efemèride 
digna de ser tinguda en comp-
te i de ser considerada com 
es mereix. Perquè Sió no es 
pot entendre sense Agramunt, 
de la mateixa manera que els 
agramuntins ja no seríem igual 
sense la nostra revista. Així ho 
veig i així ho explico. I ho dic 
perquè, salvant les diferències, 
amb la nostra revista pot pas-
sar com ha succeït amb el Pep 
Team; que només el sabrem 
valorar quan hagin passat uns 
anys i ens adonem dels èxits 
assolits i que en el seu moment 
no vam preuar justament. Pot-
ser algú pensarà que això no ho 
hauria d’haver escrit jo. És ve-
ritat. Reitero, com he avançat 
de bell antuvi, la disculpa per 
parlar de mi. Tal volta he estat 
políticament incorrecte. Perdo-
neu. Però ho he fet perquè crec 
que algú ho havia de dir.   ■

Caràtules de l’edició digitalitzada 
de la revista SIÓ.

Sió és a un any 
vista d’assolir una 
fi ta important: els 
cinquanta anys. 
Una efemèride dig-
na de ser tinguda 
en compte i de ser 
considerada com 
es mereix. Perquè 
Sió no es pot en-
tendre sense Agra-
munt, de la mateixa 
manera que els 
agramuntins ja no 
seríem igual sense 
la nostra revista.
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Ocells: trencalòs

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

El trencalòs el podem 
presentar com una 
mena de voltor no ben 

defi nit que impregna els sen-
tits d’una bellesa única molt 
difícil de trobar en cap altra 
espècie de la nostra avifau-
na. Una bellesa molt ben 
recolzada, això sí, pels trets 
ferotges que es desprenen de 
la seva silueta, tant quan vola 
com quan no ho fa. Un ocell 
aquest que és força difícil de 
veure per dues raons princi-
pals: la primera, i potser la 
més important, és que en te-
nim una població molt reduï-
da, i la segona és que el seu 
hàbitat no traspassa els límits 
del Pirineu i el Prepirineu, o 
sigui que és ocell de munta-
nya, sobretot de cingleres i 
roquissars.

El poc més d’un metre de 
llarg, amb una envergadura 
que supera els 2,70 metres, i 
el pes que oscil·la entre 4 i 7 
quilos, combinats amb un cos 
esvelt i el coll emplomallat, li 

faciliten poder dur a terme un 
règim excepcional sense cap 
classe de problemes perquè 
s’estalvia haver de furgar en-
tremig de les carronyes.

En vol s’assembla més a un 
falcó que no pas a un voltor 
perquè té les ales molt llar-
gues i punxegudes, i la cua 
també llarga en forma de tas-
có encarat cap el seu cos.

El color de les ales és d’un 
gris fosc, però la coloració del 
dessota és rogenca, no pas 
per natural, sinó perquè s’im-
pregna de partícules d’òxid de 
ferro que contenen les roques 
on té per costum posar-se, o 
perquè es banya en aigües 
ferruginoses –dues versions 
que tant pot ser certa la pri-
mera com la segona, o... to-
tes dues; en canvi, aquest fet 
no es produeix en exemplars 
captius perquè, amb el temps 
torna la coloració primitiva 
del blanquinós.

El cap el té de color blanc 
tirant a groc amb unes franges 
negres que van de l’ull al bec, 
sota del qual es troba un ma-
nyoc de pèl gruixut i aspre en 
forma de barbeta anomenada 
cerra, la qual li imprimeix una 
aparença ferotge tan llunyana 
a la realitat.

Quant a l’alimentació del 
trencalòs es pot dir que és 
única, i per tant no té cap 
competidor directe entre les 
aus perquè la seva especia-
litat és aprofi tar els ossos de 
les restes dels animals que 
els altres carronyaires ja han 
deixat lliures de carn i, a més 
a més, també en consumeix 
trossos de pell i cartílags. Es 

veu que el moll de l’os aporta 
molts components nutritius 
que no són a l’abast d’altres 
carronyaires, ja que el seu es-
tómac no els pot digerir; en 
canvi, ell disposa d’uns sucs 
gàstrics tan potents que li 
permeten digerir-los tots els 
que pot engolir, i si aquests 
són massa grossos se les em-
pesca per trencar-los i de ve-
ritat que se’n surt. Per acon-
seguir menjar-se un os massa 
gros que no pot empassar-se’l 
sencer té l’astúcia d’enlai-
rar-se tot agafant-lo amb les 
urpes i deixar-lo caure des de 
gran altura contra determina-
des tarteres o pedregars una 
o diverses vegades fi ns que 
n’obté unes mides adients; i 
d’aquí és d’on li ve el nom de 
trencalòs.

Solen criar als forats dels 
cingles, on construeixen grans
nius que folren de llana per 
augmentar-ne el confort. I so-
len pondre dos ous, malgrat 
que només s’esqueri un únic 
fi ll, al qual atipen durant els 
tres mesos que s’està al niu. 
Això i el seu règim tan singu-
lar, de ben segur que explica 
que la població d’aquestes 
aus sigui tan minsa, molt per 
dessota d’altres voltors, enca-
ra que no pateixin les interfe-
rències humanes que es pro-
dueixen en altres espècies.

Tot i ser inofensiu, la bar-
beta juntament amb la gran 
dimensió han creat llegendes 
diverses entorn del trencalòs, 
i per aquest motiu ha estat 
perseguit a mort des de l’an-
tigor fi ns a èpoques no massa 
llunyanes.   ■

Impregna els sen-
tits d’una bellesa 
única molt difícil de 
trobar en cap altra 
espècie de la nos-
tra avifauna. Una 
bellesa molt ben 
recolzada, això sí, 
pels trets ferotges 
que es desprenen 
de la seva silueta, 
tant quan vola com 
quan no ho fa.
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Elaboració artesana de
torrons i massapans

Obrador:
C. Comtessa Aurembiaix, 5

Tel. 973 390 319  -  AGRAMUNT

www.torronsfelix.com
torronsfelix@yahoo.es

pintura i decoració

Roman Serra
695 558 383
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Justifi cacions i evasives

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Sóc i he sigut durant molts anys una sim-
ple espectadora i sòcia que ha gaudit del 
seguiment de l’Escala en Hi-fi  en motiu de 

la Marató de TV3, que amb tanta il·lusió prepara 
l’Associació de dones “l’Esbarjo”.

Des del meu modest coneixement i sense vo-
ler ofendre ningú voldria un aclariment, ja que 
m’agradaria que aquestes paraules, en el cas de 
ser errònies, fossin contrastades per algun dels 
membres als quals van dirigides.

He pogut apreciar l’evolució positiva que ha fet 
l’espectacle any rere any. Com sempre, he assistit, 
junt amb la meva família, a la celebració de l’acte. 
Aquest any, però, ens hem quedat una mica sor-
presos. En primer lloc per la persistència en realçar 
l’altruisme i accentuar els agraïments a les perso-
nes voluntàries; també en la presentació de l’acte, 
en el comentari d’algunes frases que donaven lloc 
a interpretacions falses i errònies. A aquestes pa-
raules no se’ls va donar més importància i no van 
anar més enllà de xafarderies al carrer, fi ns que es 
va publicar el número de la revista Sió que parla 
de la recaptació de l’Escala en Hi-fi . Però el que 
em va produir sorpresa va ser la confi rmació del 
donatiu bancari de 6.100 € i encara més descon-
cert la justifi cació que es va donar a l’escrit de per 
què la quantitat era més limitada: “comptant que 
aquest any tan sols es va fer tres representa cions 
en lloc de quatre com els anys passats”.

Tal com diu l’article, es va fer un ple total del 
Casal els tres dies. 

L’aforament és de 442 localitats, que multipli-
cades per tres dies són 1.326 entrades. Aquestes 

valien 8 € i això dóna un total de 10.608 €. És 
evident que els números no són totalment reals, ja 
que segons tinc entès hi havia 29 llotges de qua-
tre cadires i només se n’utilitzaven tres. Aquesta 
quantitat podria ser una mica més elevada, si es 
té en compte la recaptació dels sortejos que es fan 
en aquests dies.

Doncs creant un Escala en Hi-fi  que parteix de 
zero i segons informació contrastada:

– L’any 2005: donatiu bancari de 8.686 €, tres 
dies a 7 € l’entrada.

– L’any 2006: donatiu bancari de 8.700 €, tres 
dies a 7 € l’entrada.

– L’any 2007: donatiu bancari de 8.212 €, tres 
dies a 7 € l’entrada.

– L’any 2008: donatiu bancari de 8.115 €, tres 
dies a 7 € l’entrada.

A partir de l’any 2009 ja van passar a ser quatre 
dies.

 Tenint en compte que aquest any era un recopi-
latori, molt vestuari ja estava confeccionat i tota la 
resta ha estat col·laboració desinteressada, tal com 
diuen de manera reiterativa, la meva pregunta és 
la següent:

– On ha anat a parar la resta de la recaptació?
La major part dels anys les actuacions han estat 

de tres dies, creant del primer a l’últim número, 
fent plens igualment i amb el preu de l’entrada 
més econòmic. Per tot això els possibles dubtes 
amb la quantitat ingressada i les justifi cacions do-
nades.

Atentament, 
Una sòcia espectadora

Des del meu 
modest 
coneixe-
ment i sense 
voler ofendre 
ningú voldria 
un aclari-
ment, ja que 
m’agradaria 
que aquestes 
paraules, 
en el cas de 
ser errònies, 
fossin con-
trastades per 
algun dels 
membres als 
quals van 
dirigides.
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Renda Garantida de Ciutadania

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

La Comissió Promotora dels In-
dignats de la Ribera del Sió va 
presentar, el divendres 25 de 

gener, a Núria de Gispert, presidenta 
del parlament, la Iniciativa Legislati-
va Popular (ILP) per la Renda Garan-
tida de Ciutadania. 

El contingut de la proposta es basa 
en desenvolupar l’article 24.3 de 
l’Estatut de Catalunya, on es recull 
que  “les famílies o persones en situa-
ció de pobresa tenen dret a accedir a 
una Renda Garantida Ciutadana que 
els garanteixi una vida digna”. 

D’aquest text, presentat a registre 
en el parlament, farem una petita 
pinzellada:

Eixos centrals de la ILP
Drets:
Dret Universal no condicionat a 

disponibilitats pressupostàries i sen-
se que les persones estiguin obliga-
des a participar en accions d’inserció 
social, ni laboral.

Dret a percebre, de forma individu-
al, 664 € els dotze mesos de l’any. 
O en el cas d’un nucli familiar o de 
convivència, 664 € per la primera 
persona més 464,8 € per cadascuna 
de les persones que incloguin aques-
ta unitat familiar o de convivència.

Caràcter suplementari. Tota perso-
na o nucli familiar que cobri per sota 

del que estableix la Renda Garantida 
de Ciutadania tindrà dret a un suple-
ment, fi ns a igualar el que estableix 
aquesta llei. 

Deures:
Tenir més de 18 anys.
Estar vivint legalment a Catalunya 

o tenir una residència continuada 
mínima de 12 mesos.

Els indignats de la Ribera del Sió, 
davant de la greu situació de fractura 
social que estem patint, considerem 
que la Renda Garantida de Ciuta-
dania és una qüestió d’emergència 
social. A Catalunya l’atur afecta ja 
885.100 persones i la modifi cació 
del PIRMI ha creat més desprotecció 
en col·lectius ja castigats. La pobresa 
cada cop és més creixent i dramà-
tica. Actualment, hi han 118.000 
llars sense cap ingrés i una taxa de 
pobresa del 23% de la població. Se-
gons les dades, a fi nal d’any, el 70% 
dels aturats no disposaran de cap ti-
pus de prestació econòmica. Per tots 
aquests, i molts altres motius, ho 
considerem imprescindible. 

Pensem, també, que el deure pri-
mordial de qualsevol govern és pro-
tegir la ciutadania enfront de qual-
sevol altre tipus de consideracions 
(ja sigui el deute extern, objectius de 
dèfi cit,...).

A més de les difi cultats que ja 
de per si suposa presentar una ILP 
(50.000 fi rmes en tan sols sis me-
sos), s’afegeix també el poc temps 
des de la seva redacció fi ns ara. És 
precisament això el que no ha per-
mès que aquesta llei penetri en teixit 
social. Per altra banda, cal destacar 
la total falta d’informació per part 
dels mitjans de comunicació.

Enfront aquesta situació i amb la 
convicció que els ciutadans ja no po-
dem mostrar-nos passius davant del 
deteriorament de les nostres vides o 
la dels nostres conciutadans, et con-
videm a donar un pas endavant, a 
participar activament en la recollida 
de fi rmes, i que ens aportis les teves 
idees per tal de dur a terme aquesta 
tasca que ens afecta a tots.

Engresquem també totes les enti-
tats i associacions d’Agramunt i de 
la Ribera del Sió a implicar-se en 
aquesta qüestió i ajudar-nos aportant 
el seu treball i la seva experiència.

Entitats Adherides a la ILP: As-
semblea de Treballadors/es aturats/
des de Barcelona, Assamblea Social 
de Catalunya, ATTAC, CCOO, CO.bas, 
Engin sense fronteres, Església Plu-
ral, Justícia i Pau, Front Cívic de Ca-
talunya, CUP, ERC, ICV, PSC, EUiA.

Indignats de la Ribera del Sió
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ferreteria@molinet.cat
Ctra. d’Artesa, 1
A G R A M U N T

Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662

www.molinet.cat
Obert 24 hores
Entra, tria, compra
i t’ho portem a casa!

PINTURA I DECORACIÓ

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

JAUME VILLALTA
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Adéu al circ. Valoració del Carnestoltes

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Si d’alguna cosa serveix deixar 
passar una mica el temps és 
per poder analitzar les coses 

amb més perspectiva. És per això 
que hem esperat uns dies per fer la 
valoració del Carnestoltes 2013.

Enguany ha començat un canvi 
generacional dins la comissió, hem 
incorporat joves membres i alguns 
han fet un pas al costat. En primer 
lloc, som conscients que hem encer-
tat en alguns aspectes i que altres 
ens han passat per alt.

Un cop situats, us volem explicar 
què hem incorporat en aquesta edi-
ció. 

De bon principi, vam creure que 
una bona manera de difondre el nos-
tre carnaval i adaptar-nos als temps 
era continuar utilitzant les Xarxes 
socials i les noves tecnologies. Des-
graciadament, degut a això, ens van 
segrestar la Xurripampi. 

Pel que fa al concurs de tapes, 
vam creure convenient deixar dues 
setmanes per realitzar el recorregut 
pels bars i dissenyar un fulletó amb 
els establiments col·laboradors. 

Ja dins dels actes del cap de set-
mana, ens feia molta il·lusió recupe-
rar el carnaval infantil el divendres 
al matí. Per engrescar els més me-
nuts, durant la setmana vam passar 
per les escoles disfressats de per-

sonatges del circ i vam entregar les 
entrades a tots els alumnes. Pensem 
que recuperar-lo va ser un èxit i que 
és imprescindible que les noves ge-
neracions estimin el carnaval tant 
com ho fem nosaltres. Tot i això, 
reconeixem alguns problemes de co-
municació amb algun centre de la 
vila que intentarem no repetir.

Per animar els més grans, vam 
apostar per potenciar el divendres 
ja que cada any creixia la participa-
ció, és per això que ens vam aven-
turar a recuperar el pregó del Rei 
Carnestoltes, fer una rua pel poble 
amb Xaranga i organitzar un sopar 
popular i un concert. Per una banda, 
l’acte menys concorregut va ser el 
pregó, potser degut a l’hora o potser 
que era la primera vegada en molts 
anys que es tornava a fer, tot i això 
ja avisem que seguirem aquesta lí-
nia i l’any vinent tornarà a sortir el 
Rei Carnestoltes al balcó de l’Ajun-
tament. D’altra banda, el sopar i el 
concert van ser un èxit donat que 
hi van haver més de 160 persones 
inscrites i esperem que any rere any 
vagi en augment.

Referent als actes de dissabte, 
l’única novetat va ser la incorpo-
ració d’un photocall previ a la rua 
perquè tothom que volgués es po-
gués fer una fotografi a amb el Rei 

Carnestoltes i la Xurripampi. Com 
ja és tradició, el dissabte al matí 
es va realitzar amb èxit el concurs 
de botigues i balcons incorporant a 
la competició l’apartat de carrers. 
L’acte per excel·lència de la festa, la 
rua, pensem que es va desenvolupar 
amb total normalitat i volem felicitar 
totes les comparses participants per 
mantenir un bon ordre i un excel·lent 
comportament des de l’inici fi ns al 
fi nal. Per acabar la valoració del 
dissabte, creiem que un aspecte en 
què no vam estar del tot encertats 
va ser l’hora en la qual va acabar el 
concert i esperem poder allargar-lo 
en la propera edició. Pel que fa al 
diumenge, no vam incorporar cap 
canvi i tant el concurs de ploraneres 
com l’enterrament de la sardina van 
ser un èxit. Pensem que cal poten-
ciar més el diumenge i ja avancem 
que tenim la intenció de recuperar 
el judici del rei carnestoltes.

