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PORTADA:
A fi nals d’aquest mes de maig és pre-

vist que es faci la inauguració ofi cial de 
les obres de l’històric Pont de Ferro del 
Canal d’Urgell realitzades durant els me-
sos d’hivern. S’ha aconseguit una major 
capacitat modifi cant l’estructura tot se-
guint el model original. La gran diferèn-
cia és que ha passat de ser un túnel a un 
viaducte a cel obert com era inicialment.

(Foto: Josep Bertran)

Dibuixos exposats a Torrons Vicens com 
una activitat del Museu del Torró i la Xoco-
lata en el Dia Internacional dels Museus que 
hi va participar junt amb l’Espai Guinovart.
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El Grup Escènic Agramuntí va homenatjar 
les persones que van crear el grup als voltants 
de l’any 1970, amb la representació de l’obra 
“L’amor venia amb taxi”.
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LA 3...

Com és costum cada any el mes de 
maig és curull d’activitats de tota mena, 
majoritàriament centrades els caps de 
setmana. Especialment actiu ho ha estat 
el dels dies 17 i 18, pel que hem hagut 
de fer mans i mànigues per poder aco-
llir-los en aquest número de la revista ja 
que deixar-los pel mes que ve ens 
queda molt lluny.

 A més a més aquest cap de set-
mana s’ha celebrat l’assemblea anual 
de l’Associació Catalana de la Prem-
sa Comarcal, ACPC, de la qual SIÓ 
és soci fundador. Es va celebrar a la 
localitat del Palau d’Aglesola, i, en 
la mateixa, SIÓ va tenir un senyalat 
protagonisme. Amb motiu del nostre 
50 aniversari l’ACPC ens oferí un re-
coneixement a la llarga trajectòria en 
el decurs del dinar de germanor cele-
brat en acabar les sessions de treball.

El divendres a la tarda un representant 
de la nostra revista participà en una taula 
rodona, organitzada en motiu de la inau-
guració d’un espai dedicat a la premsa 
comarcal en la biblioteca Josep Pont i 
Gol. En el decurs de la reunió vàrem ex-
plicar les característiques de SIÓ que, a 
més de ser una revista informativa, és un 
centre d’investigació històrica local amb 
una quinzena de llibres publicats.

En el número d’aquest mes també es 
publica un reportatge sobre la vetllada 
tea tral que se celebrà el dia 3 de maig, 
en el decurs de la qual es va recordar i ho-
menatjar aquells agramuntins que a fi nals 
de la dècada dels seixanta i primers dels 
setanta van participar en la creació del 

que seria el Grup Escènic Agramuntí. Un 
grup de joves que van fer de pont entre 
la generació anterior i que van assegurar 
la continuïtat d’una llarga tradició teatral 
agramuntina.

En aquest número es comencen a publi-
car els treballs guanyadors del Certamen 
Literari de Sant Jordi, que enguany inclou 
un premi especial en motiu del nostre 50 
aniversari. En els propers mesos s’aniran 

donant a conèixer les obres, literàries o 
gràfi ques, classifi cades en primer lloc. 
També es publica el segon lliurament del 
treball sobre els 50 anys d’evolució urba-
nística a Agramunt (1964-2014), amb 
una àmplia informació gràfi ca de la trans-
formació de la nostra Vila.

A SIÓ continuem de celebració, 
compartida amb els nostres lectors, 
del 50 aniversari. Per al dia 24 de 
maig, a les 7 de la tarda al Foment, 
hem preparat una xerrada sobre 
l’evolució dels sistemes d’impressió 
en general i de la nostra revista en 
particular. Si ens acompanyeu en 
aquesta xerrada, que hem titulat 
“Del Plom al Xip”, podreu constatar 
i conèixer de primera mà els espec-
taculars canvis experimentats en les 
arts gràfi ques.

En aquest número també us 
anunciem i convidem a la cantada d’ha-
vaneres del grup Marinada del dia 13 de 
juny al Consist Parc, que hem organitzat 
per agrair la col·laboració dels nostres 
anunciants. Serà un acte gratuït, amb el 
rom inclòs, obert a tothom, en el decurs 
del qual s’homenatjarà, en representació 
de tots els anunciats, les quatre fi rmes 
que ho han fet durant tots els 50 anys 
seguits.    ■
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Ctra. Nacional II, km 483
Tel. 973 60 04 50
25244 FONDARELLA

Ctra. Nacional II, km 450
Tel. 973 79 53 05
25170 TORRES DE SEGRE

Ctra. C-13 C/ 1, Nau 1
Tel. 973 18 08 04
25670 TÉRMENS

Ctra. de la Llacuna, 38
Tel. 977 88 04 59
43420 STA. COLOMA
DE QUERALT

C/ Narcís Monturiol, 1
Tel. 93 874 39 11
08243 MANRESA

NOUS TRACTORS SÈRIE 6M
Versàtils
Fiables
Resistents

VICENS
MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

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.
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Emotiva festa teatral

ACTUALITAT FETS DEL MES JOSEP BERTRAN

El Grup Escènic Agramuntí 
organitzà dues repre-
sentacions teatrals els 

dies 3 i 4 de maig. En el de-
curs de la del dissabte s’ho-
menatjà les persones que al 
voltant dels anys 1970 es 
van ajuntar per crear el Grup 
Escènic Agramuntí. El reco-
neixement es va fer després 
de la representació de l’obra 
“L’amor venia amb taxi” de 
Rafel Anglada. Es tracta d’un 

muntatge molt popular en el 
seu temps que a Agramunt 
s’ha presentat en quatre oca-
sions i diferents èpoques, 
convertint-se en una mena 
d’obra emblemàtica per als 
grups locals. Les dues pri-
meres es van representar els 
anys 1965 i 1966 per una 
colla de joves aplegats en el 
Grup Escènic de la Joventut. 
La majoria formaria part de la 
colla que el 1970 crearia el 

Grup Escènic Agramuntí.
En fi nalitzar la funció del 

dissabte a la nit es va pro-
jectar un emotiu audiovisual, 
amb un muntatge amb imat-
ges de les primeres represen-
tacions. Acte seguit les perso-
nes homenatjades van pujar a 
l’escenari i van rebre, per part 
dels membres actuals, un pa-
rell d’obsequis de record: un 
aguantapapers amb el logo de 
la primera època del grup i un 

Acte d’homenatge.
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clauer amb l’actual. En el de-
curs de l’homenatge es va fer 
menció especial dels mem-
bres desapareguts durant 

aquests anys: Carme Puig, 
Ramon Casals, Tonet Solans 
i Antoni Amigó. El reconeixe-
ment als “fundadors” s’em-

marca en els actes organitzats 
per commemorar el desè ani-
versari de la darrera etapa del 
grup teatral agramuntí.

D’esquerra a dreta.

Drets els homenatjats o represen-
tats: Josep Agelet, Josep Bertran, 
Jaumina Díaz, Amadeu Padullés, 
Lídia Boixadós, Rosa Amanós, Jo-
sefi na Puig, Francesc Torra, Tere 
Torné, Jaume Escolà, Josep Llue-
lles, Manel Pedraza, Rosa Poch, 
Montse Rovira (per Tonet Solans), 
Rosa Bertran, J. Bonet (per Jaume 
Bonet), M. Rosa Omedes, Xavier 
Piulats, Josep Mª Roig.

Asseguts, membres actuals: 
Carme Vicens, Honest Valentines, 
Ramon Bernaus, Marta Bertran, 
Jaume Villalta, Anna Santacreu, 
Francesc Bullich, Paquito Cifuen-
tes, Maribel Antequera, Miquel 
Marsol, Antonieta Canosa, Joan 
Ribalta, Àngels Ribalta, Dolors 
Ginestà, Dolors Pedrol, Teresa 
Gili, Neus Llenas, Noemí Bosch, 
Pilar Lago.

Públic assistent a la sessió 
del dissabte a la nit.
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GRUP ESCÈNIC AGRAMUNTÍ.
UNA FELICITACIÓ I UN AGRAÏMENT

Voldria, en primer lloc, felicitar el Grup Escènic Agra-
muntí amb motiu del seu aniversari i agrair-los la 

invitació a la representació de l’obra “L’amor venia amb 
taxi” que va tenir lloc al Casal Agramuntí el dia 3 de 
maig.

Un cop més ens vàreu saber fer passar una bona es-
tona amb una peça teatral que bona part dels assistents 
ja coneixíem. Felicitats també als actors i actrius que 
ho van fer molt bé i ens van fer reviure els diàlegs un 
altre cop. A la resta del grup l’agraïment pel seu es-
forç, tenacitat, treball i capacitat d’organització durant 
aquests deu anys de trajectòria.

I sobretot moltes gràcies per la deferència que vàreu 
tenir amb tots aquells que en un moment o altre de la 
nostra vida vàrem formar part del Grup Escènic Agra-
muntí. Ens vàreu saber fer participar del vostre desè 
aniversari amb un acte inesperat (almenys per a mi) 
però molt emotiu i que a tots de ben segur ens va por-
tar records i anècdotes dels bons moments que ha víem 
passar fent teatre. Els anys han passat, sens dubte; 
érem molt joves i, per desgràcia, alguns ja ens han dei-
xat, però em fa molt feliç pensar que aquella activitat 
teatral ha tingut i té continuïtat en vosaltres.

Us reitero, doncs, la meva felicitació i el meu sincer 
agraïment.