Per acabar, volem agrair a totes 
les persones que han col·laborat en 
fer d’aquesta festa, una de les més 
grans del poble i de les terres de 
ponent. També volem recordar que 
som una comissió oberta i que tot-
hom que vulgui pot formar-ne part. 

Comissió de Carnaval
carnavalagramunt@gmail.com
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Quan la mort venia del cel
Agramunt sota les bombesAgramunt sota les bombes
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Cartell editat per la Generalitat amb instruccions per protegir-se dels bombardeigs.

Foto gran pàgina anterior: Vista del tram del carrer Sió que va des del Pou a la cruïlla amb Vilavella.
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Quan la mort venia del cel
Agramunt sota les bombes: 75 aniversari del
“Primer Bombardeig” d’Agramunt, el 5 d’abril de 1938

REPORTATGE 75 ANIVERSARI  DEL “PRIMER BOMBARDEIG”

EL PRIMER BOMBARDEIG

Eren al voltant de dos 
quarts de deu del matí del di-
marts dia 5 d’abril del 1938. 
La vida quotidiana seguia el 
seu ritme normal, dins l’anor-

malitat d’una guerra que feia 
gairebé dos anys que durava. 
Amb tot, Agramunt no n’havia 
patit directament les conse-
qüències. No havia sentit mai 
trets ni bombes. Sí que les 
havien patit els nombrosos 
refugiats que, desplaçats de 
diverses regions espanyoles, 
explicaven les seves experièn-
cies; però mai no se n’acaba 
de ser conscient fi ns que no 
es viuen en carn pròpia.

Amb tot, la presència i el 
pas de tropes de l’Exèrcit 
popular feia presagiar alguna 
acció propera del bàndol na-
cional i els agramuntins vivi-
en en una mena d’inquietud, 
gairebé psicosi, per allò que 
els podia venir, caure a sobre, 
mai més ben dit. Però la rea-
litat va empetitir qualsevol 
temor previ. Aquell matí els 
agramuntins van viure el seu 
apocalipsi amb l’intens bom-

bardeig a què els va sotmetre 
l’aviació feixista. També van 
ser bombardejades altres po-
blacions properes com Artesa 
de Segre, Claravalls, Tàrrega, 
Vilagrassa i Anglesola. Els 
atacs formaven part de l’es-
tratègia de l’exèrcit nacional 
de cara a la penetració vers 
l’interior de Catalunya, una 
vegada trencat el front del Se-
gre. Es pot desmentir el que 
es va dir durant molts anys 
que aquest bombardeig tenia 
com a objectiu uns bidons de 
gasolina emmagatzemats a 
la vila. L’únic propòsit era el 
d’atemorir, desmoralitzar la 
població civil i destruir el mà-
xim de béns materials i vides 
humanes. No hi havia cap ob-
jectiu pròpiament militar.

Les primeres bombes van 
caure al Sindicat i allí les 
primeres víctimes. Les van 
llençar una esquadrilla de 

Entre el 5 d’abril de 1938 i el 12 de gener de 1939 Agramunt va viure el que, molt possiblement, ha estat 
l’episodi més dramàtic de la seva història. La nostra vila, com moltes altres poblacions de Catalunya, patí 
els bombardejos de la legió Còndor alemanya i l’Aviazione Legionaria italiana, nazis i feixistes aliats dels 
rebels franquistes. En cap guerra fi ns aleshores s’havia massacrat voluntàriament i indiscriminadament 
la població civil amb l’objectiu de crear i estendre la por i el pànic en la rereguarda enemiga. Va ser un 
mètode ideat per l’aviació feixista italiana que va utilitzar la Guerra Civil espanyola com a camp d’assaig 
de la propera i inevitable segona Guerra Mundial.

Aquest reportatge se centra, majoritàriament, a explicar aquests bombardejos aportant documentació 
inèdita que hem pogut aplegar procedent de diverses fonts ofi cials. És un complement al llibre “La Guerra 
Civil a Agramunt” que vàrem publicar en forma de fascicles fa 25 anys. Un treball que va ser pioner a 
Catalunya en explicar, des d’un punt de vista estrictament local, el que va passar durant aquell període 
del que, encara ara, en patim les conseqüències.

Avió de bombardeig alemany 
Heinkel com els que van atacar 
Agramunt.

▼

JOSEP BERTRAN
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tres avions que van arribar de 
l’oest. Hi ha una certa diver-
gència entre els testimonis 
per explicar la direcció exacta 
i el nombre d’avions de cada 
esquadrilla, oscil·lant de tres 

a cinc. Sabem, però, que ve-
nien de la banda de l’Aragó. 
Transcorreguts uns moments, 
va caure una segona andana-
da a l’altre costat de la pobla-
ció. I després una altra i una 

altra, i una altra fi ns que tota 
la vila es convertí en un infern. 
El soroll dels avions, els espe-
tecs de les bombes, la pols, el 
fum... ho van envair tot.

La gent corria histèrica d’un 
costat a l’altre, plena d’angoi-
xa i de pànic sense saber on 
anar, totalment desorienta-
da amb un intent desesperat 
d’allunyar-se d’aquell infern 
el més ràpid possible i amb el 
neguit al cor pel que els po-
gués passar al seus familiars 
més pròxims. Testimonis de 
l’època expliquen que la zona 
dels Salats va omplir-se de 
gent que fugia d’Agramunt. 
“Ens ho miràvem d’una ca-
bana que hi havia més amunt 
de la masia el Rita. En poca 
estona vam veure una gen-

REPORTATGE 75 ANIVERSARI  DEL “PRIMER BOMBARDEIG”

Al Sindicat hi van morir quatre 
persones i moltes més hi varen 
resultar ferides.

El Mercadal en runes. Imatge de 
com van quedar els edifi cis del 
costat nord de la plaça.

▼
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tada que fugia cametes aju-
deu-me”, comenta la Maria 
Pla.

“Si la memòria m’és fi del 
foren tres formacions de tres 
avions cada una que varen 
passar una vegada i una altra 
llençant bombes sense parar. 
No sé l’estona que va durar, 
potser mitja hora llarga que 
a tots ens va semblar una 
eternitat”. Pasqual Castellà, 

que aleshores tenia 14 anys, 
va ser un espectador privile-
giat ja que va poder veure el 
primer bombardeig des d’uns 
quilòmetres de distància. 
“Vàrem sentir el soroll dels 
motors dels avions, una re-
mor inconfusible... De sobte, 
la primera explosió seguida 
d’una gran fumera negra que 
s’enlairava a l’indret de la 
Vila, i una altra i una altra...”.

“Vam córrer cap al Passeig 
i ens vam estirar per terra; 
ens vam posar al costat dels 
bancs de pedra que hi ha-
via”, explicava Teresa Ribera 
que tenia 13 anys. La Carme 
Rovira, llavors amb 17 anys i 
resident al Raval del Convent, 
recorda que “tothom corria 
vers les costes dels Dipòsits 
per protegir-se. Portava un 
vestit vermell i la gent em cri-
dava que m’amagués perquè 
aquell color em podia delatar. 
Em vaig llençar dins uns es-
barzers”. 

El pintor Josep Guinovart 
era refugiat de Barcelona a 
casa de la seva àvia materna. 
Així va explicar la seva vivèn-
cia d’aquest primer bombar-
deig: “...encara era al llit prop 
del meu pare que havia arri-
bat de permís de Barcelona. 
Tot d’una sentim un gran re-
bombori; els avions alemanys 
Heinkel amb vol baix, metra-
llen i bombardegen... En uns 
pocs moments, fugírem de 
casa en direcció al canal, ens 
vam fi car al corral i ens posà-
rem dins la corralina del porc, 
amb una petita branqueta a 
la boca, una defensa per a 
la pressió de les explosions. 
Sobtadament una bomba va 
caure al costat, sort que era 
una paret gruixuda i va aturar 
l’impacte. Gallines, pollastres 
i conills van ser-ne les vícti-
mes”...

En aquesta estampida gene-
ralitzada molts veïns, però, no 
van poder pas fugir. Van cau-
re morts o malferits de més 
o menys gravetat. D’aquests 
darrers molts s’haurien pogut 
salvar si haguessin rebut una 
assistència mèdica immedia-
ta, però malauradament els 
dispositius mèdics eren molt 
precaris.

LES VÍCTIMES

No se sabrà mai el nombre 
de víctimes mortals en aquest 
primer i més mortífer bom-
bardeig que assolà Agramunt. 
Ofi cialment la Generalitat en 
comptabilitzà 16, encara que 
qui va viure la tragèdia diu 
que van arribar fi ns a 27. La 
diferència rau que moltes de 
les víctimes van ser refugiats 
i soldats. Dels que consten en 
el registre d’Agramunt, quatre 
van morir al pati o al voltant 
del Sindicat; dos a la plaça 
del Pou; dos als respectius 
domicilis, un a la Fondanda-
na, un altre al carrer de les 
Eres, un altre a l’avinguda M. 
Jolonch i els restants als afo-
res. Segons les fonts ofi cials, 
en els bombardeigs dels dies 
30 de desembre i 12 de ge-
ner hi va haver dues víctimes 
més.

Dos dels ferits, Mateu Es-
colà i Paulí Marquilles, varen 
ser evacuats amb vehicles de 
l’exèrcit i van morir posterior-
ment a l’hospital d’Igualada. 
Disposem del dossier judici-
al i podem refer el seu peri-
ple. El seu contingut és una 
aportació molt valuosa i de 
primeríssima mà per conèixer 
aquest tràgic episodi a través 
dels testimonis directes.

El dia 6 d’abril, l’Hospital 
Comarcal d’Igualada comu-
nica al Jutjat de Primera Ins-

Recreació artística dels bombar-
dejos d’Agramunt, obra de Josep 
Guinovart a l’interior de la Cabana 
de l’Espai.

Vista del tram del carrer Sió vist 
des de la perspectiva del Pou.
Al fons la farmàcia Viladot.
Alguns dels edifi cis van tardar 
més de mig segle en ser recons-
truïts.

▼



34 [MARÇ 2013]sió 589

tància d’aquesta ciutat que, 
procedents del bombardeig 
d’Agramunt, es troben en 
aquest establiment hospita-
lari dos homes morts sense 
identifi car.

El mateix dia, el metge fo-
rense examina el dos cadà-
vers. Sobre el primer escriu: 
“Es tracta d’un home d’uns 
quaranta anys afaitat i un 
xic calb, cabell castany que 
presenta una ferida al crani. 
Com a pertanyent al mateix se 
li ocupa un rellotge i cadena 
de metall blanc, marca aquell 
“Cortebert” i un calendari de 
butxaca en el que hi ha diver-

ses anotacions referents a jor-
nals i a blat”.

“L’altre cadàver és d’un 
home d’uns quaranta cinc 
anys, afaitat, cabells blanqui-
nosos, porta vestit de vellut 
de canal, fi na camisa blanca 
sense inicials i faixa negra. 
Presenta també una ferida al 
cap. Com a pertanyent a ell se 
li ocupa un tros de paper sig-
nat per Vicens i dos albarans 
de l’escorxador municipal 
d’Agramunt a nom de Meliton 
Castellà i Mateu Escolà data 
23 de desembre del 1937, 
una capça de llumins i un lli-
bret de paper de fumar”.

A continuació se’ls fa una 
fotografi a que s’adjunta a 
un edicte per tal d’intentar 
que algú els reconegui. Pos-
teriorment foren traslladats 
al cementiri on se’ls practi-
cà la preceptiva autòpsia. El 
set d’abril foren enterrats al 
cementiri de la ciutat, “...
després de l’autòpsia d’amb-
dós cadàvers, sense que hagi 
ocorregut res digne de menció 
han rebut sepultura a cent 
pams de la fosa a la dreta i a 
deu pams de profunditat, en 
dono fe”.

Al cap de tres mesos justos, 
el 5 de juliol, declaren en el 
Jutjat de Cervera les dues do-
nes dels morts desconeguts 
per tal de fer-ne el reconeixe-
ment ofi cial a través de la foto 
que se’ls havia fet abans de 
l’autòpsia. També declara un 
cunyat d’un dels dos que va 
ajudar a pujar-lo al camió que 
el va evacuar.

Aquesta és l’acta judici-
al de la declaració ofi cial de 
Rosa Pla i Solà: “Que encara 
que està molt desfi gurat, creu 
reconèixer-lo com el seu ma-
rit Paulí Marquilles i Torres, 
tant per alguns traços de la 
cara com per la ferida que té 
al front que ja li va veure la 
declarant i que era la que li 
va ocasionar la mort. Que el 
seu marit és fi ll d’Agramunt, 
de 35 anys d’edat, pagés, del 
qual matrimoni queda una 
nena de vuit anys anomenada 
Quimeta. Que va estar ferit 
pel bombardeig dels avions el 
dia 5 d›abril passat a les 9,30 
hores al temps que havia sortit 
del poble amb la declarant i la 
seva fi lla i s›havien refugiat a 
l›era de l’Iglesies, on hi havia 
varies persones, essent dit 
marit seu l’únic que va re-
sultar ferit i havent-lo recollit 
seguidament uns soldats de 

REPORTATGE 75 ANIVERSARI  DEL “PRIMER BOMBARDEIG”

Documentació del Jutjat de 
Primera Instància i Instrucció 
d’Igualada, on es poden veure les 
imatges de tres cadàvers. Paulí 
Marquilles i Mateu Escolà van ser 
ferits greument al bombardeig 
d’Agramunt del dia 5 de maig.

No se sabrà mai 
el nombre de víc-
times mortals en 
el primer i més 
mortífer bombar-
deig que assolà 
Agramunt.

▼
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sanitat que per allí hi havia 
refugiats, els quals se l’em-
portaren en un camió a Igua-
lada per a curar-lo, anant amb 
ells un oncle de la declarant... 
demana que, a ser possible se 
li entregui la fotografi a que se 
li ha exhibit”.

Declaració ofi cial de Teresa 
Pijoan i Torres: “...que reco-
neix al seu marit Mateu Esco-
là Colell, que tenia 38 anys, 
pagès... Que els seu marit 
acabava de sortir per anar al 
Sindicat, en el qual pati va 
caure ferit juntament amb 
altres persones que també fo-
ren lesionades i mortes, entre 
aquestes últimes la mateixa 
mare del seu marit, sogra de 

la declarant. Que sap que els 
que caigueren morts varen ser 
enterrats a Agramunt, mentre 
que els ferits, entre ells el seu 
dit marit, varen ser primera-
ment assistits per varies per-
sones i després traslladats per 
a curar-los a altres pobles on 
hi havia clíniques, per el que 
el seu marit va ser traslladat a 
Igualada, on sap la declarant 
que va morir. I que aquesta no 
el va veure ferit perquè com 
gairebé tots els del poble sor-
tiren a refugiar-se per les ca-
banes i on pogueren dels vol-
tants, enterant-se’n després 
quan va retornar a casa... Del 
seu matrimoni li queden dues 
nenes anomenades Rosari i 
Margarida de 10 i 7 anys res-
pectivament”.

Teresa Pijoan anava acom-
panyada per Meliton Castellà, 
casat amb una germana del 
difunt Mateu. També declara 
davant el Jutjat d’Igualada i 
del seu relat n’extraiem els 
termes més signifi catius de 
cara a conèixer l’experiència 
dels agramuntins en aquell 
matí fatídic. “...estava a uns 
2 o 3 quilòmetres del poble i 
va veure el bombardeig, cor-
rent, tot seguit, com és natu-
ral, a veure que havia ocorre-
gut a la família, enterant-se 
que la seva sogra havia mort a 
unes 50 passes del Sindicat, 
i que dins d’aquest també ha-
via estat tocat per la metralla 
el seu cunyat Mateu al que 
van auxiliar perquè sols esta-
va ferit, ajudant a pujar-lo al 
camió que se l’emportà a una 
clínica d’Igualada on sap que 
va morir”. 

A part del valor emotiu que 
representen aquestes declara-
cions davant la mort d’un fa-
miliar tan proper, són un tes-
timoni de primera mà del que 
va passar durant i després del 

bombardeig que va ocasionar 
més víctimes. 

Una vegada els avions van 
retirar-se després d’alleuge-
rir-se de la càrrega mortal, 
Agramunt va quedar desert. 
Quasi tots els seus veïns ha-
vien fugit als afores. A l’in-
terior, els morts van quedar 
escampats arreu. No hi havia 
ningú que els recollís i les au-
toritats també havien marxat. 
Finalment, al cap d’un parell 
de dies, un grup de volunta-
ris va passar amb un carro a 
plegar els cadàvers per con-
duir-los fi ns al cementiri.

A partir d’aleshores els veïns
van refugiar-se al defora en 
masies i cabanes; es van cons-
truir refugis i es va organitzar 
un sistema d’alerta avisant de 
l’arribada de l’aviació enemi-
ga. A l’interior d’Agramunt
es té constància de la mort
de tres persones més durant 
els bombardejos que es van 
patir fi ns el 12 de gener del 
1939.

ELS REFUGIS

A partir del primer bombar-
deig les autoritats van orde-
nar la construcció de refugis 
antiaeris on la població civil 
pogués aixoplugar-se de les 
bombes. Se’n van fer de pú-
blics i de privats. Amb tot, 
molts veïns van fugir de la 
població i van anar a viure en 
cabanes i masies del voltant 
de la vila per sentir-se més 
segurs. Recordem que l’any 
2009 es va recuperar el refu-
gi de Santa Maria i que, des 
d’aleshores, ha estat visitat 
per milers de persones d’ar-
reu de Catalunya.

Per tal de protegir la porta-
lada principal del temple de 
Santa Maria es va aixecar una 
paret amb sacs de terra, sobre 

RELACIÓ OFICIAL DE VÍCTIMES
SEGONS LA GENERALITAT:

Amigó Vidal, Joan (1886 - 1938)

Añé Mallol, Joan (1857 - 1938)

Armengou Trepat, Antoni (1885 - 1938)

Carreras Fernández, Concepció (1882 - 1938)

Colell Pijuan, Margarida (1874 - 1938)

Escolà Colell, Mateu (1900 - 1938)

Español Domingo, Domènec (1878 - 1938)

Feliu Sans, Rosalia (1878 - 1938)

Forns Guàrdia, Agustí (1897 - 1938)

Galceran Mases, Domènec (1903 - 1939) 1

Garcia Costa, Pau (1900 - 1938)

Herraiz Gallardo, Antònia (1920 - 1938)

Herraiz Gallardo, Josep (1929 - 1938)

Marquilles Torres, Paulí (1903 - 1938)

Novau Gambaudé, Manuela (1860 - 1938)

Padullés Balagueró, Amadeu (1890 - 1938)

Pinós Vilanou, Marina (1911 - 1939)

Pla Font, Ramon (1895 - 1938)

Talavera Folch, Joan (1968 - 1938)
1 Encara que Domènec Galceran fi gura ofi cialment 
entre les víctimes dels bombardejos –el seu cadàver 
aparegué quan es va desenrunar una casa del carrer 
Sant Joan–, després de la Guerra es va determinar que 
morí assassinat per un pistoler a sou que va venir de 
Barcelona.

A part del va-
lor emotiu que 
representen les 
declaracions 
davant la mort 
d’un familiar 
tan proper, són 
un testimoni de 
primera mà del 
que va passar 
durant i després 
del bombardeig 
que va ocasionar 
més víctimes. ▼
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D’esquerra a dreta i de d’alt a baix:

Refugi interior del búnquer de Transmissions, 
actualment Cal Borges.

Interior del refugi de Santa Maria. La seva 
recuperació va ser una fi ta important pel patrimoni 
agramuntí. Durant els darrers quatre anys l’han 
visitat milers de persones.

Desguàs del Pou del Gel, on molts veïns hi dormien.

L’espaiós celler de Cal Mas Vell al Mercadal es va 
fer servir de refugi pels veïns de la zona.

Les galeries del refugi del Castell es van excavar 
directament a la roca de tapàs, sense cap mena de 
suport, que forma unes betes de colors.
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una base de pedra, que es va 
construir paral·lelament al re-
fugi. Pels agramuntins aques-
ta és una imatge emblemàti-
ca i molt representativa de la 
Guerra Civil a casa nostra. El 
refugi de l’Església va ser el 
més gran de tots. S’hi va tre-
ballar entre els mesos de juny 
i desembre de 1938. Inicial-
ment ho feien a jova gent de 
dretes; després també hi van 

participar treballadors a sou.
A mitja alçada del turó del 

Castell es va construir un se-
gon refugi públic, encara que 
molt més petit que el de l’Es-
glésia. Es va excavar directa-
ment a la roca argilosa i una 
gran llosa va servir de sostre 
sense que s’hagués de fer 
cap infraestructura. A la pla-
ça l’Amball es van aprofi tar 
els nombrosos i antics cups i 

cellers com a refugi. Es van 
excavar uns petits túnels per 
comunicar-los entre si. L’an-
tic Pou del Gel, situat dalt del 
turó del Convent, també es va 
aprofi tar com a refugi per als 
veïns de la zona. Al Raval de 
Baix una colla de veïns en van 
fer un de petit a l’era de ca 
l’Escolà i així en molts altres 
indrets de la Vila. Al celler de 
Cal Mas Vell, al Mercadal, s’hi 
van aixoplugar molts veïns de 
les cases properes. Els soldats 
de transmissions, que tenien 
la base a l’edifi ci de la cruï-
lla del Passeig Nou i Agustí 
Ros, també es van construir el 
seu refugi que, després, s’ha 
aprofi tat com a celler d’un ha-
bitatge particular.

ELS ALTRES
BOMBARDEJOS

No se sap amb exactitud el 
nombre de bombardejos que 
va patir Agramunt a partir 
d’aleshores. Es parla de 27, 
però de moment no els hem 
pogut documentar. Sí que se 
sap que el següent atac aeri 
sobre Agramunt, després del 
5 d’abril, va tenir lloc el dia 
30 de maig. No hi hagué víc-
times, els avions volaven alt i 
les bombes caigueren als afo-
res. Hi va haver tranquil·litat 
fi ns a fi nals d’any. Els dies 
27 i 30 de desembre s’inicià 
la fase més destructora dels 
atacs ja de cara a l’ocupació 
franquista que arribà el 12 de 
gener.

L’últim dia de l’any 1938 hi 
va haver dos bombardejos, a 
les 9 del matí i al migdia. Van 
ser molt intensos i els refugis 
estaven plens de veïns espo-
ruguits. “Al sentir la sirena la 
mare em va posar el bastonet 
a la boca i vàrem entrar al re-
fugi per la porta nord. El refu-

Fotografi a emblemàtica dels 
bombardejos sobre Agramunt. 
La terra que s’extreu de la 
construcció de les galeries 
subterrànies pel refugi de sota 
Santa Maria s’utilitza per omplir 
els sacs que han de protegir la 
portalada romànica del temple.

▼
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gi estava ple de gom a gom. 
Aviat van començar les tràgi-
ques detonacions (qui no ho 
ha viscut no ho pot imaginar). 
La poca llum que hi havia es 
va apagar i en aquella foscor 
es van començar a sentir des-
prés de cada explosió crits, 
exclamacions i pregàries a 

Déu i a la Mare de Déu del 
Socors. Els crits i els sorolls 
es multiplicaven, algunes per-
sones volien sortir esverades i 
a mi em van colpejar i tirar 
a terra”... “quan vam poder 
sortir les cases estaven totes 
enrunades: pedres, runa, fi ls 
d’electricitat per terra, mo-

bles... retrats trencats... tot 
el que us podeu imaginar 
voltava per terra, tant que era 
difícil poder caminar per da-
munt dels estralls”. Aquest és 
el colpidor relat de Pere Mora. 
En aquell dia fatídic era un 
vailet de 7 anys.

Els bombardejos italians
Dels nombrosos bombar-

dejos que va patir Agramunt 
n’hem pogut obtenir testimo-
ni gràfi c del que van prota-
gonitzar els avions italians 
el dia de Reis del 1939. No 
va ser pas un bon regal. La 
ma joria dels atacs aeris que 
va patir Catalunya durant la 
Guerra Civil van ser perpetrats 
per l’Aviazione Legionaria, 
nom que va rebre l’aviació 
italiana adscrita a l’exèrcit 
revoltat, i tan sols una part 
relativa dels bombardeigs 
van ser realitzats per les for-
ces alemanyes i espanyoles. 

REPORTATGE 75 ANIVERSARI  DEL “PRIMER BOMBARDEIG”

Aparells de l’Aviazione Legionaria 
Italiana com els que van bom-
bardejar Agramunt a principis 
de 1939.

Les dues fotografi es, la de la dreta 
i la de la pàgina següent, van ser 
fetes per l’aviació italiana el dia 
6 de gener del 1939 en el decurs 
d’un dels bombardejos. Són les 
úniques imatges que es tenen d’un 
atac sobre Agramunt. Les taques 
blanques són núvols.
A la primera encara no s’han 
llençat les bombes i en la segona, 
pàgina següent, es veuen els 
impactes amb les columnes de fum 
i pols de color negre que alcen les 
bombes en impactar contra el ter-
ra. Com es veu, l’atac es concentrà 
al Pou, al camí Vell de Tàrrega, a 
ambdós costats del Sió, a la zona 
del Passeig, la Capella i l’Institut.

Dels nombrosos 
bombardejos que 
va patir Agramunt 
n’hem pogut 
obtenir testimoni 
gràfi c del que van 
prota gonitzar els 
avions italians el 
dia de Reis del 
1939.

▼
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La intervenció de l’Aviazione 
Legionaria va ser decisiva en 
el resultat fi nal de la Guerra 
Civil, perquè va comportar per 
al bàndol franquista un salt 
qualitatiu de la seva capacitat 
ofensiva. El govern feixista va 
enviar a Espanya 759 avions,
els més importants dels quals 
van ser els Savoia S.79, com 
els que van bombardejar Agra-
munt, tan ràpids que no els fe-
ien falta ni els caces d’escolta.

La idea de bombardejar la 
població civil per desmoralit-
zar el bàndol enemic va sorgir 
dels italians que la van posar 
en pràctica per primera ve-
gada a la Guerra Civil espa-
nyola. Italians i alemanys van 
experimentar aquest mètode 
irracional de guerra de cara a 

la propera contesa mundial.
Els aviadors italians eren fei-
xistes convençuts molt orgu-
llosos de la feina que feien. 
I, malau radament, la feien a 
consciència.

La participació de l’avia-
ció italiana i alemanya va ser 
fonamental perquè Franco 
guanyés la guerra donat que 
ambdós exèrcits disposaven 
de l’aviació més moderna de 
l’època. No us cregueu pas 
que va ser una col·laboració 
desinteressada, ja que el 
règim franquista va pagar 
aquesta ajuda militar. La 
de Mussolini va ascendir a 
8.300 milions de lires ita-
lianes. Posteriorment es va 
rebaixar a 5 mil milions, que 
el règim d’Espanya va pagar a 

terminis a la República Italia-
na fi ns l’any 1967.

Els bombarders italians 
anaven equipats amb càme-
res fotogràfi ques, de molt alta 
resolució, fi xades a la bodega 
de l’avió, al costat dels dis-
positius de foc. Els tripulants 
fotografi aven totes les accions 
d’atac, abans, durant i des-
prés del llançament de les 
bombes. Les fotografi es que 
acompanyen el reportatge en 
són testimoni. Són les úni-
ques que hem localitzat fi ns 
ara i, per tant, d’un gran valor 
testimonial i històric.

En el bombardeig del dia de 
Reis es van llençar un total de 
quatre tones de bombes des 
d’una alçada de 4.300 me-
tres.

Els bombarders 
italians anaven 
equipats amb 
càmeres foto-
gràfi ques de molt 
alta resolució 
fi xades a la 
bodega de l’avió, 
al costat dels 
dispositius de 
foc. Els tripulants 
fotografi aven 
totes les accions 
d’atac, abans, 
durant i després 
del llançament de 
les bombes.

▼
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El Camp d’Aviació

L’Exèrcit de la República va cons-
truir a Agramunt, com en molts 

altres indrets de Catalunya, un Camp 
d’Aviació. Va ser una construcció tar-
dana, les obres van començar el dia 1 
de setembre de 1938, possiblement 
com a suport a l’exèrcit republicà del 
front del Segre. Paradoxalment l’únic 
avió que hi aterrà va ser un bombarder 
nacio nal el dia 17 de gener de 1939, 
cinc dies després de l’ocupació per 
part de les tropes franquistes.

La zona escollida per construir-hi el 
camp va ser la dels Salats, molt plana 
i sense cap obstacle als voltants. Hem 
pogut reconstruir-ne el perímetre i les 
dimensions gràcies a la documentació 
facilitada per l’Exèrcit de l’Aire. També 
disposem de la documentació original 
sobre l’avió que hi aterrà, un Hein-
kel 51 de fabricació alemanya, com 
a conseqüència d’una avaria al motor 
provocada per impactes de projectils 
republicans.

Les cabanes

A partir del primer bombardeig 
els agramuntins, i també molts 

veïns de poblacions properes, van 
anar a “refugiar-se” a les masies i 
les cabanes del terme. Aleshores 
moltes cabanes estaven preparades 
per a viure-hi, ni que fos temporal-
ment, ja que durant les èpoques del 
segar i el batre moltes famílies s’hi 
ajornaven per no haver de despla-
çar-se diàriament fi ns a casa.

Malgrat el que molts pensaven 
que aquests indrets eren segurs 
també van ser atacats per l’aviació 
feixista. La política de Franco i els 
seus aliats italians i alemanys era la 
d’atemorir la població civil i si per 
això havien de bombardejar i metra-
llar una família –vells, dones i cria-
tures– ho feien sense cap mirament.

El dia 3 de gener del 1939, nou 
dies abans de l’ocupació franquis-
ta, en una cabana de les Quadres 
de Puigverd hi varen morir tres per-

sones i dos més van patir ferides 
greus de resultes d’un atac criminal 
de l’aviació, possiblement italia na. 
L’any 1942 la cabana va ser re-
construïda i el seu propietari hi va 
gravar aquest recordatori: “El dia 
3 de Enero de 1939 este local fue 
destruido a causa de una bomba 
resultando muertos +Dña. Josefa 
Vivet de 42 años y Dn. José Solé de 
13 años. Heridos graves que alcan-
zaron la muerte al cabo de 5 dias 
Dña. Josefa Molins de 40 años. 
Heridos leves Dn. José Molins de 
73 años y Dn. Jacinto Mitjavila de 
6 años de edad”. Les dues prime-
res víctimes, mare i fi ll, van morir 
a l’acte. La tercera a l’Hospital de 
Sant Pau i enterrada en una fossa 
comuna. Els dos ferits lleus també 
van ser traslladats a aquest centre 
i donats d’alta setmanes més tard, 
sense que, inicialment, els seus fa-
miliars sabessin on es trobaven.

Cabana actual on estava refugiada la família tres membres de la qual varen morir per l’atac de l’aviació feixista.

Document ofi cial del plànol del camp d’aviació agramuntí, facilitat 
per l’«Archivo Histórico del Ejército del Aire».
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CementiriCementiri

El 31 d’agost l’Ajuntament va fer un 
pregó convocant, l’endemà a la Plaça, 
tots el homes a partir de 14 anys, a 
excepció dels que treballaven als forns 
de pa i a la màquina de batre. Després 
dels primers quinze dies únicament es 
van quedar a treballar els qui no tenien 
cap ocupació, majoritàriament refugi-
ats. Es pagava 10 pessetes el jornal 
amb bitllets nous i se’ls repartia tabac, 
quan n’hi havia.

La zona es transformà totalment, 
s’esborraren marges i camins, es reti-
raren les pedres dels rastells, s’eliminà 
la vegetació amb la utilització d’unes 
poques mules i d’algun camió. Sembla 
que no es treballava amb gaire entu-
siasme i qui més qui menys, s’esca-
polia a l’ombra dels arbres del canal. 
Es varen construir alguns refugis, en-
cara se’n conserva un, i un edifi ci per 

a ofi cines i magatzem. No cal dir que 
la pista d’aterratge era de terra batu-
da. No hi havia cap indret pavimentat. 
Després de la Guerra els propietaris va-
ren “reocupar” les fi nques respectives.

En el “Parte de Misión” del dia 17 
de gener del 1939 de l’Aeròdrom d’Al-
batàrrec s’explica que en l’avanç per a 
la presa de la cota 502 “el avión 2-70 
recibe impactos que le avería el motor, 
abligándole a tomar tierra en el Cam-
po de Agramunt”. El seu pilot era el 
comandant Eyarala que liderava una 
esquadrilla de sis aparells Heinkel.