Josefi na Puig

Repartiment de la representació
de l’“Amor venia amb taxi”:
Emília . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Àngels Ribalta
Donya Serafi na . . . . . . . . . . . . . . . .  Antonieta Canosa
La Vda. Rosselló . . . . . . . . . . . . . . .  Dolors Ginestà
“Ella” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Teresa Gili
Infermera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Maribel Antequera
Albert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Miquel Marsol
Martí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Joan Ribalta
Taxista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Francesc Bullich
El recomanat del Sr. Tarruella . . .  Paquito Cifuentes
Veu en off  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jaume Villalta

Fitxa tècnica:

Realització i muntatge escènic: Jaume Villalta, Honest 
Valentines, Miquel Marsol, Ramon Bernaus, Joan Gar-
cia, Amadeu Balasch

Llum i so: Rosendo Carrera, Ramon Roqué, Àlex Valls

Perruqueria i estilisme: Imma Guerrero, Pilar Lago

Vestuari: M. Rosa Omedes

Apuntadors: Anna Santacreu, Dolors Pedrol

Fotografi a i vídeo: Ricard Bertran

Cartell i programa de mà: Anna Torres

Direcció: Carme Vicens
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ACTUALITAT FETS DEL MES

En motiu del 50 aniversa-
ri de SIÓ, l’Associació de 

la Premsa Local i Comarcal 
de Catalunya (ACPC), de la 
qual som membres des del 
seu origen ara fa 35 anys, va 
distingir la trajectòria de la 
nostra revista en el decurs de 
l’assemblea general de l’enti-
tat i de la vuitena Convenció, 
ambdues celebrades a la lo-
calitat del Palau d’Anglesola 
el 17 de maig.

La nostra publicació també 
va prendre part activa en una 
taula rodona sobre la premsa 
local i comarcal de les terres 
de Lleida, que tingué lloc el 
divendres 16 al vespre a la 

Biblioteca Pont i Gol d’aques-
ta localitat del Pla d’Urgell.

En la trobada es van plan-
tejar els problemes i reptes 
de futur que tenen aquestes 
publicacions que, en general, 
viuen uns moments de crisi 
tant a nivell econòmic per la 
reducció de subscrip cions i 
publicitat, com estructural a 
causa de la falta de voluntari-
at i relleu per assegurar-ne la 
continuïtat.

El representant de SIÓ ex-
plicà la trajectòria i funcio-
nament de la revista, tant 
en l’aspecte informatiu i 
d’investigació històrica com 
en el de l’edició de publica-
cions paral·leles com són els 
14 col·leccionables sobre te-
mes agramuntins. En aquest 
darrer aspecte som singulars 
a nivell de publicacions de la 
premsa local i comarcal, es-
pecialment tenint en compte 
la independència del nostre 
mitjà.

La trobada del dissabte 17 
va consistir en la celebració 
de l’assemblea i la conven-
ció amb la presència de re-
presentants de publicacions 
d’arreu de Catalunya. Un 
dels aspectes més tractats 
va ser el tema de les noves 
tecnologies al que es van re-
ferir dos dels quatre ponents, 
Joan Camp, responsable de la 
nova pàgina web de l’ACPC i 
Joan Francesc Fondevila que 
presentà el seu treball sobre 
periodisme i banda ampla. 
El delegat de l’Agència Ca-
talana de Notícies a Lleida 
ACN, Oriol Bosch, parlà sobre 
l’experiència com a periodista 
multifuncional: premsa, ràdio 
i televisió. Finalment, el po-
pular periodista Xavier Gras-
set explicà els seus orígens  
en un mitjà d’àmbit local de 
Vila-seca i Salou. La trobada, 
amb més d’un centenar llarg 
de persones, fi nalitzà amb un 
dinar de germanor.

 1964
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El periodisme local i comarcal premia
la trajectòria de Sió 

El representant de SIÓ en l’acte 
simbòlic de dipositar els primers 
exemplars al nou espai de la 
premsa comarcal de la biblioteca 
Pont i Gol del Palau d’Anglesola.

A la dreta, els tres representants 
de SIÓ, Josep Rovira, Josep 
Bertran i Anna Santacreu, després 
de rebre el reconeixement a la 
trajectòria de la nostra revista.

Persones que van prendre part a 
la taula rodona sobre la premsa 
local i comarcal de les terres de 
Lleida.
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FUNERÀRIA i SALES DE VETLLA

973 39 08 62   620 90 50 20

jtorne1@hotmail.com

SERVEI PERMANENT24h

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 - Tel. 973 39 09 04

info@espaiguinovart.cat   ·   www.espaiguinovart.cat

Visites concertades per a grups.

Josep Guinovart, art i territori
1 de juny  /  17 agost 2014

AMICS DE L’ESPAI GUINOVART,
adreçat a particulars, col·lectius i empreses
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1. Parc de Riella
L’Ajuntament continua amb 

l’ordenació del Parc de Riella 
després de la instal·lació de 
nombroses peces relacio nades 
amb la personalitat i l’obra de 
Guillem Viladot. Aquesta pri-
mavera està treballant, a més 
de la plantació de nombrosos 
arbres autòctons, amb la cons-
trucció d’un mur de pedra sota 
la carretera de Cervera i també 
en l’edifi cació d’una petita ca-
bana de volta seguint el model 

de les que hi havia arreu del 
nostre terme. Els dissenyadors 
de la zona treballen amb ma-
terials i plantes propis del nos-
tre entorn.

2. Mercat del Trasto
Durant tot el matí del dis-

sabte 17 de maig la plaça del 
Pou acollí la segona edició del 
Mercat del Trasto. Les parades 
de productes de segona mà es 
van arrenglerar al centre de la 
plaça i els compradors van po-

der triar i remenar entre l’àm-
plia i variada gamma del gè-
nere exposat. L’organització, 
l’Ajuntament, oferí esmorzar 
als paradistes previ pagament 
de cinc euros per l’espai expo-
sitiu de dos metres.

3. Gent de la ceba
Aquests palets de cebes són 

els que manipulen a l’empre-
sa Nereston Brand. Situada al 
polígon  industrial agramun-
tí, que a primers de maig ha 
estat d’actualitat a partir de 
la publicació al facebook de 
l’Ajuntament demanant per-
sonal femení. Segons l’anun-
ci la fi rma ha obert un procés 
de selecció per incorporar fi ns 
a un total de 60 treballado-
res al llarg de l’estiu. Un dels 
requisits indispensables és 
ser dona entre 18 i 40 anys, 
segons s’anunciava el passat 
dia 9 de maig.

4. Sant Isidre
Desenes de tractors de to-

tes les mides van participar 
en una nova edició dels Tres 
Tombs organitzats en el marc 

ACTUALITAT FETS DEL MES

Els operaris aixecant una petita 
cabana de volta.

A la dreta, parades a la plaça 
del Pou en la segona edició del 
Mercat del Trasto.

Palets de cebes.
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ACTUALITAT CARNAVAL DE CONTE

de la festa de Sant Isidre 
patró de la pagesia. Com és 
tradicio nal, al fi nal de la des-
fi lada es va celebrar el sorteig 
entre els participants dels ob-
sequis cedits per les empre-
ses i comerços de la Vila.

5 i 6. Dia Internacional
dels Museus

El cap de setmana del 17 
i 18 de maig el Museu del 
Torró i la Xocolata i l’Espai 
Guinovart van participar en 
una nova edició del Dia In-

ternacional dels Museus. 
Són les dues úniques entitats 
d’aquestes característiques 
que organitzen activitats des-
tinades a promocionar aquest 
tipus d’equipaments. Una de 
les característiques comunes 
arreu del món és la de fer 
una jornada de portes obertes 
a més d’organitzar un seguit 
d’activitats per atreure el pú-
blic.

Museu del Torró i la Xocolata
L’equipament museístic de 

la fi rma Vicens també partici-
pà a la Nit dels Museus que 
s’organitzà arreu. En aquest 
sentit el dissabte 17 roman-
gué obert fi ns a les 12 de la 
nit. A més de visitar gratuïta-
ment les instal·lacions, a cada 
visitant se li oferien tastets de 
torrons i cava. Com a novetat 
en relació a l’edició de l’any 
passat el Museu organitzà un ▼
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Un moment de la desfi lada.

Guanyadors del concurs de dibui-
xos organitzat per Torrons Vicens 
en motiu del Dia Internacional 
dels Museus.
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ACTUALITAT CARNAVAL DE CONTE

▼

concurs de dibuixos entre els 
escolars dels centres d’Agra-
munt i de la Zer del Sió. Els 
treballs participants es poden 
visitar a la seu de l’empresa.

Espai Guinovart
L’Espai Guinovart traslladà 

les activitats del Dia Inter-
nacional dels Museus al diu-
menge 18 durant tot el matí, 
celebrant també la cloenda 

de l’exposició Diàlegs Blaus: 
Eduardo Sanz i Josep Guino-
vart. Els actes van començar 
a les 11 del matí amb la jor-
nada de portes obertes, fi ns a 
les 14 hores, i la celebració 
de diversos tallers i una gim-
cana marina per a famílies 
amb infants de 4 a 10 anys. 
Els treballs es poden visitar 
en una mostra exposada a 
l’Espai.

7. Consultori mèdic
a Montgai

Els veïns de Montgai van 
estrenar el dia 2 de maig el 
nou consultori mèdic que 
es troba a la zona d’equipa-
ments de la localitat i ha su-
posat una inversió de prop de 
300.000 euros, segons fonts 
municipals, que ha aportat 
en la seva major part la Di-
putació de Lleida, gràcies a 
un conveni establert amb el 
Departament de Salut per mi-
llorar els equipaments socio-
sanitaris de les comarques de 
Lleida.

El nou equipament compta 
amb una sala d’espera, una 
sala de cures, tres despatxos 
(metge, infermera i poliva-
lent), dos lavabos adaptats 
per als discapacitats i una 
zona de serveis. Així mateix, 
el nou equipament està do-
tat amb una caldera de bio-
massa. 

8. Festa de la Vellesa
a Montgai

La localitat celebrà el diu-
menge 11 de maig al matí la 
Festa de la Vellesa, un acte 
que serví per retre homenatge 
als 13 veïns i veïnes que te-
nen més de 90 anys. La festa 
començà a 2/4 d’11 del matí 
amb la celebració d’una mis-
sa a l’església de Santa Ma-
ria. A continuació tingué lloc 
l’acte institucional en el qual 
es lliurà una placa comme-
morativa i una rosa vermella 
als veïns majors de 90 anys. 
L’acte va estar presidit per 
l’alcalde de Montgai, Jaume 
Gilabert, i els regidors Teresa 
Boladeres, Àngel Rovira i Isa-
bel Planas. 