Aquest era un tipus d’avió de fabri-
cació alemanya tripulat per un sol pi-
lot amb una capacitat de càrrega de 6 
bombes de 10 quilos i dues metralla-
dores de 7,92 mm al morro amb 500 
projectils. Va ser el primer avió de fa-
bricació estrangera utilitzat per l’exèrcit 

nacional a la Guerra Civil i que després 
el va fer servir fi ns l’any 1950. Mal-
grat ser un avió ja una mica antiquat 
els seus tripulants varen saber treure-
li molt rendiment. Les seves millors 
virtuts eren la fàcil maniobrabilitat, un 
motor molt segur i amb un conjunt molt 
robust, una típica màquina alemanya. 
Estava destinat a fer missions d’escolta 
i especialment a atacs a terra. Varen ser 
els primers en fer servir l’“assalt en ca-
dena” que posteriorment es va utilitzar 
per la Luftwaffe durant la segona Guerra 
Mundial. Els avions atacaven en rasant, 
un darrere l’altre, de forma consecuti-
va, anant a col·locar-se, a través d’una 
maniobra de viratge, darrere l’últim de 
la fi la. Així es protegien uns als altres. 
Com  en tantes altres coses, la Guerra 
Espanyola va ser un camp d’assaig bèl-
lic per a la segona Gran Guerra Mundial.

Aparell Heinkel 51 com el que va haver d’aterrar al camp d’aviació. Va ser un aterratge 
forçós de l’avió dels nacionals que s’avarià en rebre diversos impactes en l’avanç de 
l’exèrcit rebel vers l’interior de Catalunya.

A la dreta, l’únic refugi que queda a la zona del camp d’aviació durant les obres de 
rehabilitació.

Hem situat exactament el perímetre del camp d’aviació en el mateix lloc que ocupava a la zona 
dels Salats. La concentració parcel·lària encara ha canviat més el paisatge. El refugi que s’ha 
conservat és un punt de referència. L’Ajuntament ha recuperat la instal·lació i s’ha urbanitzat 
l’entorn com a espai públic.

RefugiRefugi
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LA BATALLA
D’AGRAMUNT

La conquesta de Mafet

El dia 11 de gener l’exèrcit 
del Maestrazgo ho tenia tot a 
punt per conquerir Agramunt 
i seguir amb el seu avenç im-
parable per l’interior de Ca-
talunya. Amb tot, les tropes 

republicanes hi posaren una 
certa resistència. El paper de 
l’aviació feixista és molt im-
portant i durant el dia facili-
tarà que les tropes rebels de 
terra ocupin aquest nucli com 
a cap de pont, per fer-ho amb 
Agramunt l’endemà mateix. 

La zona de la Donzell, Ro-
cabertí i el Bosc del Siscar 
fou atacada insistentment per 

Felip Llena indica l’indret on hi havia el refugi de Mafet.

Els veïns de Rocabertí es protegien a l’interior d’un refugi excavat en una riba de 
grava. Amb el temps s’ha anat tapant però encara s’aprecia la seva grandària interior.

Jesús Ciprés senyala la zona on encara es poden veure restes de les nombroses trinxeres, 
en un indret entre Rocabertí i el Bosc del Siscar, que es van utilitzar en els combats que 
hi tingueren lloc a les primeres setmanes de gener.

Restes de la masia de Timó (foto superior). Situada sobre un punt elevat va ser un dels darrers 
bastions de l’exercit republicà en aquesta zona. Un reduït grup de soldats frenà l’avanç dels 
nacionals malgrat els atacs aeris que van patir.

Josep Guinovart plasmà aquesta defensa en una de les obres sobre la Guerra Civil a Agramunt i 
al Bosc del Siscar. En morir, l’any 2007, les seves cedres es van llençar en un indret proper.
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l’aviació per tal d’anul·lar la 
resistència de les tropes repu-
blicanes instal·lades per tots 
aquells indrets. Des dels cims 
dels nombrosos turons dispa-
raven contra la infanteria tot 
frenant el seu avanç. Es van 
dur a terme combats ferotges 
com els de la masia de Timó, 
des d’on uns pocs homes 
van aturar l’enemic fi ns que 
l’avia ció els va desallotjar.

Després de la Guerra tota la 
zona quedà plena de bombes 

d’aviació, d’artilleria i de mà, 
municions i armes de tots ti-
pus. Durant molt de temps es 
van haver de retirar. Alguns 
s’hi guanyaven la vida i molts 
en van resultar ferits i, fi ns i 
tot, morts. Malgrat el temps 
transcorregut, encara es pot 
trobar restes d’aquest arma-
ment en alguns marges i zo-
nes boscoses. Durant l’incen-
di de la Donzell del juliol del 
2011 es van sentir diverses 
explosions com a conseqüèn-
cia de l’esclat de material bèl-
lic. 

Segons el “Parte de Cam-
paña” del dia 11 de la Re-
gión Aérea de Levante un dels 
serveis era el de cooperar en 
l’ocupació del poble de Ma-
fet. “Se bombardea y ame-
tralla el pueblo de Mafet y 
trincheras próximas a dicho 
pueblo, encomendando a nu-
estras fuerzas dispuestas para 
el asalto y los tanques en las 
inmediaciones de dicho pue-
blo”.

Resum de l’actuació aèria 
“Cota 352 sobre el Canal de 
Urgel, poblado de Mafet que 
quedó ocupado, proximida-
des del cruce de caminos dos 

y medio kms. Al SE. De Don-
cell, camino de Agramunt: 
Roca Martí, hasta su cruce 
con el camino de Doncell a 
Puellas, espolón 1.500 me-
tros del SE. De Doncell y cota 
440 situada a dos kms. Al E. 
Doncell”.

Durant el servei els avions 
van llençar un total de 120 
bombes i es van utilitzar 24 
tambors per a les metralla-
dores. Els republicans es van 
defensar metrallant els avi-
ons, tres dels quals van rebre 
nombrosos impactes, segons 
consta en el Parte de Cam-
paña.

La Conquesta
d’Agramunt 

De cara a l’assalt i ocupa-
ció d’Agramunt, Puigverd, les 
Puelles i la zona del Bosc del 
Siscar les forces aèries hi des-
tinen molts més efectius que 
el dia anterior. Hi participen 
un total de 41 avions que 
llencen 234 bombes i 4.320 
cartutxos.

A primera hora del matí del 
dia 12, però, l’exèrcit republi-
cà intenta la reconquesta de 
Mafet per mitjà d’una ofen-
siva amb forces d’infanteria 
acompanyada de carros blin-
dats i foc d’artilleria. És un 
matí molt fred quan els repu-
blicans avancen enmig d’un 
gran rebombori de crits, trets 
de metralladora, canonades 
d’artilleria, motors d’avions i 
de tancs. L’intent va resultar 
fallit per la resistència dels 
nacionals, que van repel·lir 
l’atac i les tropes republica-
nes es van retirar, fugir, a la 
desbandada. 

A partir del Parte de Cam-
paña del dia 12 de gener tra-
mès per la 2ª Brigada del Aire 
podem descriure el que va ser 
la darrera actuació aèria so-

Vista panoràmica del Bosc del 
Siscar on es van registrar durs 
enfrontaments entre els exèrcits 
republicans i franquistes.

Interior d’un bombarder de la Legió 
Còndor alemanya que participà en 
els atacs a Agramunt.

▼
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bre Agramunt, el que va ser el 
“Darrer Bombardeig”. Una es-
quadrilla de nou avions atacà 
les fortifi cacions republicanes 
al voltant d’Agramunt. Des de 
l’aire notifi quen que es veuen 
diversos incendis a l’interior 
de la població. Un altre grup 
de vuit avions es dirigeix vers 
les carreteres de Cervera i 
Tàrrega, però en veure-hi molt 

poc moviment no les bombar-
degen. Deixen caure les bom-
bes al vèrtex del Tossal Rodó.

Mentre els republicans in-
tenten reconquerir Mafet, 
des del cel es veu el foc d’ar-
tilleria dels nacionals cap a 
Agramunt i dels republicans 
cap a Mafet, un total de dotze 
avions descarreguen les seves 
bombes sobre el vèrtex del 
Castell “resultando muy bien 
batido el objetivo, no apre-
ciándose ninguna actividad ni 
tráfi co”.

Mentrestant, un total de sis 
avions bombardegen i metra-
llen, en diverses passades, 
les posicions del nord d’Agra-
munt, és a dir tota la zona del 
Bosc. Des de l’altura senyalen 
que les seves tropes es troben 
a uns 1.500 metres a partir 
del sud i sud-est de la Don-
zell.

Sis avions més continu-
en metrallant les posicions 
republicanes a tota la zona 
del Bosc per expulsar-les 
d’aquests llocs privilegiats 
des d’on frenen l’avenç de 

les tropes nacionals. Aquests 
avions observen tancs repu-
blicans que es repleguen en 
direcció a Puigverd i, fi nal-
ment, destaquen la voladura 
del pont de la carretera de 
Cervera per part dels republi-
cans que es baten en retirada. 

És migdia quan els avions 
es retiren fi nalitzant el bom-
bardeig. S’ha acabat la Bata-
lla d’Agramunt.

“Parte del día. De la Re-
gión Aérea de Levante. Se 
han ocupado los pueblos de 
Agramunt, Puellas, Puigverd 
de Agramunt”.

Parte de Guerra del Ejército 
nacional. En Cataluña ha con-
tinuado el victorioso avance 
de nuestras tropas, batién-
dose duramente al enemigo 
y arrollándolo donde intentó 
extremar su resistencia. En 
las cercanías de Agramunt, 
pueblo que fue ocupado, se 
libró una brillante batalla en 
la que los rojos fueron destro-
zados y batidos, alcanzando 
nuestras fuerzas importantes 
posiciones al Sur y Este de 

Marià Brufau, l’aviador republicà

“Marianet Brufau era 
un xicot trempat, 

molt popular i ben plan-
tat”. Així descriu Jaume 
Ros en les seves memò-
ries Marià Brufau i Civit 
(Agramunt 1911-La Sè-
nia 1937). Era el gran de 
quatre germans, dos nois i 
dues noies, nebots del po-
pular personatge agramun-
tí Josep Brufau, “el senyor 
Pep”, propietari de la major 
part dels terrenys que van 
servir per urbanitzar la zona 

sud d’Agramunt, a banda i 
banda de l’actual avinguda 
que, paradoxalment, porta 
el nom d’Agustí Ros. De 
caràcter liberal i molt cul-
te, era oncle del polític i 
poeta Enric Brufau.

Marià Brufau era aviador 
de la primera promoció, 
número 125, de l’Exèr-
cit de la República. Va 
morir l’any 1937 a l’ae-
ròdrom de la Sènia, quan 
el bimotor que pilotava 
un company d’esquadrilla 

impactà contra la cua del 
seu aparell. És l’únic pilot 
que va donar Agramunt i 
malauradament no tingué 
gaire temps per combatre 
els feixistes. L’accident es 
produí quan la seva esqua-
drilla s’enlairava per anar 
a bombardejar la pobla-
ció de Jaca. El seu ger-
mà, Jaume, també morí 
accidentalment durant la 
Guerra. Les seves germa-
nes Carme i Conxita es van 
exiliar.

Marià Brufau, el pilot republicà agramuntí 
que morí en accident mentre s’enlairava 
per anar a una missió de combat.

El veïns de les Puelles es van 
protegir dels bombardejos en 
aquest refugi natural sota una 
gran balma.
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dicho pueblo y el nudo de co-
municaciones que en él exis-
te, siendo también ocupado 
a continuación el pueblo de 
Puigverd de Agramunt y otras 
posiciones”.

AGRAMUNT EN RUNES

Els republicans havien mar-
xat i els franquistes encara no 
havien arribat. Es fa el silenci. 
Els pocs veïns que queden a 
Agramunt, es calcula que uns 
400, estaven amagats sota 
terra, com els talps. Esporu-
guits i plens d’incertesa pel 
que estava passant a l’exte rior. 

Fa dies que en prou feines es 
mouen dels refugis o entafo-
rats en cellers, trulls..., en 
qualsevol indret que els prote-
gís de les bombes o els abusos 
de l’artilleria. No s’atreveixen 
a sortir davant la incògnita 
del que està succeint a fora. 
Senten remor que s’apropa. 
No saben si són republicans 
o nacionals. De mica en mica 
van sortint a l’aire lliure. S’ha 
acabat el malson de la guerra, 
però per a molts agramuntins 
en comença un altre.

L’aspecte que oferia la nos-
tra vila el dia 12 de gener del 
1939 a migdia era absoluta-

ment calamitós, desolador. 
Gairebé tots els edifi cis del 
centre es trobaven destruïts 
totalment o parcialment; els 
carrers plens de runa; el ca-
blejat elèctric penjant, vidres 
trencats. Els interiors de les 
cases, el que havien estat 
les seves llars, es mostraven 
impúdics: mobles, quadres, 
papers, roba... encara que el 
pillatge havia fet de les seves 
ja des del primer bombardeig, 
i els objectes de més valor ha-
vien desaparegut. “...hi plana-
va una immensa buidor que, 
a poc a poc, s’aniria omplint 
al sortir la gent dels refugis i 
retornar a la vila els qui esta-
ven esbarriats per cabanes i 
masies”, segons el Lluís Pons 
en un dels seus escrits a SIÓ.

L’any 1936 Agramunt tenia 
uns 1.400 edifi cis i 2.659 ha-
bitants. Els intensos bombar-
dejos que va patir entre el 5 
d’abril del 38 i el 12 de gener 
del 39 varen afectar pràctica-
ment tots els immobles, en 
major o menor grau. El mes 
de setembre l’Ajuntament re-
dactà un expedient sobre els 
estralls patits en el qual s’es-

Tota l’illa de cases entre els carrers 
Castell i Carbassa de Dalt va ser 
destruïda per les bombes feixistes. 
Els edifi cis ja no es van reconstruir 
i ara hi ha la plaça de l’Onze de 
Setembre.

Aquests edifi cis enrunats correspo-
nen al carrer Sió, on actualment hi 
ha l’edifi ci de “la Caixa”.

Tots els edifi cis al voltant de la pla-
ça de l’Església van ser destruïts 
(foto de la dreta). Es van salvar 
el temple, malgrat patir l’impacte 
d’algunes bombes, i l’Ajuntament, 
que n’hi van caure sense explotar.

▼
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pecifi ca que un 23,4% dels 
edifi cis (328), han estat total-
ment destruïts i que, per tant, 
no es poden refer de cap de 
les maneres. Senyalem que 
la reconstrucció va ser molt 
lenta, ja que més de 20 anys 

després hi havia molts patis 
sense edifi car en la zona més 
cèntrica, com el carrer Sió o 
la plaça de l’Església.

Un tant per cent igual, 327 
edifi cis, van patir una afec-
tació molt important. Alguns 

es podien reconstruir, altres 
es van haver d’acabar d’en-
derrocar. Finalment, un 53,2 
per cent, 745 immobles, 
van resultar danyats lleuge-
rament, però van necessitar 
alguna obra de reparació. Els 
bombardejos també afectaren 
edifi cis públics com el Sin-
dicat, l’església de la Mercè, 
la Barretina, el Casal, l’Hos-
pital, les Escoles Noves, les 
Escoles Velles,... a l’Església 
i a l’Ajuntament hi va caure 
alguna bomba que no explo-
tà. Curiosament tots els edi-
fi cis privats que envoltaven la 
plaça varen ser totalment en-
derrocats, a excepció de Ca la 
Vila i Santa Maria. Els serveis 
públics, clavegueram, aigua i 
llum, també van quedar total-
ment destruïts.

La reconstrucció de tot això 
va ser lenta i costosa. Els fran-
quistes van voler “reparar” el 
dany que havien ocasionat i 
van declarar Agramunt “Pue-
blo adoptado por el Caudillo”. 
Van arribar Regions Devas-
tades i durant molts anys es 
dedicaren a aixecar la Vila i 
a construir-hi nous equipa-
ments. Però això serà motiu 
d’un altre reportatge: “La Re-
construcció d’Agramunt”.

Fonts documentals
i fotogràfi ques:

Josep Bertran, Arxiu SIÓ, 
Col·leccionable “La Guerra Ci-
vil a Agramunt”, Jordi Oliva, 
Ramon Bernaus, Josep Ro-
vira, Uffi cio Storico dell’Ae-
ronautica Militare (Roma), 
Ejército del Aire, “La Guerra 
Aèria a Catalunya” de D. Ge-
salí i D. Íñiguez i totes aque-
lles persones que han aportat 
el seu testimoni, que agraïm 
sincerament.