9. Festa de la Vellesa
a Butsènit

La població de Butsènit va 
celebrar el diumenge 4 de 
maig la Festa de la Vellesa, un 
acte que va servir per retre ho-
menatge als nou veïns i veï nes 
de la localitat que tenen més 
de 90 anys: Angeleta Galce-
ran, Remei Cuberes, Teresa 
Guasch, Isabel Ripoll, Paquita 
Mola, Cecília Cuberes, Cilia 
Segalà, Pepe Huguet i Neus 
Mallol. La festa començà a les 
11 del matí amb la celebració 
d’una missa a l’església de 
Santa Maria i a continuació 
tingué lloc l’acte institucional 
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Sala d’espera del nou centre 
mèdic de Montgai.

L’Espai Guinovart va realitzar 
diverses activitats durant 
el matí del diumenge 18 de 
maig, com aquests tallers que 
es veuen a la foto.
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amb el lliurament d’una placa 
commemorativa i una planta 
als homenatjats. L’acte comp-
tà amb la presència de l’alcal-
de del municipi de Montgai, 
Jaume Gilabert; l’alcaldessa 
pedània de Butsènit d’Urgell, 
Isabel Planas, i una membre 
de l’associació de dones de la 
localitat, Teresa Costa.

Es complementà amb la lec-
tura de poesies a càrrec de les 
veïnes Maria Closa i Olga Grau. 
La festa acabà amb un petit 
piscolabis a la plaça de davant 
de l’església, que va anar a
càrrec de diverses entitats lo-
cals. 

10. La Fira de la cervesa
El pavelló poliesportiu de 

Butsènit acollí el passat dis-
sabte 17 de maig la segona 
edició de la fi ra dedicada a 
la cervesa catalana feta arte-
sanalment. Una de les princi-
pals novetats d’aquest any va 
ser la creació d’una cervesa 
d’edició limitada per al cer-
tamen, elaborada amb blat 
cultivat a la mateixa localitat. 
Segons Òscar Silva, un dels 
principals col·laboradors de la 
fi ra i responsable de La Vella 
Caravana de Menàrguens, “es 
tracta d’una American Am-
bero Ale de 4,5º de la qual 
n’hem fet unes 800 ampo-
lles”. El certamen comptà 
amb la participació d’una de-
sena de productors artesans 
de cervesa i una altra de pro-
ductes artesanals. L’objectiu 
de la fi ra és convertir-se en 
referència del sector a Lleida 
i, d’altra banda, promocionar 
la localitat així com els pro-
ductes artesanals de qualitat 
i proximitat. El certamen està 
organitzat per l’Ajuntament 
del municipi de Montgai i 
l’empresa Lo Disbarat.   ■
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El certamen comptà amb la participació d’una vintena de parades (foto inferior).

Foto de família dels homenatjats de Montgai.

Els nou veïns homenatjats amb les autoritats locals.

8

9

10



16 [MAIG 2014]sió 603

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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ENTITATS

Informacions de l’ANC

El dissabte 10 de maig, 
vam celebrar les elec-
cions per escollir el Se-

cretariat Nacional que conduirà 
l’ANC en aquesta tercera eta-
pa que ens arriba. A les dues 
primeres assemblees generals 
es va dir, invariablement, que 
aquell seria l’últim any d’exis-
tència de l’Assemblea Nacional 
de Catalunya, atès que el pro-
cés d’independència ja estaria 
ben encarrilat. En l’etapa actu-
al, sembla que tothom dóna per 
fet que això passarà abans del 
maig de 2015. 

Al moment de fer aquest 
escrit, no se saben encara els 
resultats defi nitius de les vota-
cions, però ja ha quedat clar 

que els que han exercit el seu 
dret a vot s’han decantat per 
tercera vegada per confi ar la 
presidència a Carme Forcadell. 
Segons els estatuts, aquesta 
serà també l’última etapa de 
possible reelecció de la majo-
ria d’integrants d’aquest equip 
de govern, amb Jaume Marfany 
al capdavant, com a segon més 
votat.

Seguint les instàncies del 
secretariat, perquè cada as-
semblea territorial organitzés 
la seva pròpia seu electoral, els 
membres d’Agramunt, Ribera 
del Sió per la independència, 
vam tenir la nostra seu a la 
Sala de Conferències del Casal 
Agramuntí. El fet de tenir-la a 
la mateixa població va incre-
mentar el nombre de votants, 
tal com pretenia el secretariat: 
d’un cens ofi cial de 30 mem-
bres, van exercir el dret a vot 
14 persones. Les altres cinc 
territorials de l’Urgell centra-
litzades a Tàrrega, van sumar 
31 votants, i en tot Catalunya, 
segons el diari El PuntAvui, va 
exercir el dret a vot un 21,6% 
dels membres de ple dret.

Després, doncs, de l’èxit 
d’aquesta jornada –on alguns 

mitjans havien expressat el te-
mor de maniobres desestabilit-
zadores al si de l’ANC–, no ens 
queda res més que reafi rmar la 
nostra disposició a treballar per 
aconseguir la llibertat de Ca-
talunya amb l’entusiasme que 
ens dóna la convicció d’anar 
pel camí que ens hi porta amb 
total evidència. Ja hi som ben 
a prop. Els polítics faran, sens 
dubte, la seva feina amb l’habi-
litat i fermesa que fi ns ara han 
demostrat. Podran posar-hi el 
mateix entusiasme amb la cer-
tesa d’assumir la voluntat ma-
joritària del poble de Catalunya.

No manqueu a les elec cions 
europees del dia 25. S’ha insis-
tit en la seva gran importància, 
i aquí ens sumem a demanar 
l’afl uència massiva a aquestes 
votacions. Pel nostre compte, 
i fi ns a l’onze de setembre, 
continuarem amb la campanya 
“Signa un vot”. Continuarem 
publicant les notícies del dia 
al nostre compte de Facebook, 
<Agramunt - Ribera del Sió Per 
la Independència>. Per a infor-
macions concretes de l’ANC i 
inscripcions, <www.assemblea.
cat>. Per a aclariments, <agra-
munt@assemblea.cat>.   ■FO
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Carme Forcadell.

Seu electoral a la Sala de 
Conferències del Casal.
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ENTITATS

Cicle de Joves Intèrprets

L’Escola Municipal de 
Música, amb la col-
laboració de la Regido-

ria de Cultura i Educació de 
l’Ajuntament, l’AMPA, l’Espai 
Guinovart i Lo Pardal, organit-

za el XIIè Cicle de Joves Intèr-
prets. Una proposta que ens 
permet un any més, gaudir 
de quatre concerts en directe 
i en diferents espais emble-
màtics d’Agramunt. Aquests 

concerts estan oberts a tot-
hom i l’entrada és gratuïta. 

Lo Pardal 3, va acollir el 
passat diumenge 27 d’abril el 
primer concert de música de 
cambra, a càrrec de Júlia Car-
rasco al violoncel i Neus Pe-
ris al piano, amb un repertor i 
variat i de diferents èpoques 
amb obres de B. Martinu, S. 
Barber, O. Messiaen i G. Cas-
sadó.

El diumenge 1 de juny serà 
el torn de l’Orquestra Vivace 
sota la direcció de Virgínia 
Sanagustín, que oferirà un 
concert de bandes sonores 
de cinema. Tindrà lloc a les 
12.30 del migdia al Casal 
Agramuntí.

I el cicle fi nalitzarà el di-
vendres 6 de juny a l’Espai 
Guinovart amb un programa 
doble. El Grup de Guitarres de 
l’EMMA obrirà el concert amb 
obres de G. Ph. Telemann en-
tre d’altres i la segona part hi 
haurà l’actuació dels alumnes 
de la promoció 2002 - 2014.

Us hi esperem!   ■

Grup de guitarres.

Orquestra Vivace.

Duo de violoncel i piano.
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Osteopatia

L’osteopatia permet millorar-los de forma
natural, estimulant la funció sense efectes

secundaris i amb resultats immediats.

medic
agramunt

Tel. 973 39 21 03

Pateix problemes articulars, digestius
i/o cranials?

Medicina al teu servei
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ENTITATS

Associació Sardanista Barretina

Penya Barcelonista

Ens agradaria començar 
aquet escrit dedicant 
unes línies a la revista 

Sió en el seu 50è aniversari, 
tot destacant la tasca feta du-
rant aquests anys i animant 
els seus promotors a conti-
nuar endavant amb aquest 
gran èxit local.

Sessions de sardanes 
per a tothom

Els dies 25 d’abril i 2 i 9 de 
maig, un any més, vam orga-
nitzar unes sessions de sarda-
nes per a tothom. En aquesta 
edició en horari de 2/4 de deu 
del vespre a la plaça de l’Es-
glésia. Els participants, ma-

joritàriament adults, van per-
feccionar el punteig i alguns 
d’ells van poder iniciar-se en 
la sardana. La cloenda d’en-
guany consistí en la participa-
ció en un Aplec de les comar-
ques de Lleida.

Des de l’agrupació seguim 
treballant perquè la sarda-
na segueixi ben viva al nos-
tre poble. Com cada any, els 
diumenges del mes de juliol 
i agost, podreu gaudir, ballar 
i participar de les ballades de 
sardanes a la plaça del Mer-
cadal a partir de les 20h. Us 
animem a participar-hi.

Aplec
Aprofi tem per comuni-

car-vos també que el proper 
28 de juny se celebrarà el 
tradicional Aplec de sardanes 
a la plaça del Mercadal. Serà 
una aplec de tarda-nit ame-
nitzat per dues cobles, la Co-
bla Jovenívola d’Agramunt i la 
Cobla Maricel. Us hi esperem 
a tots, per continuar ballant 
la nostra dansa i passar una 
bona estona.   ■

Bon paper al Torneig de Penyes
del Futbol Club Barcelona

Un equip representant de la nostra Penya 
Barcelonista, el 18 d’abril va participar a Tor-
refarrera, en categoria aleví, al Torneig de la 
Federació de Penyes del Futbol Club Barcelo-
na de Lleida Sud i la Franja.