En aquesta foto es pot veure les 
destrosses dels bombardejos 
al carrer Castell i Convent de 
la Mercè.

Joan Pallejà al carrer Castell 
davant Cal Balcells i Cal Pedret.
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Us conviden a commemorar
el

                                              75 Aniversari  del
Primer Bombardeig d’Agramunt

Amb la col·laboració de:

Col·legi Macià-Companys, Col·legi Mare de Déu del Socors, Institut Ribera del Sió, Es-
cola Municipal de Música; Galeria d’art >a , Grup Escènic Agramuntí, Col·lectiu “Fent 
Memòria”, Memorial Democràtic

Per a les visites guiades del dissabte a la tarda, caldrà apuntar-se a 
l’Ofi cina de Turisme fi ns el dia 5 d’abril. Hi haurà un vehicle públic per 
realitzar el recorregut, que també es podrà fer amb privats.

QUAN LA MORT VENIA DEL CELQUAN LA MORT VENIA DEL CEL
Divendres 5 d’abril

Concentració a la plaça de l’Església
a 1/4 de 10 del matí

Quan sentiu la sirena, tots cap a la plaça!!!!

Acte d’homenatge a totes les víctimes 
coincidint amb l’hora exacta de l’inici del 
Primer Bombardeig, 2/4 de 10 del matí del 
5 d’abril de 1938. 

Recordarem aquesta barbàrie històrica 
i totes les víctimes amb diversos actes 
simbòlics i emotius.

Sala de Plens de l’Ajuntament, 8 del vespre

Inauguració de l’exposició “Catalunya 
Bombardejada (1936-1939)”. La mostra es 
podrà veure fi ns al 28 d’abril.

Casal Agramuntí, a 2/4 de 9 del vespre

Conferència a càrrec de l’historiador, 
especialista en la Guerra Civil, Josep M. 
Solé i Sabaté, director de l’IEI.

Dissabte 6 d’abril

Plaça de l’Església, a les 5 de la tarda
Concentració per a la visita guiada als 
refugis de Santa Maria, Camp d’Aviació 
i Pou del Gel, i també al búnquer de 
Transmissions “cal Borges” i al punt 
d’observació de la DECA “Defensa Especial 
Contra Aeronaves”, carrer del Convent.

Diumenge 7 d’abril

Foment Parroquial, a 2/4 d’1 del migdia
Presentació de l’audiovisual “Quan la 
mort venia del cel”, amb la projecció 
comentada d’imatges de l’època i 
entrevistes a diversos testimonis dels 
bombardejos que va patir Agramunt a 
partir del 5 d’abril del 1938.

Ajuntament
d’Agramunt

Revista SIÓ
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    La botiga    La botiga
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Volem agrair 
a tots els 
amics i clients 
d’Agramunt i 
comarca la seva 
fi delitat durant 
aquests 25 anys 
i esperem poder 
continuar 
molts anys més.

Molt agraïts

19-3-198819-3-1988

19-3-201319-3-2013
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El resident

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE per J. PIJUAN

La nit començava a esvanir-se lentament. 
El nou dia es preparava per eixir d’un mo-
ment a l’altre. El Mateu continuava dor-

mint tranquil·lament però no tardaria gaire en 
despertar-se. L’habitació es trobava il·luminada 
dèbilment per la llum del carrer que s’endinsava 
a través de la persiana de la fi nestra que havien 
deixat mal abaixada. Tot seguit es va despertar i 
instintivament es va girar cap a la tauleta de nit 
on hi havia el despertador, i aleshores va fi xar 
atentament la mirada en el pampallugueig dels 
seus dígits. Quan va veure l’hora que marca la 
numeració –ja se la imaginava– es va sentir sa-
tisfet de comprovar que no s’havia quedat ador-
mit (com que es llevava sempre a la mateixa 
hora el cos ja s’havia habituat a aquella hora). 
Llavors s’aixecà del llit per anar a treballar.

El Mateu treballava a l’estació de trens que 
hi havia al poble. Era l’únic operari que ara hi 
feinejava (n’hi havien treballat d’altres però els 
havien anat acomiadant amb el temps). Tots els 
dies sortia de casa que encara era de nit i feia 
el trajecte fi ns a l’estació gairebé en solitari, ja 
que en aquelles hores intempestives pràctica-
ment no es creuava amb cap ànima vivent ron-
dant pels carrers. Tan bon punt clarejava el dia 
obria les portes de bat a bat per rebre els pocs 
usuaris que en farien ús. Com a conseqüència 
de la poca demanda de prestació que hi havia 
durant la nit, des de feia un cert temps l’esta-
ció restava fora de servei durant aquesta franja 
horària. Durant el dia l’activitat era tan reduïda 
que el Mateu, alliberat de cobrar els bitllets per 
una màquina expenedora, es passava la major 
part del temps assegut a l’andana contemplant 
com els trens passaven de llarg pel seu davant 
sense aturar-se. Mentre els veia passar, la seva 
ment recordava els temps passats que l’estació 
gaudia d’una frenètica activitat per la constant 
arribada de trens que provocaven un continu 
deambular d’anades i vingudes de passatgers 
a totes hores, els records dels quals l’omplien 
de satisfacció. Però aquesta satisfacció s’esvaïa 
de seguida tan bon punt els trens es feien fo-
nedissos en l’horitzó i la seva ment tornava a la 
realitat del moment. La visió de l’andana buida 
l’abaltia molt i no es tornava a refer fi ns que 
no se li apareixia més tard una ànima caritati-

va amb el bitllet a la mà. Aleshores s’aixecava 
ràpidament del seu seient i corria cap a ella
per donar-li la benvinguda, i tan bon punt veia 
aparèixer el tren en la llunyania s’apressava a 
alçar la bandera enlaire perquè el maquinista 
sabés que havia de parar. Aleshores l’ajuda-
va a pujar i quan la veia partir notava com la 
seva joia s’esmunyia també amb ella. Les ho-
res passaven. El Mateu estava cansat de tant 
abaltiment. Sortosament el sol declinava. Era 
el moment de tancar. Demà seria un altre dia 
en què pensar.

El Mateu es va despertar. Era l’hora de lle-
var-se però no es va moure de dins el llit. Parà 
atenció si s’acostava algú a la porta. Confi a va 
que ningú no entraria però si al carceller se 
li acudia fer-ho, es giraria de costat i es faria 
l’adormit, ja que no volia que ningú rondés fora 
de les habitacions a aquelles hores de la nit. 
Malauradament ho havia de fer: havia d’anar a 
treballar. Els minuts passaven. No percebia cap 
soroll a l’altra banda de la porta, tan sols sentia 
la respiració del seu company d’habitació que 
dormia profundament. No esperà més temps, 
s’aixecà i es vestí procurant no fer soroll per 
no despertar-lo, i va sortir. No hi havia ningú 
al passadís, així que el va recórrer sense perill. 
Tothom estava reclòs a les seves habitacions. 
Va arribar al vestíbul. La porta d’entrada esta-
va tancada i va haver de buscar una altra sor-
tida. El soroll d’unes veus el van alertar, però
no va veure ningú a prop i continuà avançant. 
Tot d’una va veure una porta oberta i s’hi va 
dirigir, però quan estigué a punt de creuar-la va 
notar que algú l’agafava per l’espatlla i li deia: 
“Sr. Mateu, on vol anar? Faci el favor de tornar 
cap a l’habitació que aquestes no són hores de 
voltar!”   ■

Durant el dia 
l’activitat era tan 
reduïda que el 
Mateu es passava 
la major part del 
temps assegut 
a l’andana con-
templant com els 
trens passaven 
de llarg pel seu 
davant sense 
aturar-se. Mentre 
els veia passar, la 
seva ment recor-
dava els temps 
passats que 
l’estació gaudia 
d’una frenètica 
activitat per la 
constant arribada 
de trens que pro-
vocaven un con-
tinu deambular 
d’anades i vingu-
des de passatgers 
a totes hores.
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Resultats i classifi cacions R. Mendoza

Segona Catalana
Aquest mes de Carnaval, 

ens vam disfressar de llops i 
ens vam menjar tots els nos-
tres rivals, fi ns i tot el sòlid 
líder de la categoria, l’Al-
picat, que, després de vuit 
jornades sense perdre, van 
marxar amb un clar 3-0.

Classifi cació Punts

Alpicat 52

Almacelles 44

Mollerussa 39

L’Albi 38

Agramunt G. Gatell 38

Alcarràs 36

Borges Blanques 33

Linyola 33

La Seu d’Urgell 28

Guissona 26

Juneda 26

Artesa de Segre 25

Organyà 24

Pardinyes 23

Balaguer 21

Tremp 17

Bellcairenc 15

Miralcamp 13

Juvenil
Els juvenils, partit a partit, 

van assolint el seu objectiu 
per a les places d’ascens a 
primera.

Classifi cació Punts

E.F. Urgell 46

La Noguera 31

Agramunt G. Gatell 30

Pla d’Urgell 30

Ponts 29

Tremp 24

Balaguer 23

Tàrrega 23

Balàfi a 19

Miralcamp 13

Escola Artesa 11

Pardinyes 6

Ivars d’Urgell 4

Infantil
La grip ens ha provocat 

moltes baixes, que ens han 
alterat el nostre rendiment 
al camp.

Classifi cació Punts

Pardinyes 43

Orgel·lia 42

AEM 41

Baix Segrià 34

At. Segre 33

Tàrrega 32

FIF Lleida 26

Lleida 26

Guissona 25

Balaguer 24

Mollerussa 16

Balàfi a 11

Agramunt G. Gatell 11

Bellpuig 9

Bordeta 8

Pla d’Urgell 3

Aleví - A
Aquest grup, setmana a 

setmana, ens confi rma l’er-
ror de la federació en ha-
ver-nos col·locat a la primera 
divisió.

Classifi cació Punts

At. Segre 46

Mollerussa 45

Bordeta 41

Cervera 36

Tàrrega 36

Lleida 31

AEM 26

ENFAF 25

Balàfi a 25

Guissona 22

Intercomarcal 16

Les Garrigues 10

Orgel·lia 7

Lleida 6

Agramunt G. Gatell 3

Aleví - B
Els alevins situats al mig 

de la taula, esperant aquell 
partit que ens col·loqui entre 
els primers classifi cats.

Classifi cació Punts

At. Segre 45

Miralcamp 45

R
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Components de l’equip Aleví B, tercera divisió - grup 22, per aquesta temporada.

Benjamí - A
Agramunt G. Gatell 8 - Orgel·lia 1
Ivars d’Urgell 1 - Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 8 - Tàrrega 0

Benjamí - B
Intercomarcal 7 - Agramunt G. Gatell 5
Agramunt G. Gatell 3 - Linyola 7

Balaguer 42

FIF Lleida 36

Lleida 31

Pla d’Urgell 31

Alpicat 28

Pardinyes 28

Agramunt G. Gatell 27

Bellpuig 22

Tàrrega 18

Cervera 12

Mollerussa 9

Bordeta 9

AEM 8

Baix Segrià 4

Pre-Benjamí - A
Agramunt G. Gatell 2 - Tàrrega 4
Bordeta 6 - Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 0 - At. Segre 8

Pre-Benjamí - B
Cervera 2 - Agramunt G. Gatell 2
At. Segre 5 - Agramunt G. Gatell 5

Aquestes categories no tenen classifi cació.
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ferreteria  

FIRAL 
C/ Firal, 21 

25310 Agramunt 
973 39 23 90 
ral@cifec.es 

www.cifec.es   

ELECTRODOMÈSTICS – IMATGE 

vine a 
veure la 

nova secció 

t’esperem 

Josep Anton Muixí

c/ Indústria, 15 - 25310 AGRAMUNT
Tel. 973 390 363 - Mòbil 696 458 713

e-mail  electromecanicamuixi@gmail.com

Josep Anton Muixí

MUI   I
Electromecànicacà ca
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ESPORTS ATLETISME

Cros i pista coberta
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CROS DE TÀRREGA (17 de febrer)
Els Escatxics van participar en el 

cros de la veïna ciutat de Tàrrega, en 
el ja conegut circuit del recinte del 
càmping targarí. Les curses són molt 
nombroses en la seva totalitat, ja que 
els centres educatius de la localitat són 
molt participatius en aquest esdeveni-
ment, a més de la presència dels clubs 
de les terres de Lleida. Els Escatxics 
amb la seva voluntat i el seu esforç van 
deixar ben alt el nostre poble.

JESÚS BURGOS VIDAL CADET 3

ESTER CORTADELLES GASSÓ INFANTIL 2

MARINA SÚRIA ASENSIO INFANTIL 1

PAU GODOY KARSESKA INFANTIL 1

GERARD FÍGOLS GINÉS ALEVÍ 17

MAR GODOY KARSESKA ALEVÍ 7

ARIANA LLORENS VILADRICH ALEVÍ 8

AINA CORTADELLES GASSSÓ BENJAMÍ 14

MARIA VILANOVA LÓPEZ BENJAMÍ 8

CESC BOIX BARÓ PREBENJAMÍ 1

ARNAU ARENYS BERNAUS PREBENJAMÍ 2

PAU VILANOVA LÓPEZ PREBENJAMÍ 6

QUIM GODOY KARSESKA PREBENJAMÍ 9

JOAN PUIG VICENS PREBENJAMÍ 14

CROS CULLERÉ DE MOLLERUSSA 
(3 març)

Aquest cros juntament amb el d’Ar-
beca i Agramunt, podríem dir que són 
els més concorreguts de les nostres 
terres, ja que hi participen nombrosos 
clubs d’arreu de Catalunya. El circuit 
del cros, que en la seva totalitat del re-
corregut és de terra d’herba, el fa molt 
agradable per a la pràctica esportiva de 
les curses a peu. Les curses es van rea-
litzar en un matí assolellat la qual cosa 
va contribuir que hi haguessin molts 
espectadors. Els nens i nenes d’Agra-
munt es van esforçar al màxim en les 
seves respectives curses.

POL MORELL SOLÉ OBERTA 10

GABRIELA KARSESKA OBERTA 8

ORIOL VALLS TREPAT CADET 3

ESTER CORTADELLES GASSÓ INFANTIL 2

PAU GODOY KARSESKA INFANTIL 1

ARIANA LLORENS VILADRICH ALEVÍ 8

MAR GODOY KARSESKA ALEVÍ 7

GERARD FÍGOLS GINÉS ALEVÍ 22

ROGER SÚRIA ASENSIO BENJAMÍ 2

MARIA VILANOVA LÓPEZ BENJAMÍ 11

ARNAU ARENYS BERNAUS PREBENJAMÍ 2 2

PAU VILANOVA LÓPEZ PREBENJAMÍ 1 1

QUIM GODOY KARSESKA PREBENJAMÍ 1 3

MARC FÍGOLS GINÉS P5 7

CAMPIONAT DE CATALUNYA 
INFANTIL EN PISTA COBERTA 
SABADELL (9 març)

Els dos Escatxics Marina Súria Asen-
sio i Pau Godoy Karseska es van classi-
fi car a la jornada prèvia del  campionat 
de Catalunya havent aconseguit un dels 
millors dotze temps que classifi quen 
per a la fi nal. La Marina en el 2.000 m 
llisos amb un temps de 7’26’’ i el Pau 
en el 1.000 m llisos amb un temps de 
3’08’’. A la fi nal, set dies després, els 
dos atletes agramuntins, millorant les 
seves respectives marques en 7’21” 
i 3’07”, aconseguiren la cinquena i 
quarta posició respectivament. Els vo-
lem felicitar i encoratjar perquè conti-
nuïn en aquest camí.

CAMPIONAT D’ESPANYA DE CROS 
PER CLUBS OROPESA (24 febrer)

El nostre atleta Oriol Valls Trepat va 
participar com a cedit al Club Atle-
tisme Montornès, en categoria cadet,  
amb qui tenim un conveni de cessió 
d’atletes per a poder completar equips 
i així fer-los més competitius. Es va 
desplaçar a Oropesa amb la resta de 
l’equip del Montornès. La competició 
és per equips, en la qual cada atleta 
suma una puntuació depenent de la 
seva actuació en la cursa. Aconsegui-
ren una més que meritòria 10a posició 
d’entre 53 equips participants.   ■

L’Aria na Llorens disputant la seva cursa al Cros de Mollerussa.

El Cesc Boix i l’Arnau Arenys al podi de Tàrrega.