La junta vol agrair la seva participació i feli-
citar-los per haver estat a un pas de les semifi -
nals. A més a més aprofi tem per donar les grà-
cies al vocal Gerard Vicens i als socis Joan Coll 
i Jaume Guixé que van ser els encarregats de 
dirigir l’equip, tant dins com fora del camp.   ■

El proper 28 de 
juny se celebra-
rà el tradicional 
Aplec de sardanes 
a la plaça del 
Mercadal.

Volem felicitar 
l’equip, que va 
estar a un pas de 
les semifi nals.
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" GlopGlops & TapeTapes "
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

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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ENTITATS

Associació de Dones l’Esbarjo La Junta

Un grup de 53 persones vam 
fer, el diumenge 11 de maig, 
una sortida organitzada per 

la nostra associació al conjunt turís-
tic Monasterio de Piedra, situat a 2 
km de la població de Nuévalos, pro-
víncia de Saragossa.

Després de visitar el monestir, vam 
recórrer el parc, on vam poder gau-
dir de la bellesa dels llacs, grutes i 
cascades d’aigua que s’hi troba. Tot 
un entramat de naturalesa i aigua 
provinent del riu Piedra. Vam dinar 
en un restaurant del monestir, i a la 
tarda vam visitar la basílica del pilar 
de Saragossa. Un dia molt complet 
i aprofi tat.

Volem donar les gràcies als amics 
i amigues que ens feu confi ança, i 
heu volgut compartir una bonica vi-
vència.

Fins a la pròxima activitat.   ■

Agramunt, reportatgesAgramunt, reportatges
de la històriade la història
de Josep Bertrande Josep Bertran

Un volum de 268 pàgines, amb 506 il·lustracions,
que aplega 23 reportatges que s’han anat publicant
a SIÓ entre l’agost del 2011 i l’octubre del 2013.

Una bona part de la història agramuntina,
ara en un sol volum d’edició molt acurada.

20€

De venda a les

llibreries de la vila

“El llibre que no hauria de faltar a la biblioteca
  dels agramuntins que estimen el seu poble...”
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Xavier Junyent Sangrà
Tel.  625 119 990

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

xavie_reformes@hotmail.com

25310 AGRAMUNT

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 
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Lectura homeopàtica

OPINIÓ LA CLARABOIA per JOAN PUIG i RIBERA

L’endemà de Sant Jordi es 
comenta quins han estat 
els llibres que segons les 

vendes han triomfat. La pugna 
entre les obres d’autors reco-
neguts literàriament i autors 
mediàtics està servida des de 
fa uns anys. Temps ha, en can-
vi, el concepte d’autor medià-
tic ni existia. No obstant això, 
estiguem a favor o en contra 
dels mediàtics, no en podem 
dir mal perquè ¿qui no pos-
seeix algun exemplar d’aquell 
que ha escrit (o li han escrit) 
un llibre pel simple fet d’haver 
triomfat a la televisió, a l’es-

port o a la vida? El 
qui estigui lliure 
de pecat, doncs, 
que tiri el primer 
volum.

Més interessant 
seria poder saber 
si els llibres que 
es compren per 
la diada de Sant 
Jordi acabaran en 
una lleixa on, amb 
el pas dels anys, 
acumularan una 
capa de polsim, o 
bé seran llegits i re-
cordats com a bones 
lectures. Aquí rau el 
quid de la qüestió. 
No en els llibres que 
més es venen, sinó 
en els que realment 
es llegeixen. Per tant, 

quan arribi el pròxim Sant Jor-
di fóra bo que algú presentés 
una estadística que permetés 
saber si els exemplars adqui-
rits l’any anterior han estat 
llegits o encara esperen en el 
prestatge dels “pendents-per-

quan-tingui-temps”. 
També s’ha de dir que hi ha 

maneres i maneres de llegir. La 
lectura d’una novel·la negra, 
posem per cas, no és bo que 
s’allargassi, perquè hom vol 
descobrir qui ha estat el culpa-
ble de l’assassinat; el suspens 
demana resoldre les qüestions 
amb celeritat. En realitat, quan 
un llibre “enganxa” el mateix 
lector procura que l’acte de lle-
gir no es perllongui.

Altres llibres, en canvi, po-
den ser degustats amb molt de 
temps i tranquil·litat. Fa poc 
vaig acabar després de mesos 
la lectura d’un dels exemplars 
més venuts el dia de la rosa 
de 2013: Una vida articula-
da de Josep Maria Espinàs. 
El volum, de quasi 500 pàgi-
nes, aplega una selecció dels 
articles d’opinió que l’autor 
ha anat publicant ininterrom-
pudament al diari des de fa 
més de trenta-sis anys. Tota 
una fi ta! Doncs resulta que, 
malgrat no ser una novel·la o 
un llibre mediàtic, l’exemplar 
va tenir tant d’èxit que a les 
llibreries del poble no va arri-
bar fi ns molt després del 23 
d’abril (als de comarques sem-
pre ens toca el rebre), ja que 
els exemplars inicials s’havien 
exhaurit. La lectura que n’he 
fet ha estat pacient i espaiada 
en el temps. Molts dies, a l’ho-
ra d’esmorzar, em col·locava el 
volum al costat i entre mos i 
mos llegia dos o tres articles 
de l’Espinàs. Llavors parava 
i els degustava com després 
de prendre una bona tassa de 
cafè. Uns m’agradaven pel que 
deien i uns altres per com ho 

deia; però tots tenien aquell 
deix espinasià tan natural, 
humà i senzill. La meva lec-
tura ha estat, doncs, lenta i 
tranquil·la com una pluja suau 
de tardor que assaona el tros. 
Si em semblava rellegia algun 
fragment i, un cop acabat l’ar-
ticle, hi posava un títol que 
d’alguna manera en resumís 
el contingut per si en una pro-
pera ocasió volia buscar algun 
tema en concret. També llegia 
amb un llapis a la mà, per po-
der subratllar frases que em 
cridessin l’atenció. La lectu-
ra, doncs, ha estat diferent a 
les que se solen fer, però del 
tot positiva i aconsellable. Pel 
que fa a l’editor de l’exemplar 
només li retrec dos detalls: 
primer, que no havia d’haver 
retallat els escrits, sinó que 
hauria estat millor reprodu-
ir-los íntegres i sempre amb 
la data de publicació, encara 
que l’edició hagués suposat 
fer dos volums o un de sol amb 
menys articles; segon, que és 
una llàstima que suprimissin 
els títols, perquè el títol d’un 
article és una part primordial i 
consubstancial al mateix.

Tot i això, Una vida articu-
lada és un exemplar absolu-
tament recomanable a aquells 
que els agraden els articles 
d’opinió o la manera d’escriu-
re de l’Espinàs. Hom pot fer-
ne una lectura a petites dosis. 
Heus ací una manera diferent 
de llegir que també es pot am-
pliar a altres tipus de llibres 
com els de contes o poesia; 
fet que no impedeix que paral-
lelament es pugui estar llegint 
altres llibres.   ■
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És un exemplar 
absolutament 
recomanable a 
aquells que els 
agraden els arti-
cles d’opinió o la 
manera d’escriu-
re de l’Espinàs. 
Hom pot fer-ne 
una lectura a 
petites dosis.
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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

TALLERS
LLAGUNES

- VEHICLES NOUS
  - Km 0
     - GERÈNCIA

- VEHICLES NOUS
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     - 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!!

ES VEN PIS
AMB ÀTIC I GARATGE

al carrer Castell, amb vistes plaça Església
i Guinovart, ben situat i econòmic

Tel. 973 392 352 - Mòbil 636 232 037
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Ocells: bitxac

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

El bitxac és de la mida del pit-roig o pot-
ser una mica més petit que aquest. El 
mascle és fàcil de reconèixer perquè té 

el cap d’un negre intens i els costats del coll 
de color blanc, l’esquena fosca, el pit de color 
rogenc rovellat i les potes negres. La femella, 
però, presenta una coloració més discreta ves-
tint-se de tons terrosos tot el seu cos.

El podem trobar, gairebé per tot arreu del 
país, en prats i zones descampades, amb pre-
ferència als vessants orientats cap al migdia 
que són les zones on el sol hi bat amb més 
força.

Li agrada molt posar-se a les puntes més 
altes de les branques dels arbustos des d’on 
el mascle, a l’hora de fer el niu, es passa ho-
res i més hores esgargamellant-se cantant
per defensar el seu territori de possibles in-
trusos. Mentre que no gaire lluny, la femella
pon els ous i s’encarrega de la incubació en 
un niu força dissimulat que ambdós han col-

laborat en fer efectiva la seva construcció
directament al terra o, en tot cas, a poca al-
çada.

Després quan naixen els novells, tots dos 
adults s’encarreguen d’atipar-los amb cura, 
amb el fi  que puguin abandonar el niu com 
més aviat millor i, d’aquesta manera, evitar al-
guns dels depredadors dels quals en solen ser 
víctimes apropiades.

Ocell insectívor
El bitxac és un ocell essencialment insec-

tívor, al qual li agraden amb delir els insec-
tes tous i, sobretot, les aranyes. A més, és un 
dels primers que s’atreveixen a colonitzar els 
boscos que s’han cremat i estan en fase de re-
cuperació. Llavors fan servir les branques cre-
mades com a perxa per posar-s’hi i fer-la servir
de punt d’observació ideal amb un camp de
visió que supera de llarg el que li ofereixen 
molts altres indrets que hagin estat castigats 
pel foc.

Però, a mesura que el terreny comença a re-
poblar-se de sotabosc, la nitidesa de la visió es 
va apagant, de tal manera que el bitxac l’aban-
dona sense pensar-s’ho gaire i busca altres zo-
nes que li siguin més favorables; la frondositat 
de la malesa és una enemiga de la qual vol 
allunyar-se.

Per la gent del camp, el bitxac també és 
conegut amb els noms de cagamànecs i ca-
gafangues. Això s’entén pel costum que té de 
posar-se a les puntes de llocs elevats, siguin 
els que siguin, tant si es tracta de branques 
resseques d’arbustos, com de les eines de la 
pagesia, de les quals se n’aprofi ta els breus 
moments que el pagès deixa la feina per anar 
a fer el traguet al peu del marge del tros o, 
simplement, per descansar i poder recuperar 
forces de cara a poder emprendre una nova 
embranzida.

Com a espècie semblant al bitxac cal citar 
el bitxac rogenc, un parent seu molt inferior 
en nombre d’individus que tan sols habita a la 
part dels Pirineus i que també té uns costums 
semblants. El mascle d’aquest parent el po-
dríem distingir perquè té una banda blanca en 
forma de cella sobre l’ull.   ■

El mascle és 
fàcil de reconèixer 
perquè té el cap 
d’un negre intens 
i els costats del 
coll de color blanc, 
l’esquena fosca, el 
pit de color rogenc 
rovellat i les potes 
negres.
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Com ho tenim?

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Repassant els programes electorals dels 
diferents partits polítics de les passades 
eleccions municipals (SIÓ 567, maig 

2011), i tenint en compte que queda menys 
d’un any perquè s’acabi l’actual mandat, vol-
dria recordar allò que, alguns partits incorpo-
raven en llur programa electoral, en relació al 
trànsit dels vehicles pesants a través de l’artè-
ria viària més important del poble.

Dels set partits que fi guren en el recull, dos 
no opinen al respecte i els altres quatre es ma-
nifesten tal com transcric a continuació:

1) INVERSIONS I INFRAESTRUCTURES. 
Continuar treballant per empènyer la cons-
trucció de la variant Cervera-Tàrrega-Balaguer-
Artesa per descongestionar la circulació a la 
nostra vila.

2) URBANISME. Impulsar la variant i regular 
el trànsit pesant interior.

3) L’URBANISME I LA VIA PÚBLICA VIN-
CULATS A UNA MOBILITAT SOSTENIBLE. Ha 
de prevaler el vianant sobre el trànsit rodat en 
les vies urbanes de la vila i que les senyalitza-
cions informatives en els accessos a la localitat 
siguin actualitzades.

4) CIRCULACIÓ. Desviar el trànsit de ca-
mions pesants pel polígon industrial

Els quatre partits majoritaris tenien present 
el problema que suposa la circulació per la car-
retera de Cervera a Artesa/Balaguer. Curiosa-
ment el problema s’adjudica a àrees diferents, 
i podríem dir que hi ha un màxim i un mínim 

com a solució al problema. El màxim fóra la 
variant i el mínim el desviament del trànsit pe-
sant pel polígon industrial. Segurament, avui 
per avui, aquesta darrera proposta és la més 
possibilista. No dubto que el consistori haurà 
fet gestions per avançar cap a alguna de les 
possibles solucions. Però, és clar, raons pres-
supostàries per una costat i poca pressió social 
per un altre, el tema deixa de ser prioritari i 
s’eternitza passant d’una legislatura a la se-
güent.

Algú ha fet l’exercici de comptar la quanti-
tat de camions i altres vehicles pesants, que 
travessen la vila en una hora punta, un dia 
laborable? quina xifra donaria al cap del dia? 
és exagerat i exasperant. Quants d’aquests 
transporten animals vius? Prou coneguts són 
els “perfums” que deixen al seu pas. Per aca-
bar-ho d’adobar, vehicles grans i petits incom-
pleixen sistemàticament el límit de velocitat 
marcat. Com sempre, llevat d’honroses però no 
nombroses excepcions.

 Els accidents ja s’han produït, el perill, les 
molèsties i els sorolls són permanents. Què 
més hem d’esperar?

Darrerament s’ha fet un esforç (?) de senya-
lització. S’han posat uns senyals amb la indi-
cació de limitació de velocitat a 40 km/h a tota 
la vila i l’advertiment de presència de radar. 
Cap efecte dissuasiu. “La vida sigue igual”, 
que diria el cantant.

És que ja se sap, costa d’anar a poc a poc. 

Algú ha fet l’exer-
cici de comptar la 
quantitat de cami-
ons i altres vehi-
cles pesants, que 
travessen la vila en 
una hora punta, un 
dia laborable?

Tant de bo, en breu, 
puguem veure al-
guna solució, però 
si no és així ens hi 
hauríem d’implicar 
més tots plegats, 
perquè, no ho dubti 
senyor alcalde, 
és un problema i 
greu per als que el 
patim cada dia, que 
no som pocs.
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El fàcil és prémer l’accelerador. Als conductors 
se’ns ha d’educar, i un cartell que digui con-
trol de radar no ens fa canviar d’actitud si no 
veiem o intuïm l’aparell en qüestió. Tots hem 
circulat per poblacions en les quals la carreta 
també passa pel mig del nucli urbà, però on el 
límit de velocitat s’ha de complir sí o sí, per-
què hi ha mesures efectives que t’hi obliguen.

Us imagineu com canviaria el dia a dia del 

poble sense camions circulant pel centre i els 
cotxes circulant a la velocitat que toca. Estem 
tan acostumats a veure’ls que ens creiem que 
ha de ser així; doncs no és veritat. Ben segur 
que us ho podeu imaginar, perquè altres po-
blacions que també patien el mateix problema 
l’han solucionat i la vida els ha canviat. 

Fer actuacions urbanístiques (places, vo-
reres, etc.), està molt bé i s’han de fer, però 
allà on es demostra la capacitat de gestió i la 
voluntat de servei públic és en les transforma-
cions radicals pensades per a la majoria, siguin 
o no populars. A Agramunt en queden algunes 
d’importants esperant el seu torn.

Tant de bo, en breu, puguem veure alguna 
solució, però si no és així ens hi hauríem d’im-
plicar més tots plegats, perquè, no ho dubti 
senyor alcalde, és un problema i greu per als 
que el patim cada dia, que no som pocs. No és 
sufi cient col·locar uns senyals de trànsit, que a 
sobre no es compleixen.

JANOVE

El pas de vehicles pesants per 
dins de la població és exagerat 
i exasperant.
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Les campanes de Montclar
compleixen 200 anys

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Les campanes de Mont-
clar han complert 200 
anys aquest mes d’abril. 

Durant aquests dos segles 
han anunciat l’inici de les 
festivitats de la població, així 

com han cridat a missa els 
montclarins i han anunciat la 
seva mort. I d’ençà que es va 
col·locar el rellotge al campa-
nar, han marcat les hores de 
la població de forma pràctica-
ment ininterrompuda.

Tradició curiosa
Una altra tradició curiosa 

del poble, que actualment 
s’ha perdut, era que quan hi 
havia un naixement, les ma-
jorales anaven al dinar que 
feien els familiars després 
del bateig i aquests els dona-
ven diners per a la parròquia; 
després, les majorales toca-
ven una campanada per cada 
cèntim recaptat.

Algunes dades
Gràcies a un document de 

l’època conservat a Cal Fus-
ter, coneixem algunes dades 

d’aquesta efemèride. 
Les dues campanes 
es van fabricar el dia 
1 d’abril de 1814, 
però la petita va sortir 
malament del motlle i 
es va haver de tornar 
a fondre, la campana 
es va tornar a fer el 
18 d’abril, aquest cop 
amb èxit. Per fondre 
el coure es va fer ser-
vir des de carbó fi ns 
a cànem, llana o in-
clús femta d’aviram. 
També sabem que la 
grossa fa un pes de 9 
quintars i una arrova, 
mentre que la petita 

6 quintars, que equivaldrien 
aproximadament a 388 kg i 
252 kg respectivament.

Les campanes estan situa-
des al campanar de l’esglé-
sia de Sant Jaume, datat el 
1628. La grossa es va pujar 
al campanar el dia 3 d’abril 
de 1814, que era diumenge 
de rams, tal com estava pre-
vist. Mentre que la petita, que 
es va haver de fer de nou, va 
ser pujada al campanar el 20 
d’abril del mateix any.

El cost de les campanes, 
així com el seu manteniment 
posterior i el sou del campa-
ner va anar a càrrec de les ca-
ses benestants de la població.

Text i Fotografi es:
David Hernández Galceran

La grossa es va 
pujar al campanar 
el dia 3 d’abril de 
1814, que era diu-
menge de rams, 
tal com estava 
previst. Mentre 
que la petita, que 
es va haver de fer 
de nou, va ser pu-
jada al campanar 
el 20 d’abril del 
mateix any.

Foto de les campanes de Montclar.

A la dreta, el campanar datat del 
1628.

Detall de la campana petita.



32 [MAIG 2014]sió 603



17

NOMENCLÀTOR
DEMOCRÀTIC

Un dels primers temes que 
aborda el primer Ajuntament 
democràtic és el de catalanitzar 
els noms dels carrers, retornant 
el de Mercadal a la plaça del 
Generalísimo, l’únic que va cal-
dre canviar, i posar noms a les 
vies urbanes que no en tenien 
que, com hem vist, eren mol-
tes. Durant el tràmit ofi cial per 
aprovar el nomenclàtor té lloc 
una anècdota que demostra la 
sensibilitat d’alguns veïns. 

A la sessió plenària d’apro-
vació dels noms es presenta 
una colla de veïns del que ha-
via de ser carrer de la Cabana 
dels Llops. Aquest era el nom 
popular de l’antic camí que surt 
del Portal de Vilavella i arriba al 
Control. El nom fa referència a 
una antiga cova, ja amb l’entra-
da tapada per una paret de pe-
dra, i que després desapareixe-
rà amb el desmunt i rebaixa del 
terreny de les antigues eres de 
la zona de la Fassina. Els veïns 
demanen que es canviï, ja que 
no quedava gaire bé viure en un 

carrer amb aquesta denomina-
ció. El consistori ho accepta a 
la primera i li posa carrer del 
Control.