Quim Godoy, Pau Vilanova, Joan Puig, Arnau Arenys i Cesc Boix a la sortida del Cros de Tàrrega.
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PINTORS GERMANS CAPITAN
Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo

C. Fontanilles, 17 - AGRAMUNT
Tel. 973 390 403 - Fax 973 391 124 - Mòb. 667 639 258

germanscapitan@hotmail.com

PRESSUPOSTOS
SENSE

COMPROMÍS

MURALS, PINTURA i ART
PREU HORA: 14€

DESCOMPTES DEL 20% EN EL MATERIAL
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

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

L’equip continua en plaça de descens, però gràcies a les 
dues victòries aconseguides aquest mes queda a un sol punt 
de sortir-ne.

Resultats:
09/02/2013 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 30 HANDBOL BERGA 15
17/02/2013 HANDBOL CLARET 30 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 21
23/02/2013 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 22 HANDBOL CARDEDEU 23
02/03/2013 TERRASSA CLUB HANDBOL 18 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 21

Sènior Masculí (Tercera Catalana - Grup A)
Per fi  el sènior ‘B’ ha aconseguit estrenar el seu caseller 

de punts, amb un empat contra un dels aspirants a ascendir 
de categoria.

Resultats:
16/02/2013 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. ‘B’ 21 PROCER CERDANYOLA C.H. 21
23/02/2013 BALSARENY HANDBOL 33 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. ‘B’ 21
02/03/2013 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. ‘B’ 29 CLUB HANDBOL RIPOLLET 36

Sènior Femení (Primera Catalana - Grup A)
Tot i la millora en el joc no ha estat possible esgarrapar cap 

punt, aquest mes.

Resultats:
16/02/2013 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 21 CE TORTOSA 24
23/02/2013 HANDBOL CLUB PERELLÓ 22 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 16
02/03/2013 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 19 MONTBUI, CLUB D’HANDBOL 26

Juvenil Femení (Primera Catalana)
Res a fer contra els primers classifi cats, però important 

victòria contra un rival directe

Resultats:
16/02/2013 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 14 C.H. SANT ESTEVE SESROVIRES 26
23/02/2013 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 10 C.H. VILAMAJOR 19
02/03/2013 C.H. VIC 9 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 12

Cadet Femení (Primera Catalana - Grup A)
Dues derrotes posen punt i fi nal a la lliga regular, esperem 

millor sort a la copa federació.

Resultats:
16/02/2013 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 15 ASC. LLEIDATANA D’HANDBOL 33

24/02/2013 CLUB D’HANDBOL MONTBUI 18 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 14

Infantil Femení (Primera Catalana - Grup A)
Les petites del club, acaben la lliga regular amb una vic-

tòria i una derrota, classifi cades en quarta posició. Ara toca 
demostrar la millora en la copa federació.

Resultats:
16/02/2013 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 20 ASC. LLEIDATANA D’HANDBOL 17

23/02/2013 IGUALADA , CLUB D’HANDBOL 20 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 6

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

Partit d’handbol de l’equip Infantil Masculí.
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TEL 973 39 06 31  -  FAX 973 39 23 07
ESTUDIS NOUS, 21  -  25310 AGRAMUNT         
ASSESSORIA-AGRAMUNT.COM

JOSEP ORTIZ LLENA

D ’ A G R A M U N T

FISCAL
LABORAL

COMPTABLE
JURÍDIC

GESTORIA
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Secció de Futbol Sala A. Guerrero

Equip Juvenil, amb els seus entrenadors.

FO
N

T:
 F

U
TB

O
L 

S
A

LA

SÈNIOR - PRIMERA DIVISIÓ GRUP 5
Resultats
J. 12 SEDÓ 8  -  7 AGRAMUNT 
J. 13 Descans 
J. 14 ALPICAT 1  -  2 AGRAMUNT

PUGNANT PER LA SEGONA PLAÇA
L’equip agramuntí va viure un mes 

atípic amb només dos partits dispu-
tats. A banda, va descansar a la jorna-
da 13 perquè la competició només està 
formada, curiosament, per 13 equips. 
Dels dos encontres disputats, cal des-
tacar la derrota contra el Sedó, un dels 
màxims rivals de l’Agramunt a la part 
alta. En un partit trepidant, la balança 
es va decantar per l’equip local que, 
d’aquesta forma, va aconseguir empa-
tar a punts amb els de Gerard Fontanet 
a la classifi cació general (31 punts). 
Finalitzada la primera volta, cal asse-
nyalar que el líder, La Sentiu, va aca-
bar-la amb ple de victòries (12). Tot i 
això, els de la Noguera han iniciat la 
segona part del campionat amb el seu 
primer empat.

D’aquesta forma, els agramuntins 
afronten la segona part del campio-
nat amb l’objectiu de continuar amb 
la bona línia, sumant victòries i, si pot 
ser, lluitar per la primera posició.

JUVENIL - PRIMERA DIVISIÓ
Resultats
J. 12 ALCARRÀS  4  -  1 AGRAMUNT  
J. 13 TÀRREGA 6  -  1 AGRAMUNT
J. 14 Descans

CONTINUA LA MALA RATXA
El juvenil continua la mala ratxa i 

al febrer va sumar dues derrotes més, 
quatre de consecutives. L’equip de Jo-
sep Maria Coll i Sergi Bertran va caure 
de forma clara en les seves visites a Al-
carràs (4-1) i Tàrrega (6-1). D’aquesta 
manera, va fi nalitzar la primera volta en 
9a posició de 13 equips, 15 punts i la 

sensació d’haver anat de més a menys. 
L’objectiu per a la segona volta és el de 
tornar a entrar en una bona dinàmica 
de joc i de resultats. 

CADET - PRIMERA DIVISIÓ
Resultats
J. 12 Descans
J. 13 ARC D’ADA 6  -  1 AGRAMUNT
J. 14 TÀRREGA 1  -  7 AGRAMUNT

GOLEJATS I GOLEJADA
Els cadets van viure al febrer les dues 

cares de la moneda. Si bé a la jornada 
13 van sortir golejats de la seva visita a 
Llardecans contra l’Arc d’Ada (6-1) en 

el partit següent van golejar de forma 
contundent el Tàrrega i en la seva pis-
ta (1-7). L’equip d’Eduard Balagueró i 
Roger Creus està situat a la part mitja 
de la taula i continua mostrant les se-
ves evolucions.

BENJAMÍ - PRIMERA DIVISIÓ 
Resultats
J. 8 Descans
J. 9 AGRAMUNT 4  -  1 BALAGUER
J. 10 AGRAMUNT 5  -  6 TÀRREGA ‘B’

NOMÉS SUPERATS PELS DOS 
EQUIPS DE TÀRREGA

Els més petits de la casa no paren de 
sorprendre’ns. I és que en la seva pri-
mera temporada són tercers a la classi-
fi cació (de set equips) i només els su-
peren el Tàrrega A i B. Els benjamins 
han guanyat cinc dels vuit partits dis-
putats. Ara bé, el més important no són 
els resultats sinó el fet de passar-s’ho 
d’allò més bé.   ■

El primer equip afronta la se-
gona part del campionat amb 
l’objectiu de continuar amb la 
bona línia, sumant victòries i, 
si pot ser, lluitar per la primera 
posició.



58 [MARÇ 2013]sió 589

Demanar per Josep Mª
600 446 600600 446 600

SERVEI de TAXI

Dos vehicles de 5 i 7 places
climatitzades

24 hores - Tots els dies24 hores - Tots els dies

Curt i llarg recorregut

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

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

Menús especials per a colles i empreses
a partir de 16 €. Tot inclòs

Mínim 6 persones. Reserva la teva taula

Menús especials per a colles i empreses
a partir de 16 €. Tot inclòs

Mínim 6 persones. Reserva la teva taula

perruqueria unisex - estètica

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

CARME i MAITECARME i MAITE
fotodepilacio  29’50€ per zona

´

NOVA ADREÇA:

Av. Marià Jolonch, 4  baixos

le 00500999 599  oooooaccccaeepppp lllllaaoodddeeedttooootttffoof €€€€€

NOVA ADREÇA:

Tel. 973 39 27 17    AGRAMUNT

Av. Jaume Mestres, 15
25310 AGRAMUNT

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

centre veterinari d’Agramunt
Anna Eroles
Veterinària

Urgències 670 22 10 37
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ESPORTS CLUB DE BITLLES SIÓ D’AGRAMUNT

XXII Lliga de Bitlles Catalanes Ramon Joval

CLASSIFICACIÓ J G E P PJ BIT P
IVARS A 26 23 0 3 9251 710 46
CASTELLSERÀ A 26 20 1 5 9149 684 41
EL SOLERÀS 28 14 0 14 9578 695 28
BELLPUIG 28 14 0 14 9358 679 28
TORRELAMEU 26 14 0 12 8979 662 28
ALCOLETGE 26 12 0 14 8648 626 24
EL POAL 28 10 0 18 8873 614 20
SIÓ D’AGRAMUNT A 28 9 0 19 9211 660 18
L’ALBAGÈS 24 8 0 16 7810 555 16
BELL-LLOC 24 7 1 16 7584 521 15
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CLASSIFICACIÓ J G E P PJ BIT P
ALBESA 26 21 0 5 9463 732 42
MIRALCAMP 28 19 0 9 9684 708 38
SERÒS 24 19 0 5 8305 602 38
AMETLLERS 28 15 1 12 9309 673 31
TÀRREGA B 24 15 0 9 8111 589 30
IVARS C 26 12 0 14 8580 609 24
LA GUÀRDIA 28 11 0 17 9232 659 22
VALLVERD B 26 9 1 16 8188 567 19
CASTELLSERÀ C 28 9 0 19 8582 591 18
SIÓ D’AGRAMUNT B 26 2 0 24 7185 457 4
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SERÒS 273 PUNTS
SIÓ D’AGRAMUNT B 310 PUNTS

SERÒS 301 PUNTS
SIÓ D’AGRAMUNT B 290 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT B 310 PUNTS
VELLVERD B 299 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT B 327 PUNTS
VELLVERD B 250 PUNTS

AMETLLERS 290 PUNTS
SIÓ D’AGRAMUNT B 283 PUNTS

AMETLLERS 258 PUNTS
SIÓ D’AGRAMUNT B 324 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT B 273 PUNTS
MIRALCAMP 310 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT B 301 PUNTS
MIRALCAMP 290 PUNTS

CASTELLSERÀ C 310 PUNTS
SIÓ D’AGRAMUNT B 299 PUNTS

CASTELLSERÀ C 327 PUNTS
SIÓ D’AGRAMUNT B 250 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT A 338 PUNTS
BELLPUIG 327 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT A 315 PUNTS
BELLPUIG 329 PUNTS

TORRELAMEU 327 PUNTS
SIÓ D’AGRAMUNT A 342 PUNTS

TORRELAMEU 332 PUNTS
SIÓ D’AGRAMUNT A 324 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT A 347 PUNTS
L’ALBAGÈS 304 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT A 323 PUNTS
L’ALBAGÈS 315 PUNTS

Equips Castellserà A i Sió d’Agramunt A.
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SIÓ D’AGRAMUNT A 331 PUNTS
EL SOLERÀS 380 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT A 343 PUNTS
EL SOLERÀS 367 PUNTS

EL POAL 355 PUNTS
SIÓ D’AGRAMUNT A 332 PUNTS

EL POAL 327 PUNTS
SIÓ D’AGRAMUNT A 322 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT A 302 PUNTS
BELL-LLOC 306 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT A 337 PUNTS
BELL-LLOC 280 PUNTS

L’Agramunt A ha 
pogut pujat un lloc
a la classifi cació.

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

Pilar Figuera
Tel. 973 39 20 42
p.fi guera@hotmail.com
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" GlopGlops & Tapes "
especialitats de la casa

Plaça Mercadal, 19  -  25310 Agramunt

Caragols a la llauna
Tapes casolanes

Esmorzars Plats combinats

600 700 202

Marc Roig 
Pl. La Muralla, 5

25316 PREIXENS (Lleida)

Mòbil  616 03 42 91

 

jardinsroig@gmail.com

Assessorament

  Jardineria d’interior

    Educació ambiental

      Construcció de jardins

       Manteniment de Jardins

         Instal·lacions de reg

         Esporgues i tractaments

            Disseny 3D, d’espais naturals i jardins
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ESPORTS OLÍMPIC 92

Sergi Valls deixa l’equip

A partir d’aquest mes de març 
l’equip de futbol 7 sofrirà una 
baixa molt important a les se-

ves fi les, la de l’extrem dret Sergi Valls 
Silvestre, que deixa l’equip després de 
gairebé quatre anys de compromís total. 
El Sergi deixa l’equip essent el màxim 
golejador de la història: 55 gols en 42 
partits disputats durant les temporades 
que ha vestit l’elàstica blanca i negra, 
quasi el doble que el segon (Eduard 
Eroles, amb 22). A més, també compta 
amb petits registres com ser el jugador 
Olímpic capaç de marcar més gols en 
una competició, 14, i en una mateixa 
temporada, 26 gols. També s’hi suma 
la ratxa més llarga de partits marcant, 
amb 7 de seguits, o màxim golejador 
en un mateix partit, amb 4 gols. Amb 
ell marxa un dels pocs supervivents que 
aquell 2009 va començar a fer possible 
l’Olímpic 92. Ara només es mantenen 
Eduard i Ramon Eroles. A continuació 
repassarem amb el Sergi aquests qua-
tre anys d’Olímpic.

— A què és degut aquest ‘adéu’ a  
l’equip de Futbol 7? Hi haurà retorn en 
pròximes temporades?

Quan vaig entrar a la universitat, va 
donar la casualitat que durant dos anys 
seguits el futbol 7 es disputava en un 
dia en què al següent no tenia classes. 
Per tant podia anar cap a casa i això 
em permetia jugar. Ara, cada cop es fa 
més difícil i els horaris ja no et donen 
la fl exibilitat d’abans.

— Et seguirem veient en altres sec-
cions del club com ha passat fi ns ara o 
es un “adéu total”?

Queda el futbol sala que es juga a 
l’estiu. Però tampoc no sé del cert si 
aquest estiu seré per aquí; així que ara 
per ara ho podríem deixar en un petit 
interrogant.

— A l’Olímpic, a part de jugar en  
diversos equips, també complies al-
tres funcions extraesportives. Seguiràs  
fent-ho des de la distància?

Sí, sense cap dubte. Per sort en 
aquest sentit no és tan vital ser-hi pre-
sent per poder complir aquestes fun-
cions. Entenc que serà estrany i fi ns i 
tot incòmode, però les ganes de seguir 
vinculat estaran intactes. És difícil 
desvincular-se d’un 
equip com aquest.

— Què opines de  
l’evolució en general,  
durant aquests quatre 
anys, tant de l’equip  
de futbol 7 com de  
l’Olímpic 92? Espe-
raves aquest ‘boom’  
que hi ha hagut des  
d’aquell setembre de  
2009?

Ha estat important. 
Va començar tot com 
una broma i simple-
ment ens vam plante-
jar la pregunta aque-
lla: i si...? Així doncs 
vam intentar presen-
tar-nos a tornejos amb 
l’objectiu de supe-
rar-nos cada any, i crec que ho hem 
aconseguit. En referència a l’Olímpic 
en general, també hi ha hagut una pro-
jecció important; però alhora crec que 
va ser tan gran que ara ens trobem que 
no és gens fàcil gestionar-ho tot.

— A caire més personal, amb quin  
jugador t’emmiralles sobre el terreny  
de joc? I quin company és el que més  
t’ha fet gaudir?

No m’emmirallo en cap, perquè de 
la manera que jugo a aquest esport no 
és com els que juguen federats, els 
quals imagino que segueixen tenint
il·lusions amb el món del futbol. Pel 
que fa als  companys, he de dir que de 
tots en treus anècdotes, de tots en surt 
un: “recordes aquell dia al camp?”. 
Suposo que amb els que fa més temps 
que estem junts, tant a l’equip de fut-
bol 7 com de futbol sala, lògicament 

en treus més, però tots tenen la seva 
aportació a aquest petit equip que fi -
nalment és amb el que et quedes. Com 
a persona no valores si vas guanyar 
aquell torneig o l’altre; al fi nal guardes 
els moments divertits que has pogut 

tenir abans de sortir 
a jugar o mentre estàs 
esperant per fer-ho.

— L’Olímpic és 
l’actual campió dels  
Tornejos Obertura i  
Clausura. Actualment 
juga el primer . Pots 
explicar-nos com està  
portant l’equip aques-
ta revàlida del títol?

Doncs portem un 
balanç de quatre 
partits guanyats, un 
d’empatat i un de per-
dut, i anem segons a 
la classifi cació; ara 
ens queda l’últim par-
tit per encarar ja les 
eliminatòries. Crec 
que tenim opcions. 

És cert que ens està costant més que 
l’any passat, però allà estem! Sempre 
he pensat que els obertura desgasten 
més que els clausura, perquè és èpo-
ca de molt fred, i els partits potser són 
més durs de portar.