L’any 1982, es publicà el pri-
mer nomenclàtor ofi cial de la 
Vila amb el nom d’Els Carrers 
d’Agramunt. S’hi indiquen tots 
els noms dels carrers amb una 
breu explicació descriptiva de 
la seva situació en el casc urbà 
i també de caràcter històric. Va 
ser obra de Lluís Pons, mentre 
que Josep Mora s’encarregà del 
plànol on ja es preveu la delimi-
tació de les vies públiques de
la zona del Clos, majoritària-
ment encara sense urbanitzar i 
edifi car.

Els darrers anys de la dècada 
del setanta es caracteritzen per 
una poca inversió d’obra públi-
ca, ja que el país està en ple-
na transició democràtica i els 
ajuntaments es troben sense re-
cursos ni estabilitat política per 
aconseguir-ne, donat que són 
conscients que hi són a precari 
fi ns que la democràcia hi arribi. 
Els particulars, però, continuen 
construint. Es fa majoritària-
ment a la banda de migdia al 
voltant de l’actual avinguda de 
Catalunya i Camí de les Planes. 
També a la zona del Clos i als 
Xalets. Recordem que es fa sen-
se cap pla urbanístic. 

Durant aquesta època hi ha 
una gran polèmica pública amb 
les obres de l’habitatge que l’al-
calde, Ricard Vicens, construeix 
a la cruïlla del Control, on més 
tard hi haurà el Museu del Torró. 
Els opositors consideraven que 
l’edifi ci condicionaria per sem-
pre més un punt tan estratègic 
con era aquell, al costat mateix 
d’una gran cruïlla de carreteres 
i d’entrada a la població. Les 
queixes i denúncies populars 
no prosperen i es construeix el 
xalet. 

Carrer del Control.

L’hivern del 1963 la neu 
cobreix tota la zona de la 
capella abans de la seva 
restauració 15 anys més 
tard. Els joves que juguen 
amb la neu són Sílvia 
Codina, Ramon Cuñat i les 
germanes Angelita i Mari 
Alcalà. Al seu darrere, 
l’hort del Botera.
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AGRAMUNT
1964 -  2014 50 ANYS D’URBANISME

El mes d’agost de 1978 
s’inaugura la recuperació de 
la Capella del Sió. Les obres, 
666.177 pessetes, s’han 
fi nançat amb aportacions 
voluntàries. La millora com-
plementa una zona que en 
aquest moment ja era molt 
concorreguda amb l’Institut i 
l’esbarjo del Passeig del Sió.

Les carreteres
L’any 1964 la situació de 

les carreteres que passen pel 
terme municipal agramuntí 

era molt precària. Amb un 
traçat sinuós, un ferm degra-
dat i algunes encara sense 
enquitranar. La reclamació 
de la millora de les carreteres 
de la zona és una constant al 
llarg del segle XX. Repassant 
la premsa de diverses èpo-
ques hi trobem molt sovint 
informacions sobre el mal 
estat de la xarxa viària i les 
contínues queixes i deman-
des de reparació i millora per 
part dels veïns, comerciants i 
ajuntaments, especialment la 
que uneix Tàrrega, Agramunt 
i Artesa de Segre, la principal 
carretera que travessa el nos-
tre terme. El 26 de setembre 
del 1926 la revista Crònica 
Targarina obre el número amb 
un dur article contra el mal 
estat de la carretera.

Es vergonyós i indignant 
l’estat d’abandó en què es 
troba aquesta carretera, una 
de les de més trànsit de Ca-
talunya. Des de la sortida 
d’Agramunt fi ns a mig camí 
de Tàrrega, dóna pena veure-
la: és plena de clots i com si 
un pagès s’hagués entretin-
gut a passar-hi la reu. Avui, 
el pols i els incomptables sots 

que es troben en el susdit 
trajecte, causen, multitud de 
molèsties al viatger que per 
necessitat ha de passar per 
aquí.

Ara ens vindrà l’època de 
pluges, i quin carreter o em-
presa de transports de mer-
caderies o bé de viatgers s’ar-
riscarà amb aquesta carretera 
convertida en un immens 
fangar, a transitar per aquests 
paratges?

És de creure que ningú vol-
drà exposar-se a quedar en-
sorrat o bé a estimbar-se i tots 
els vehicles que hagin d’anar 
a la muntanya aniran a donar 
la volta per Cervera o Bala-
guer. Fins el Reial Automòbil 
Club de Catalunya aconsella 
als turistes que tinguin d’anar 
a la Vall d’Aran, que no passin 
per Tàrrega, pel mal estat de 
la carretera d’Agramunt. 

Imagineu-vos per un sol 
moment els danys incalcu-
lables que la paralització del 
trànsit rodat per l’esmentada 
via, pot ocasionar al comerç 
de nostra ciutat i comarca 
i digueu-nos si no és de raó 
que tots els ciutadans ens 
desvetllem davant del perill 

La carretera d’Artesa de Segre 
estava franquejada per dues 
fi leres d’arbres fi ns a la dècada 
dels seixanta.

Vaques i corders circulant per 
la carretera prop de Mafet a 
principis del segle XX. Més que 
carretera semblava un camí 
pedregós.

A la dreta, la carretera d’Artesa 
al seu pas per sobre el pont 
del Canal a Mafet a primers del 
segle XX.
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imminent que ens amenaça. 
Fa pocs dies s’han anunciat 
les subhastes per l’arranja-
ment d’alguns trossos d’altres 
carreteres de la província que 
no tenen trànsit ni estan tan 
abandonades com la que ens 
ocupa i malgrat això, aquelles 
se’n preveu aquesta no. 

 Tots els viatgers se’n la-
menten, tots els comerciants 
en protesten; però no hi ha 
ningú que faci un pas per de-
manar als governants que hi 

posin remei. No recapta l’Es-
tat una quantitat respectable 
de milions de pessetes per 
la circulació de vehicles per 
les carreteres? Doncs és just 
també que l’Estat les posi en 
bones condicions pel trànsit 
de carruatges. Per què no es 
preocupen d’aquest afer de 
tan vital interès per Tàrrega, 
la Cambra de Comerç i l’Ajun-
tament? És qüestió de no dor-
mir, si no volem quedar-nos 
ressagats en el camí del pro-

grés i que el pols i les teranyi-
nes ens treguin de casa.

Des d’Agramunt també so-
vintegen les queixes i les no-
tícies sobre l’estat d’aquesta 
carretera que declaren “in-
transitable”. Segons s’explica 
“la pujada de la Serra d’Al-
menara ofereix un color ver-
mellós de l’argila, per ésser 
aquesta posada al descobert 
a l’haver desaparegut el ferm 
de la caixa”. Cal recordar que 
el pont del Sió es va ensorrar 
durant la rovinada de Santa 
Tecla (1874) i no es va re-
fer fi ns al 1929. Durant tots 
aquests 55 anys el trànsit 
havia de passar forçosament 
per l’interior de la població 
a través del pont medieval, 
plaça del Pou, Mercadal i 
l’actual Ronda dels Comtes 
d’Urgell fi ns a connectar altra 
vegada amb la carretera d’Ar-
tesa. Durant la construcció de 
les grans centrals elèctriques 
del Pallars, a les primeres dè-
cades del segle XX, la major 
part del material passava per 
Agramunt. El descarregaven a 
l’estació del tren de Tàrrega 
i el portaven amb carros fi ns 
al llunyà destí. Sembla que 
dalt de la Serra s’hi establí un 
campament i d’aquí el nom 
de la Pujada del Campament, 
de l’Acampament, que és diu 
popularment.

El tram entre Agramunt i 
Artesa estava encara pitjor i 
les demandes al govern per-
què la repari són constants. 
La carretera de Balaguer es 
va acabar l’any 1925, però 
no s’enquitranà fi ns als anys 
seixanta i encara amb l’apor-
tació dels ajuntaments dels 
municipis que travessa i dels 
propietaris de les fi nques.

La primera pedra de la car-
retera de Cervera a Agramunt 

A la segona meitat dels vuitanta 
la carretera de Balaguer va ser 
objecte de grans obres de millora 
amb la construcció de les variants 
de tots els pobles del recorregut.

Una de les obres més signifi catives 
de la carretera de Tàrrega va ser 
la supressió del canvi de rasant de 
la pujada del Campament.
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es col·locà l’any 1910 i arri-
bà a Agramunt vuit anys més 
tard. El pont sobre el Sió no 
estava previst inicialment i 
la carretera connectava amb 
la de Tàrrega per darrere la 
capella. La insistència dels 
agramuntins perquè el traçat 
passés per l’interior d’Agra-
munt retardà el fi nal de les 
obres.

És vergonyós que una car-
retera nova sigui ja de mo-
ment intransitable; i encara 
que el trànsit hagi sigut extra-
ordinari en aqueixos darrers 
mesos, no hi fa res, per a que 
es ti gui tant destrossada com 
re sulta estar la dita carretera 
d’Agramunt en el seu segon 
tros. La concurrència per dita 
via es major cada moment; 
la comarca del Ció vol apro-
fi tar-se dels aventatges que li 
ofereix lo Comerç... per això 
devem tots alçar un fort clam 
d’opinió, pera que es repari, 

quant avants millor... Això ho 
escrivien des de Cervera l’any 
1918. 

Una de les carreteres més 
deixades de la mà de Déu és 
la d’Almenara construïda en-
tre els anys 1930-1934. Fins 
l’any 1970 no es pavimenta 
per primera vegada encara 
que d’una forma molt precà-
ria. L’any 1981 l’Ajuntament 
impulsa una rehabilitació 
més completa que comprèn, 
a més de la renovació del 
ferm, la supressió de les cor-
bes de la zona de la “Guixe-
ra”. Des d’aleshores s’han fet 
obres de manteniment encara 
que el tram fi ns a la Guàrdia 
sempre ha estat en situació 
més precària i, en ocasions, 
perillosa. El 2012 es porta a 
terme una substancial millo-
ra però únicament en els pri-
mers quilòmetres, fi ns la rec-
ta de sota el Pilar. Per a l’any 
2014 s’anuncia la represa de 
les obres en un segon tram. 
L’any 1980 també s’enquitra-
nà per primera vegada la car-
retera fi ns a les Puelles i més 
tard es farà fi ns a Coscó.

Durant els darrers anys a la 
carretera de Balaguer s’hi han 
fet dos importants projectes 
de millora. El primer tingué 
com a eix la construcció de 
les variants de tots el pobles 
que travessa i l’ampliació de 
la calçada. Les obres es van 
allargar més del comte ja que 
la constructora adjudicatària 
va fer fallida i això comportà 
moltes queixes i retards.

Durant la primera dècada 
del segle XXI es fa una am-
pliació de la carretera i reno-
vació del ferm i més tard es 
milloren les entrades des de 
les variants amb la construc-
ció de carrils d’acceleració 

i, en alguns punts, de grans 
rotondes.

 Les principals obres que 
durant els darrers decennis 
s’han fet a la carretera de Tàr-
rega són la supressió de tres 
perilloses corbes: primer la 
coneguda com de “la Casilla” 
al fi nal de la recta de baixa-
da de la Serra en direcció a 
Tàrrega, l’any 1983. En se-
gon lloc, la primera corba de 
Claravalls, en direcció a Tàr-
rega, encara que va quedar 
pendent la segona. Finalment 
es va suavitzar la corba i canvi 
de rasant de la pujada de la 
Serra. Durant aquell any tam-
bé s’hi va fer diverses millores 
del ferm.

La carretera d’Artesa tam-
bé ha experimentat algunes 
obres. La més important, la 
millora de la travessia d’Agra-
munt des del Camí de les Pla-
nes fi ns a la connexió amb el 
polígon industrial l’any 1994 
i, posteriorment, la variant de 
Mafet. Amb tot, va quedar 
pendent urbanitzar el tram 
que va des del pont del canal 
fi ns al camí de les Planes que 
està sense voreres. El contrast 
entre el tram d’Artesa i el de 
Tàrrega és brutal i costa d’en-
tendre l’abandó en què s’ha 
mantingut per part de tots els 
ajuntaments.

Zona industrial
A la dècada dels setanta 

les indústries i tallers, fi ns 
llavors situades a l’interior 
de la població, comencen a 
desplaçar-se a l’exterior bus-
cant superfícies més grans, 
comoditats de treball, bones 
comunicacions, etc. Un dels 
indrets on s’instal·len és l’illa 
compresa entre la carretera 
de Tàrrega, Avinguda de Ca-
talunya i carrer de les Planes. 

L’any 1986 ja s’ha començat a 
ocupar el Camí Vell de Tàrrega.

Foto pàgina anterior:

Vista aèria d’Agramunt a primers 
dels anys setanta, a l’inici del 
desenvolupament urbanístic. 
S’està construint l’Institut (1) i 
encara no ha començat la urba-
nització dels Xalets (2). Amb tot, 
a la imatge es pot veure el tancat 
complet de la fi nca del Clos. 
L’única construcció correspon 
al primer edifi ci dels Tallers Se-
canell, actualment Bertran, just 
al límit de l’angle nord-oest (3). 
El més destacat és que es pot 
apreciar nítidament el perímetre 
primitiu de la fi nca que a mitjans 
del segle XIX va escapçar la 
construcció de la carretera de 
Tàrrega. A la dreta va quedar un 
petit triangle de terra (4).
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Amb tot, es construeix barre-
jant naus industrials, tallers 
i habitatges unifamiliars. Per 
això alguns busquen terrenys 
més lliures i fi nalment s’ubi-
quen a la part posterior de la 
fi nca del Clos, al costat de 
l’antic camí de Tàrrega. La 
iniciativa del primer “polígon” 
és privada i la feina de l’Ajun-
tament es limita a senyalar 
les amplades dels camins i 
posar-hi els serveis mínims a 
càrrec dels propis industrials. 
El propietari de la fi nca, Joan 
Tomàs, va venent parcel·les a 
diversos industrials i particu-
lars que hi construeixen les 
seves naus.

A l’altre costat de l’antic 
camí s’hi situa la fi rma Con-
sist que l’any 1975 compra 
inicialment a un altre particu-
lar, Domingo Pol, un total de 
25.000 m2 per aixecar-hi la 
nova factoria que aplegui les 
dues fàbriques i magatzems 
que té dispersos per l’inte rior 
de la població. En el llibre Re-
cuerdos de mi vida l’empresa-
ri Joan Llurba explica el pro-
cés de compra i les difi cultats 
per adequar una fi nca agríco-
la a un solar edifi cable per a 
usos industrials.

L’Ajuntament
democràtic 

Finalment després de l’ar-
ribada de la democràcia a 
les estructures de l’Estat, el 
més d’abril del 1979 ho fa 
als ajuntaments. A les prime-
res eleccions municipals s’hi 
presenten dues candidatures: 
Independents per un Poble 
Nou, que aplega els sectors 
més progressistes i nacio-
nalistes, i Unión del Centro 
Democrático (UCD), que re-
presenta el sector continuista 
de l’anterior règim. Els inde-

L’Antic Camí de Tàrrega va acollir el primer polígon industrial que es gestionà a partir de la iniciativa privada. L’any 1976 l’única indústria 
que s’hi construïa era Gruconsa. A dalt a l’esquerra es veu l’Institut i, una mica per sota, els Xalets.

Aquestes són les instal·lacions que la fi rma Ros Roca ocupà al polígon als anys 80.
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pendents guanyen els comicis 
amb sis regidors contra cinc 
del partit del president Adolfo 
Suárez.

La nova majoria municipal, 
encapçalada per l’alcalde Jo-
sep Huguet, té una feina in-
gent per fer. Aquí únicament 

ens centrarem en els temes 
urbanístics i de serveis. Du-
rant les primeres setmanes de 
mandat es redacta un infor-
me sobre la situació del mu-
nicipi i les necessitats més 
imme dia tes a cobrir. L’estudi 
es trasllada al Govern de la 

Generalitat, aleshores enca-
ra provisional i sense gairebé 
cap competència, que encap-
çalava el president Josep Tar-
radellas. 

Com hem vingut assenya-
lant reiteradament, la falta 
d’una normativa urbanística 
en vigor fa que el caos regni 
a l’hora de la construcció de 
nous habitatges i indústries. 
En l’informe es demana la 
ràpida redacció i aprovació 
d’un pla General d’Ordenació 
o una nova redacció de les 
Normes Subsidiàries que es-
taven pendents d’aprovació. 
Finalment caldrà esperar fi ns 
l’any 1982 per disposar d’una 
normativa urbanística.

“És imprescindible de dis-
posar el més urgent possible 
d’un dels dos plans, perquè 
en no disposar d’algun d’ells 
i per altra part no poder de-
tenir l’avenç socioeconòmic 
del veïnat que demana con-
tínuament la construcció de 
nous habitatges per a futures 
famílies que fi xen la residèn-
cia en aquesta Vila, o que pre-
tenen modifi car les existents, 
dotant-les de nous elements 
d’higiene, salubritat o como-
ditat, evitant així l’emigració, 
per manca d’un habitatge dig-
ne, les que s’estan construint 
de forma indiscriminada sen-
se cap subjecció ni ordenació, 
i moltes que ja van ésser cons-
truïdes els manquen els ser-
veis mínims imprescindibles, 
tant de proveïment d’aigua, 
com de clavegueram, essent 
desbordat l’Ajuntament, per 
la gran demanadissa de llicèn-
cies municipals per a la cons-
trucció i reforma d’edifi cis”.

El subministrament d’ai-
gua potable continua sent un 
gran problema com també 
ho és l’estat de la xarxa de 

Una de les primeres obres del nou 
Ajuntament va ser la construcció del 
mur de contenció al costat del pont 
de la carretera de Tàrrega.

Obres d’urbanització del carrer 
Verge del Socors. A la dreta la 
Casa del Metge.
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clavegueram amb moltes de-
fi ciències com es senyala en 
l’informe.

“És imprescindible el pro-
cedir a un estudi detallat de 
tota la xarxa existent, tant de 
l’abastament d’aigua com del 
clavegueram. De manera con-
tínua s’estan produint avaries 
importants a ambdues xarxes 
generals, la qual cosa provoca 

una constant atenció del ca-
pítol de reparacions. Per altra 
part són molt nombroses les 
fuites d’aigua, degudes al mal 
estat de la canonada general 
de subministrament, fuites 
per altra banda de difícil lo-
calització, calculant-se que 
les pèrdues d’aigua equivalen 
quasi al 40% del cabal dispo-
nible. Essent aquestes aigües 

elevades amb un gran cost per 
la seva explotació, resulta que 
aquest servei és ruïnós pel 
Municipi. Si a això s’hi uneix 
que la xarxa del clavegueram 
també pateix d’aquest greu 
defecte, i si es té en compte 
que ambdues xarxes discor-
ren de forma quasi paral·lela 
o molt pròximes, resulta (com 
ja ha passat donant-se diver-
sos casos recents de contami-
nació), que el perill per a la 
salut pública és evident i que, 
de no corregir-se de manera 
urgent, pot donar lloc a algu-
na epidèmia d’imprevisibles 
resultats”.

 La situació de l’enllumenat 
públic l’informe el considera 
“totalment insufi cient ja que 
més del 90% dels carrers i 
places no disposen més que 
d’un servei d’enllumenat tan 
precari i defi cient que dóna a 
la població un aspecte de dei-
xadesa i abandonament”. En 
aquest moment encara hi ha 
dos nuclis, les Puelles i Alme-
nara, que no disposen de te-
lèfon i de la xarxa de carretera 
que envolta el municipi diu 
que esta en un “estat deplo-

El desembre de 1980 s’inaugura el 
Museu Etnològic Municipal després 
de rehabilitar el soterrani del Mer-
cat Municipal, avui Espai Guinovart, 
fruit de l’estreta col·laboració de 
l’Ajuntament i un grup de veïns. La 
major part del contingut va ser cedit 
gratuïtament pels agramuntins. 
Durant uns quants anys va ser un 
important i dinàmic focus cultural 
fi ns que el desinterès dels succes-
sius ajuntaments el van abandonar.