— Quatre anys donen per a molt.  
D’aquests moments de futbol 7, amb  
quin record et quedes i quin t’agradaria 
oblidar?

Em quedo absolutament amb tots. 
Des dels anys en què hem rebut go-
lejades fi ns als anys en què les hem 
fet nosaltres. Els dies que hem perdut 
per molt, també hi ha grans moments 
abans d’entrar al camp a jugar i, fi ns 
i tot, mentre jugues: essent autocrític 
i rient de la teva pròpia golejada amb 
humor. Per això et dic que d’oblidar no 
m’agradaria oblidar-ne cap, perquè tots 
són bons.   ■

Sergi Valls en una foto retrospectiva d’equip.
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS CiU

Declaració de sobirania

El Parlament de Catalunya, 
que representa el poble 
català, en el ple del 23 de 

gener de 2013, ha proclamat que 
Catalunya té caràcter de subjecte 
polític i jurídic sobirà i que, per 
tant, té dret a decidir com vol viu-
re col·lectivament per raons de le-
gitimitat democràtica. Molta gent 
durant molts anys ha treballat per 
fer possible aquesta resoluc ió. 

CiU, ERC, ICV i, amb matisos, 
la CUP han donat suport a la de-
claració. La resta de forces políti-
ques han votat en contra. Per al 
PP i Ciutadans, Catalunya és una 
part d’Espanya, des de fa 500 
anys, al seu parer, i no és conce-
bible cap altra alternativa. El PSC 
sotmet el dret a decidir dels ca-
talans a un acord amb el Govern 
radicat a Madrid. Aquestes forces 
entenen que la nació catalana no 
és subjecte de sobirania, que que-
da reservada al poble espanyol.

Donar resposta a la voluntat del 
poble de Catalunya. A les elec-
cions del passat dia 25 de novem-
bre els catalans i catalanes van 
manifestar de forma molt clara la 
seva voluntat de ser consultats i 
de poder decidir lliurement el seu 
futur com a país. La declaració 
aprovada avui al Parlament dóna 
resposta amb tota claredat i niti-
desa al mandat que els ciutadans 
van expressar a les urnes.

La democràcia no ha de fer por 
a ningú. La votació de la declara-
ció de sobirania mostra que hi ha 
grups al Parlament que defensem 
que es pugui preguntar al poble 
de Catalunya i grups que en ple 
segle XXI volen prohibir que es 
pregunti al poble de Catalunya. 
Hi ha uns grups que defensem la 
plena expressió de la democràcia 
i grups que sembla que tinguin 
por a l’exercici de la democràcia

I ara, què? Iniciar el camí cap 
a l’exercici del dret a decidir. El 
procés, en els termes aprovats 
pel Parlament, institució que hi 
tindrà un paper principal, s’ha de 
fer amb respecte a la democrà-
cia, al pluralisme i als principis 
fundacionals de la Unió Europea, 
amb transparència i diàleg, i en el 
marc de la legalitat.

El camí que ha de dur a la con-
sulta no es pot fer amb pressa, ni 
saltant-se cap estació. El recorre-
gut és ple d’obstacles i més que 
se n’afegiran, com estem veient 
darrerament. S’ha de fer amb to-
tes les garanties i amb absoluta 
legitimació.

L’actitud de diàleg i entesa en-
tre les forces polítiques catalanes, 
totes, és bàsica perquè cadascuna 
representa una part dels ciuta-
dans. Convindria fer èmfasi en el 
que pot ser comú a totes: el res-
pecte per la democràcia, la cerca 
del benestar dels ciutadans, la co-
hesió social i l’estimació pel país. 
Les legítimes diferències entre 
partits no haurien de torbar la con-
vivència ni fer difícil l’harmonia.

La civilitat, que implica el de-
bat pacífi c, s’ha de mantenir costi 
el que costi. Els catalans estem 
fets per buscar la concòrdia. Som 
un sol poble i seguirem sent un 
sol poble. No ens trencaran. No 
se’n sortiran. Hi estem compro-
mesos.

Aquesta actitud democràtica i 
convivencial s’ha d’aplicar en les 
relacions amb l’Estat i les seves 
institucions. La nació catalana ha 
fet de la col·laboració, de la mà 
estesa, de la lleialtat un senyal 
d’identitat i una forma permanent 
d’actuar. No s’ha de cercar cap 
col·lisió. Però mai a costa de no 
tenir rumb, de deixar d’exercir les 
responsabilitats que pertoquen en 

cada moment, de ser infi dels a la 
voluntat majoritària del poble ca-
talà i d’abaratir el somni. 

I sota aquestes premisses, cor-
respon reclamar als qui poden ser 
contraris al procés endegat un 
tracte igual, equitatiu i respectu-
ós amb les formes i amb els prin-
cipis democràtics: la majoria de-
cideix i la minoria és respectada 
en els seus drets. Si sabem, com 
a poble i en les decisions indivi-
duals, respectar els altres i tenir 
un comportament propi dels paï-
sos avançats, cultes i democrà-
tics, no hem de tenir cap temença 
pels temps que han de venir, al 
contrari, molta il·lusió.

No es pot deixar de banda el 
moment en què es troba el país. 
A la vegada que cal avançar en 
l’exercici del dret a decidir, és im-
prescindible redreçar l’economia i 
lluitar contra l’atur, una xacra in-
suportable, i tenir cura de mante-
nir l’estat del benestar. La moral 
pública, dependent de l’estat de 
l’economia i de les expectatives 
de famílies i empreses, és impres-
cindible per afrontar amb garan-
ties el procés que ara s’enceta.

Una feina de moltes genera-
cions. Els fets dels quals avui 
parlem tenen una alta càrrega 
històrica, és un molt bon moment 
per recordar totes aquelles perso-
nes, moltes vegades anònimes, 
que han treballat i han lluitat 
durant tota la seva vida i han fet 
front a grans adversitats perquè 
Catalunya arribi a un dia com el 
d’avui. A tota aquesta gent i a tota 
la societat civil que sempre s’han 
mantingut fi dels al servei del nos-
tre poble, cal que els donem les 
gràcies per haver-ho fet possible.

Domènec Llop i Solà
Regidor per Convergència i Unió

A les elec-
cions del 
passat dia 25 
de novembre 
els catalans i 
catalanes van 
manifestar de 
forma molt 
clara la seva 
voluntat de ser 
consultats i de 
poder decidir 
lliurement el 
seu futur com 
a país.

No es pot dei-
xar de banda 
el moment en 
què es troba 
el país. A la 
vegada que 
cal avançar en 
l’exercici del 
dret a decidir, 
és imprescin-
dible redreçar 
l’economia i 
lluitar contra 
l’atur, una 
xacra insupor-
table, i tenir 
cura de man-
tenir l’estat 
del benestar.
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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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REGIDORIA D’URBANISME I VIA PÚBLICA
OBRES D’ASFALTAT EN SIS CARRERS

Durant el mes de març s’han 
iniciat les obres d’asfaltat i la 
senyalització viària de sis car-
rers de la vila. Concretament, 
els carrers on s’ha actuat són 
l’Avinguda dels Esports, la Ron-
da Molinal, el carrer Control, 
el carrer Verge dels Socors, la 
Ronda Comtes d’Urgell i el car-
rer Capella. 

En els dos últims carrers, 
a més, s’estan fi nalitzant les 
obres de construcció de les vo-
reres i de millora dels serveis, 
unes obres que formen part dels 
canvis introduïts en la progra-
mació del PUOSC i que s’han 
dut a terme per administració 

pròpia, és a dir, que l’Ajuntament n’ha exercit de promotor.
Aquesta obra té un pressupost de 120.016€ dels quals la Di-

putació de Lleida n’aportarà 82.000€. Es preveu que aquestes 
obres fi nalitzin a fi nals de març.

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
REUNIÓ EMPRESARIS D’AGRAMUNT AMB EL DIRECTOR 
GENERAL DE COMERÇ

El Director General de Comerç de la Generalitat de Catalunya, 
Josep Maria Recasens, va reunir-se amb un grup d’empresaris 
agramuntins en motiu de la Fira del Vehicle d’Ocasió-Agr’auto 
2013. En la trobada, organitzada per la Regidoria Econòmica de 
l’Ajuntament, els empresaris van manifestar al director la neces-
sitat actual i la manca de suport de les institucions per dur a 
terme els processos d’exportacions. Per la seva part, Recasens 
es va comprometre a treballar per impulsar la marca de qualitat 
IGP Torró d’Agramunt amb el Departament de Medi Natural. A la 
trobada també es va posar sobre la taula la situació actual de les 
empreses ubicades a Catalunya per les diferències administrati-
ves entre el govern de la Generalitat i altres comunitats autòno-

mes. L’alcalde, Bernat Solé, per la seva part, 
va exposar la situació econòmica d’Agramunt 
i va destacar l’esforç que s’ha dut a terme aquests darrers anys 
amb importants reajustos en els pressupostos.

REGIDORIA DE BENESTAR I SALUT
PROGRAMA PACIENT EXPERT

El dijous 7 de març, professionals del Centre d’Atenció Pri-
mària (CAP) d’Agramunt van presentar una nova línia del pro-
grama “Pacient Expert”. L’objectiu d’aquest programa, coor-
dinat amb l’Institut Català de la Salut (ICS) és potenciar l’au-
tocura, la coresponsabilitat i l’autonomia de les persones que 

tenen una malaltia. El pacient expert pren protagonisme ja 
que transmet coneixements i comparteix experiències amb al-
tres persones que pateixen el mateix problema de salut. És 
la persona afectada per una malaltia crònica que és capaç de 
responsabilitzar-se de la pròpia malaltia i cuidar-se identifi cant 
els símptomes, responent davant d’aquests i adquirint eines 
per gestionar l’impacte físic, emocional i social de la malaltia.
La fi nalitat del programa “Pacient expert” és promoure canvis 
d’hàbits que millorin la qualitat de vida dels pacients mitjançant 
l’intercanvi i la transferència de coneixements i experiències entre 
els pacients experts i resta de pacients.

El programa té una durada d’uns dos mesos i mig, que inclouen 
una part teòrica i una altra de pràctica. El nombre de participants 
es limita a 10 o 12 per grup, amb la fi nalitat de garantir una co-
municació fl uida i efectiva entre els participants.
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ACTES

SOL·LICITUD INCLUSIÓ OBRES AL PUOSC, 2013/2016
S’aprovà per unanimitat els expedients de sol·licitud d’inclusió 

al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, 2013-2016, les obres 
que es detallen a continuació, per al fi nançament de les quals 
l’Ajuntament sol·licita les corresponents subvencions i es compro-
met a l’aportació dels fons necessaris i, en el seu cas, a l’aplica-
ció, tramitació i gestió de les contribucions especials previstes, 
fi xant l’ordre de preferència i anualitat de cadascuna d’elles:

Núm. 1.- REHABILITACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC DEL CASC ANTIC DE LA 
VILA D’AGRAMUNT (ANY 2014) 

Distribució del fi nançament sol·licitat:
Aportació municipal:
 Fons propis:                   
 Contribucions Especials: 0,00
- Subvenció FEDER: 289.258,93 €
 Subvenció PUOSC: 244.500,18 €
Total execució contracta: 533.759,11 €
Núm. 2.- REFORMA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA ZONA DEL 

CLOS (ANY 2015) 
Distribució del fi nançament sol·licitat:
Aportació municipal:
 Fons propis: 37.782,97 €
 Contribucions Especials: 0,00
- Crèdit Bancari: 0,00
 Subvenció PUOSC (75%): 113.348,92 €
Total execució contracta: 151.131,90 €
Núm. 3.- PROJECTE D’ORDENACIÓ AMBIENTAL DE LA IL·LUMINACIÓ 

EXTERIOR ALS NUCLIS D’ALMENARA I LA DONZELL (Any 2016)
Distribució del fi nançament sol·licitat:
Aportació municipal:
 Fons propis: 16.746,30 € 
 Contribucions Especials:
 (aportació nuclis): 5.582,10 €
- Crèdit Bancari: 0,00
 Subvenció PUOSC (75%): 66.985,20 € 
Total execució contracta: 89.313,60 €

TALLER ESTIMULACIÓ DE MEMÒRIA
El dijous 7 de març es va fer la presentació del taller d’Estimu-

lació de la memòria que impartirà la psicòloga Neus Planell. El 
taller adreçat a gent gran de més de 60 anys ha estat organitzat 
per la Regidoria de Benestar Social i Salut i hi participaran un 
total d’onze persones. Les sessions es faran cada dijous al matí de 
les 10h a les 11.30h. Aquest programa ha estat possible gràcies 
a l’ajut gestionat per la Regidoria de la Dona amb l’Institut Català 
de la Dona.

PRESENTACIÓ ASSOCIACIÓ DE SALUT MENTAL
ONDARA-SIÓ

El divendres 8 de març, a les 7 del vespre, es va dur a terme la 
presentació de l’associació de Salut Mental Ondara-Sió a la sala 
de conferències del Casal.

L’associació Ondara-Sió té la voluntat d’acollir i donar suport als 
familiars de persones 
afectades per algun ti-
pus de trastorn mental 
residents als municipis 
de l’Urgell i la Segar-
ra. L’associació realit-
za tasques de suport, 
informació, assesso-
rament a les famíli-
es, juntament amb una 
tasca de sensibilització 
pública i reivindicació 
dels drets de les perso-

nes amb problemes de salut mental, a la vegada que crea i gestiona 
recursos i serveis per a aquestes persones i les seves famílies.

Les seus de l’associació les podeu trobar a Cervera i a Tàrrega, i 
la seva pàgina web és www.salutmentalondarasio.cat

VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA
La regidoria de Benestar de l’Ajuntament i el Consorci per a 

la Normalització Lingüística vol tirar endavant una nova edició 
del programa de Voluntariat per la Llengua. La iniciativa fomenta 
el voluntariat lingüístic mitjançant el qual persones que parlen 
habitualment en català destinen una part del seu temps lliure a 
conversar amb persones interessades en agafar fl uïdesa, perdre la 
vergonya i poder parlar la llengua d’una manera natural. Per po-
der-ho tirar endavant, es necessiten aprenents que vulguin apren-
dre la llengua i voluntaris que vulguin ensenyar-la. Per aquest 
motiu, encoratgem tothom que vulgui formar del programa que 
s’inscrigui a les Ofi cines de l’Ajuntament.

REGIDORIA DE SERVEIS MUNICIPALS

CANVIS EN EL PERÍODE DE COBRAMENT DELS PADRONS 
MUNICIPALS

Amb l’objectiu de repartir de forma més equitativa el cobra-
ment dels padrons municipals, l’Ajuntament d’Agramunt va apro-
var per unanimitat en el darrer ple traslladar el cobrament del 
clavegueram al període del 15 de març al 16 de maig, juntament 
amb els guals. Fins ara, el clavegueram es cobrava entre el 16 de 
setembre i el 17 de novembre, juntament amb les escombraries i 

el cementiri municipal. Amb aquesta mesura es pretén suavitzar 
la càrrega de pagaments dels vilatans en un mes com el setem-
bre. La proposta va ser exposada pel grup del PSC a l’Ajuntament 
d’Agramunt i va ser molt ben vista per l’equip de govern i la resta 
de grups municipals, que hi van donar el seu suport.

REGIDORIA DE CULTURA
PRESENTACIO LLIBRE LA MEITAT DE ZERO DE VIDAL VIDAL

El proper 22 d’abril l’escriptor Vidal Vidal farà la presentació 
del seu llibre La meitat de zero. En aquest llibre l’autor reivindica 
el costat més ocult de la personalitat masculina en l’edat adulta, 
entre els 40 i els 60 anys. Un conjunt de 23 relats d’històries pro-
tagonitzades per homes de mitjana edat. Segons Vidal, aquestes 
històries van dirigides a lectores femenines, perquè descobreixin 
com són els homes per dins. La presentació es farà a la Biblioteca 
Guillem Viladot, a dos quarts de nou del vespre.
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Núm. 4.- PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’UNA EDAR COMPACTA AL NU-
CLI DE MONTCLAR (Any 2016)

Distribució del fi nançament sol·licitat:
Aportació municipal:
 Fons propis: 12.419,13 €
 Contribucions Especials
 (aportació nuclis): 4.139,71 €
- Crèdit Bancari: 0,00
 Subvenció PUOSC (75%): 49.676,55 € 
Total execució contracta: 66.235,40 €
Núm. 5.- PROJECTE DE REFORMA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DELS 

NUCLIS DE MAFET I LES PUELLES
(Any 2016)
Distribució del fi nançament sol·licitat:
Aportació municipal:
 Fons propis: 25.616,05 €
 Contribucions Especials
(aportació nuclis): 8.538,68 €
- Crèdit Bancari: 0,00
 Subvenció PUOSC (75%): 102.464,22 €
Total execució contracta: 136.618,95 €
Núm. 6.- SUBSTITUCIÓ I INSTAL·LACIÓ D’UNA CALDERA DE BIO-

MASSA (ANY 2014) 
Distribució del fi nançament sol·licitat:
Aportació municipal:
 Fons propis: 15.846,50 €
 Contribucions Especials: 0,00
- Crèdit Bancari: 0,00
 Subvenció PUOSC (75%): 47.539,50 €
Total execució contracta: 63.386,00 €
- S’aprovà l’expedient de sol·licitud d’inclusió dins del “Pla Es-

pecífi c de la Diputació de Lleida 2013-2016”, aprovat pel Decret 
155/2012 dins del Programa d’inversions locals del Pla d’acció 
local de Lleida:

Núm. 1.- PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE LA VORERA OEST DE L’AVINGU-
DA CATALUNYA I LA PLAÇA DEL POU (ANY 2013)

Aportació municipal:
 Fons propis: 18.718,30 €
 Contribucions Especials: 0,00
- Crèdit Bancari: 0,00
 Subvenció PUOSC
(Pla Específi c de la Diputació): 41.338,21 €      
Total execució contracta: 60.056,51 €

FITA COMUNA
S’aprovà per unanimitat la rectifi cació de la descripció de la fi ta 

9, de la fi ta 28 i de la fi ta 38 comuna als municipis d’Agramunt, 
Preixens i de Foradada, i la línia de terme entre les fi tes trenta-
setena i trenta-vuitena, continguda en l’acta de les operacions 
de delimitació de data 20 d’octubre de 2008 entre els termes 
municipals d’Agramunt, Preixens i Foradada. 

PLA D’AJUSTAMENT
L’article 10 del Reial Decret Llei 7/2012 de 9 de març, pel qual 

es crea el Fons per al fi nançament dels pagaments a proveïdors, 
recull les obligacions d’informació de les Entitats Locals que ha-
gin concertat operacions d’endeutament previstes en el citat De-

cret Llei, i assenyala l’obligatorietat de donar compte de l’informe 
d’interventor al Ple de la Corporació.

El contingut de la informació s’ha establert a l’article 10.3 de 
l’Ordre HAP 2105/2012 d’1 d’octubre, pel que es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la 
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera.

MOCIONS
- Moció del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-

Progrès Municipal (PSC-PM) de revisió a la baixa dels valors ca-
dastrals.

- Moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió 
(CiU) d’adhesió a la declaració de sobirania i el dret a decidir del 
poble de Catalunya.

- Moció presentada pel grup municipal d’Acord d’Esquerra 
(Ad’E), per declarar el municipi d’Agramunt zona lliure de fracking.

SUBVENCIONS
- Es concedí a l’AMPA de l’IES “Ribera del Sió”, una subvenció 

de 330€, per a les activitats realitzades durant el curs 2012/2013 
que seran a càrrec del pressupost municipal del 2013.

- S’acordà concedir a l’AMPA del Col·legi Mare de Déu del So-
cors, una subvenció de 330€, per a les activitats extraescolars 
durant el curs 2012/2013.

EQUIP DE SO
S’acordà, per unanimitat, l’adquisició de l’equip de so portàtil 

per a l’Ajuntament d’Agramunt i s’adjudicà a l’empresa SPECI-
ALS HECK, SLU, per la quantitat de 671,55€, inclòs IVA. 

APORTACIÓ ECONÒMICA ALCALDES PEDANIS
S’aprovà el pagament corresponent a l’aportació econòmica de 

l’anualitat 2013 per un import total de 1.150€, als alcaldes pe-
danis dels nuclis agregats.

BAIXA ESTABLIMENT
Es donà de baixa del Registre d’Establiments el corresponent a 

l’establiment a nom de l’empresa RAFER SOTAPREU, SL, dedi-
cada a la venda al menor i al major d’aparells d’electrodomèstics 
situada al C. Sió, 6, porta 2, baixos. 

NOVA CANONADA D’AIGUA
S’acordà aprovar els treballs per la instal·lació d’un nova cano-

nada de polietilè de DN de 63 mm al creuament de la carretera 
C-14 al seu pas per Agramunt, a l’alçada de la Carretera d’Artesa, 
núm. 4, i s’adjudicà a l’empresa CASSA, AIGÜES I DEPURACIÓ, 
SL, per la quantitat de 7.335,84€, inclòs IVA.

XARXA PLUVIAL AL CARRER MAS VELL D’AGRAMUNT
S’aprovà els treballs extres a la xarxa pluvial del Carrer Mas 

Vell, consistent en la col·locació d’una canal transitable, amplia-
ció d’una rasa, construcció de dos guals, realització de vorera, 
entre altres, i s’adjudicà a l’empresa JOAN CARALPS GIMÉNEZ, 
per la quantitat de 1.456€, exclòs IVA.

ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ LLAR D’INFANTS “NINS”
S’acordà acceptar la subvenció concedida pel Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que ascendeix a la 
quantitat de 79.040€, per la Llar d’infants “Nins”, corresponen a 
l’escolarització del curs escolar 2011-2012.
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Anna Fornells Musoles
(Vídua d’Antoni Casals)

Morí el dia 23 de febrer de 2013, a l’edat de 97 anys.

E.P.D.

La teva família, els amics i tots els que t’hem estimat et recordarem sempre.

Agramunt, febrer de 2013

Obertura de la nova tenda
de productes alimentaris de “Qualitat”
al millor preu:

Pernils, Embotits, Mel, Oli, etc.

Agramunt (Lleida):
Ctra. Cervera km.19 (Edifi ci 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

Venda de biomassa.

Tenim representació directa de 
fàbrica.

Venda al major i al detall, per a 
particulars, distribuïdors, granges i  
empreses. Es venen calderes, 
estufes i cremadors, generadors 
d’aire calent.

Es fan projectes d’instal·lacions.

IlerpelletI

Web  www.ilerpellet.com
Mail  info@ilerpellet.com
Tels. 973 39 07 53 - 656 43 44 18 - 673 84 74 36

Estalvïi fins a un 60%
en la seva factura
vers el gasoil,  gas i llum

BIOMASSA

El carrer Sant Joan i la plaça de l’Església
estan plorant en aquest instant.
Tieta Anita, has caminat sempre
al nostre costat,
en moments tristos i de felicitat,
deixa’m dir-te allà on hagis anat
que romandràs per sempre més
en la nostra memòria.
Se’ns farà estrany no poder compartir
la tarda dels diumenges,
la música del saxofó i la guitarra

i els dimecres a la tarda a Barcelona
algú esperarà una trucada:
“Menja Albert, menja molt...”
li deies amb veu pausada.
Hi haurà una cadira al menjador que plorarà
al costat de la fi nestra
i nosaltres, tots els teus, ens mirarem de reüll
i pensarem en tu.
Tieta Anita, tieta Cecília i tiet Ramon
formareu part sempre del nostre món.

                                                     Núria
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GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE FEBRER
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Demografi a

(Mes de febrer de 2013)

NAIXEMENTS
Iria Bobet Gra dia   7
Berta Bobet Gra dia   7
Júlia Sala Delgado dia 10
Ivet Fernández Casals dia 20
Enric-Daniel Salagean dia 19
Yasmin Maazouzi dia 22
Sabrina Chorfi  dia 22

DEFUNCIONS
Joan Domènech Duran 67 anys, dia 19
Anna Fornells Musoles 97 anys, dia 23

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

Temps

PLUJA CAIGUDA DURANT EL FEBRER

Dia 10 ......................................... 1,2 l./m2

Dia 22 ......................................... 8,5 l./m2

TOTAL ......................................... 9,7 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL FEBRER

Màxima del mes ..............  14°, dies 14, 17 i 21
Mínima del mes ....................  –4°, dies 26 i 27
Oscil·lació extrema mensual .......................  18°
Mitja de les màximes .......................... 10,321°
Mitja de les mínimes ................................  0,0°
Mitja de les mitjanes ............................ 5,160°

L’observador: Deudat Pont

ABRIL 2013

Mes de 30 dies, quart del nostre calendari. 
és el mes en què la vegetació reviu i s’obren 
les fl ors, som a la Primavera.

El dia 1 el sol surt a les 5h 35m, i es pon 
a les 18h 16m. El dia 31 el sol surt a les 4h 
50m, i es pon a les 18h 47m.

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

Dia 25, eclipsi parcial de lluna. Entrada 
de lluna a l’ombra a les 19h 51m. Màxim 
de l’eclipsi a les 20h 7m. Final de l’eclipsi 
a les 22h 3m

l./m2

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

És el mes en què la vegetació reviu i s’obren 
les fl ors, per aquesta raó els romans l’anome-
naven aprilis, que signifi ca obrir. Els primers 
dies d’abril són considerats com els més rúfols 
de la primavera ja que, segons deia la gent, no 
són dies d’abril sinó els manllevats al març.

Les pluges tenen molta rellevança a la Pri-
mavera, especialment el mes d’abril i n’és 
molt ric el refranyer:

Abril ploraner, L’abril mullat 
maig rialler. de pa ve carregat.
Dia 1: Dilluns de Pasqua. La Mare de Déu 

de l’Alegria 
Dia 5: Sant Vicenç Ferrer.
Dia 23: Sant Jordi, patró de Catalunya. A 

l’època medieval aquest sant va gaudir de 
molta veneració i popularitat al nostre país, 
precisament a l’època de la màxima expansió 
militar, política i comercial del país. En trac-
tar-se d’un cavaller encara li donava més ca-
tegoria entre la gent d’armes, l’estament més 

alt de la societat. Amb l’ajut de Sant Jordi el 
rei Pere I, l’any 1094, va guanyar la batalla 
d’Alcoraç al rei moro de Saragossa. Per aquest 
fet el nostre rei el va nomenar patró de la ca-
valleria i noblesa catalana. A València la festa 
de Sant Jordi se celebra des de l’any 1343. A 
Mallorca es va començar a celebrar el 1407. A 
Catalunya aquesta festa no es va generalitzar 
fi ns l’any 1427.

Per Sant Jordi Si plou per Sant Jordi,
garbes d’ordi. ni prunes ni ordi.
Dia 27: La Mare de Déu de Montserrat, pa-

trona de Catalunya.
Dia 29: Sant Pere Màrtir. Aquest sant fou 

un frare dominicà del convent de Balaguer que 
havia exercit d’inquisidor general d’Urgell. A 
ran de la crema dels convents de 1835 es va 
trobar el seu segell d’inquisidor que fou emprat 
per encunyar unes hòsties que la gent posava 
entre dos paperets perquè es conservessin i les 
penjava de rams d’oliveres i altres arbres. El dia 
d’avui l’Església beneïa els rams que la gent 
els anava a posar pels camps i les vinyes, per 
tal que les guardés dels llamps i pedregades i 
perquè fes les collites ben abundoses i plenes.

Ramon Bernaus i Santacreu

JO
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A

ALMANAC

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

Quart
minvant

Lluna
nova

Quart
creixent

Lluna
plena

el dia 3, a les 4:37 h
Variable

el dia 10, a les 9:35 h
Vents humits

el dia 18, a les 12:31 h
Calma

el dia 25, a les 19:57 h
Algun xàfec



70 [MARÇ 2013]sió 589

Joan Rovira Torres
Sisè aniversari

que morí cristianament el dia 26 de març del 2007,
a l’edat de 46 anys.

La família et tindrem sempre en el nostre record.

Un cel amb claror de dia
l’aire, batec de cors
l’ona dels meus records
gemega fonda i lenta.
Si el món ja és tan formós,
Senyor, si es mira amb la
pau vostra a dintre de l’ull
nostre, què més ens podeu
dar en una altra vida?

Tercer aniversari

Paquita Bertran París
Ens vas deixar el dia 26 de març de 2010.

Estimada esposa, mare i padrina. Sempre amb tu i nosaltres amb tu.

Un petó i una abraçada.
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LLEURE AMENITATS

71sió 589[MARÇ 2013]

❚ Coordina Rosa Maria Sera

Solució a les
7 diferències:

SUDOKU

Solució al
SUDOKU:

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

6 8

4 6 1 8 5

2 9 7 4

5 3 9

5 9

1 2 5

4 1 2 7

7 4 9 5 6

9 1695243178

473618925

182957463

256731894

847569312

319824657

564182739

731495286

928376541

per
Ricard Bertran

Les 7
diferències

En la passada edició 
de la fi ra Agr’Auto es 
va poder veure una 
imatge com aquesta, 
que més aviat sembla 
treta d’una pel·lícula.

La imatge superior és 
l’ori ginal, mentre que 
a la de sota s’han fet set 
mo difi  cacions. A veure 
si les tro beu!

SALT DE CAVALL

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

Solució al SALT DE CAVALL, per P.R.:

Si pel gener calent estàs, per Pasqua 
tremolaràs.

Si lent mo tàs,

tre per pel ca

ge la es Pas

qua ner ràs.
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Segon Aniversari de

Teresa Puig Guasch
que morí cristianament a Barcelona, el dia 31 de març de 2011,

a l’edat de 83 anys, havent rebut els Sants Sagraments.

A.C.S.

Els seus apenats: espòs, Francesc; fi lls, Roser i Jordi; nétes, Sara i Irene, i família tota,
agrairan una oració pel descans etern de la seva ànima.

Barcelona, març de 2013

La vida...
... és una oportunitat, aprofi ta-la.
... és un somni, fes-lo realitat.
... és un repte, afronta’l.
... és un deure, compleix-lo.
... és amor, gaudeix-ne.
... és tristesa, supera-la.
... és un misteri, desvetlla’l.
... és un himne, canta’l.
... és felicitat, mereix-la.
... és vida, defensa-la.

(Mare Teresa de Calcuta)
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Aquesta foto corres-
pon a l’interior d’un 

cotxe. És evident que 
no és un auto qualsevol. 
És el d’una limusina i 
els seus ocupants són 
les autoritats durant la 
inauguració d’Agr’auto. 
En aquests temps de 
crisi econòmica i d’aus-
teritat pressupostària i 
en tots els ordres, veure 
i utilitzar aquesta mena 
de vehicles tan luxosos, 
ni que sigui de per riu-
re, fa una mica de ver-
gonya. Sinó mireu-los 
les cares.

LA FOTO

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

per JOSEP BERTRAN
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Quart aniversari

Mª Teresa Mir Pons
Que morí cristianament el dia 6 de març de 2009.

Els seus apenats: espòs, Jesús Muñoz García; nebots, Maria i Gonzalo;
cosines i altres familiars i amics, us preguem una oració.

Agramunt, març de 2013
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L’àlbumL’àlbum ���� ����

La foto que aquest mes posem a 
l’Àlbum familiar de SIÓ és de fa 

60 anys. Correspon a la processó de 
la Palma del Diumenge de Rams. En 
aquella època, al contrari que passa 
ara, tenir una foto de record era un fet 
excepcional. Pràcticament ningú no 
tenia màquines de “retratar” i única-
ment podies aconseguir una imatge si 
venia el fotògraf del poble, aleshores 
el popular Pijoan que, a més de tre-
ballar a cal “Sacaries”, es dedicava 
a la fotografi a semi professional. Fa 
uns anys eren las càmeres de vídeo 
les protagonistes d’aquests esdeveni-
ments familiars. Més tard les càme-
res digitals. Avui són els mòbils els 
que et permeten fer fotos amb molts 
de píxels. Amb tot, d’aquí seixanta 
anys quantes fotos d’aquestes podran 
posar al SIÓ?

D’esquerra a dreta: 1) Pilar Lacasa. 2) Mariló Creus. 3) Angelina Creus. 4) Isabel 
Llanes. 5) Isabel Barril. 6) Maria Barril. 7) Angeleta Súria. 8) Maribel Artigas.
9) Maria Teresa Selva. 10) Maria del Carme Martorell.

1

2
3

4

5
6

7

8

9

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

Les diferències entre 
ambdues imatges són 
tan evidents que no 
cal ni comentar-les. La 
d’ahir es va fer l’any 
1955. Aleshores la Ca-
pella estava en runes 
i al seu voltant tot era 
terra campa. Segura-
ment l’arbre del primer 
terme és el mateix que 
en la imatge d’avui. 
Aquest en testimonia el 
canvi urbanístic de tota 
la zona. La construcció 
de l’Institut i dels Xa-
lets, ja dins la fi nca del 
Clos, propicià la gran 
expansió dels darrers 
30 anys.