Malgrat estar en la zona més cèn-
trica, la plaça Hospital no estava 
pavimentada.

La plaça de l’Om va ser urbanitzada amb la millora dels serveis i la pavimentació.
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rable de conservació”. També 
es recorda que l’Ajuntament 
va cedir al Ministeri de Edu-
cación y Ciencia uns terrenys, 
els del costat del Passeig, per 
construir-hi un nou centre es-
colar”.

Per tal d’intentar posar or-
dre al tema urbanístic el nou 
Ajuntament es reuneix amb 
propietaris i empresaris i rei-
tera la necessitat que el pú-
blic s’informi convenientment 
abans de comprar un terreny 
com es diu en aquest comu-
nicat que es dóna a conèixer 
a través de la nostra revista.

“Com a primera mesura es 
fa una crida als agramuntins 
perquè mentre les normes o 
pla urbanístic no estigui apro-
vat, es preveu un termini de 
6 mesos com a màxim, abans 
d’adquirir cap pati que s’in-
formin a l’Ajuntament per a 
veure quina és la situació de 
la zona afectada, evitant-se 
així possibles perjudicis pos-
teriors. Actualment es va ve-
nent i edifi cant cada vegada 
més lluny i en llocs on man-
quen tots els serveis. Ço vol 
dir: 1. Un cost elevat econò-
micament tant pels particu-
lars com per l’Ajuntament a 
l’hora de posar els serveis. 2. 
Degradació de la qualitat de 
la vida en mancar-hi espais 
verds, aparcaments, equipa-
ments, etc., i 3. Detriment de 
les altures en tota la població 
en engrandir-se la zona urba-
na. Per altra part, el Consis-
tori s’ha anat posant en con-
tacte amb els propietaris dels 
terrenys més afectats i no cal 
dir que resta obert al diàleg 
amb tothom per a cercar les 
solucions als problemes que 
es puguin plantejar, tenint 
com a únic objectiu el bé del 
conjunt de la comunitat agra-
muntina”.

Com s’ha indicat a l’inici al 
centre de la vila queden enca-
ra molts carrers i places sense 
pavimentar i algunes de molt 
cèntriques estan en molt mal 
estat. El mes de febrer del 
1980 s’aproven les obres de 
les places de l’Om i Hospital, 
Costa dels Dipòsits, Convent, 
Verge dels Socors, de les 
Eres, Travessia de l’Escorxa-
dor i avinguda d’Agustí Ros. 
Es fan els treballs de dragat 
del riu Sió entre el pont de la 
Carretera de Tàrrega i el Pont 
del Conill per donar sortida a 

A mitjans del 1981 comença la construcció del recinte de les Piscines Municipals que entraran en servei l’estiu del 82.

La urbanització de la zona més antiga del centre històric com les places Amball, Pare Gras, Dula i carrer de la Muralla va ser un dels 
primers objectius del nou Ajuntament.

Les obres d’urbanització van aixecar molta expectació entre els veïns que per fi  van 
veure realitzades velles reivindicacions.
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l’aigua i evitar que s’entolli al 
tram canalitzat urbà. Es cons-
trueix un gran mur de con-
tenció al costat del pont de 
Tàrrega i es reforça l’estruc-
tura del viaducte. També es 
milloren les instal·lacions de 
l’Escorxador, aleshores enca-
ra en ple funcionament.

A mitjans del 1981 s’ad-
judiquen les obres de cons-
trucció del nou centre esco-
lar, on avui hi ha l’Escola de 

Música, i les del recinte del 
Poliesportiu Municipal que 
inclou les tres piscines i una 
pista poliesportiva a més dels 
serveis complementaris, zona 
verda i enjardinament. També 
comencen les obres d’asfaltat 
de la carretera d’Almenara 
amb la supressió del tram de 
corbes de la mina de calç. Es 
comença la renovació de vells 
edifi cis del centre històric a 
nivell particular. Al carrer de 

Sió s’enderroca cal Curià i 
l’antic cal Jolonch i els nous 
immobles es retiraran un tros 
enrere per poder ampliar el 
carrer. Actualment encara es 
pot veure al paviment les dife-
rències d’amplada. També es 
construeix en els patis encara 
buits a causa dels bombarde-
jos del tram del carrer Sió que 
dóna al Pou. Durant les obres 
de construcció de l’edifi ci del 
carrer Sió, al costat de Ca 

D’esquerra a dreta i de dalt a baix:

En el decurs de les obres en un pati 
del carrer Sió, un camió s’accidentà 
en enfonsar-se un antic trull. 

L’enderroc de l’illa de les antigues 
cases Curià i Jolonch va permetre 
ampliar aquell tram de carrer Sió.

Substitució de l’antiga xarxa del 
servei d’aigua potable al carrer del 
Firal amb la Ronda dels Comtes 
d’Urgell.

L’Ajuntament compra l’edifi ci de Cal 
Rius per poder ampliar el de Ca la 
Vila. Les obres comencen el 1983.
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l’Isant, un camió va bolcar en 
cedir un antic trull.

A l’estiu se subhasta una 
de les obres de millora més 
esperades –pavimentació, vo -
reres, aigua i clavegueram– 
del centre històric que afecta 
tota la zona d’infl uència de 
l’antic castell: carrers de la 
Muralla i Estudis Vells, places 
de la Dula, Pare Gras i Am-
ball. També es donen a fer 
les obres d’una nova portada 
d’aigua fi ns al dipòsit del Cas-
tell així com la xarxa de clave-
gueram. 

El mes de juny del 1982 
el president de la Generalitat 
Jordi Pujol visita ofi cialment 
per primera vegada la nostra 
vila per inaugurar aquestes 
obres i el fl amant recinte del 
Poliesportiu Municipal de les 
Piscines, que aquest estiu ja 
entren en funcionament. És el 
primer gran equipament pú-
blic que es construeix després 
dels que va aixecar Re gions 
Devastades als anys quaran-
ta. Uns mesos més tard, la 
vigília de la Festa Major, és 
el president del Parlament, 
Heribert Barrera, qui inaugu-
ra el nou centre escolar del 
Passeig. Durant aquest any 
l’Ajuntament compra, per set 
milions de pessetes, l’edifi ci 
de Cal Mas Vell al Mercadal 
per destinar-lo a usos socials 
i culturals.

 Per al 1982-83 es pro-
jecten les pavimentacions i 
millores dels carrers Firal, 
Travessia de Sant Joan, Pas 
de Ronda, Corriol del Forn, 
Verge del Socors i voreres 
de l’avinguda Jaume Mes-
tres. S’aniran fent durant 
aquests mesos i, en acabar, 
ja es pot donar pràcticament 
per enllestida la urbanització 
dels carrers del centre histò-

L’any 1984 es fan les obres d’explanació dels terrenys que van des del Camp de Futbol a les Piscines on es construiran dues promocions 
d’habitatges amb blocs i cases adossades.

S’obre el vial de l’actual avinguda dels Esports que donarà pas a noves connexions paral·leles al Passeig.

En la foto inferior, es construeix un gran terraplè de protecció per als nous habitatges que deixa una gran zona verda, actualment ocupada 
pel Parc de Riella.
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A fi nals del 1983 s’aproven les primeres normes urbanístiques que, amb les adaptacions subsegüents, encara continuen vigents. El disseny urbanístic de la zona de la Fondan-
dana (1) va canviar a l’hora d’executar les obres a partir de les negociacions entre propietaris i Ajuntament.

1
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ric d’Agramunt. L’any 1983 
l’Ajuntament inicia les obres 
d’ampliació de Ca la Vila des-
prés de la compra de la casa 
del darrere, cal Rius. També 
aquest any comencen les 
obres de rehabilitació de Cal 
Mas Vell. Amb la primera fase 
es consolida la coberta del 
gran edifi ci. No serà fi ns gai-
rebé tres anys després que es 
poden emprendre les obres de 
rehabilitació de l’interior.

L’any 1984 l’obra urbanís-
tica més important és l’expla-
nació de tots els terrenys que 
van des del darrere del Camp 
de Futbol a les Piscines, el 
que permet obrir el carrer dels 
Esports i preparar la zona de 
cara a les dues grans promo-

cions d’habitatge de l’Institut 
Català del Sòl com són la dels 
dos blocs de pisos de pro-
tecció ofi cial i la dels xalets, 
adossats de l’altre costat. 
Aquell any no es poden fer 
grans obres urbanístiques ja 
que la falta de subvencions 
retarda els projectes que té 
l’Ajuntament.

També aquest any es dóna 
per superada la crisi dels pri-
mers anys de la dècada i es 
recupera l’activitat de la cons-
trucció que es mantindrà viva 
durant cinc o sis anys, fi ns 
que torna la crisi dels noranta 
després dels Jocs Olímpics de 
Barcelona.

NORMES
SUBSIDIÀRIES

El mes de setembre del 
1983 s’aproven provisional-
ment les Normes Subsidiàries 
de Planejament Urbanístic 
NN.SS, encara que quedaran 
pendents alguns serrells, des-
prés de nombroses reunions i 
una presentació pública al ci-
nema Avinguda per part dels 
tècnics redactors, Valeri Mas 
i J. De Solà i Morales. Per a 
l’Ajuntament això signifi ca 
un gran pas per tal de regu-
lar l’urbanisme agramuntí. 
Ens trobem en un període de 
construcció i d’expansió i per 
aquest motiu han estat neces-
sàries constants negociacions 
amb els propietaris de terrenys 
i els promotors immobiliaris. 
Un dels temes de més afec-
tació era el de les cessions
de terrenys, imprescindible 
per un bon urbanisme. 

L’Ajuntament fa pública 
aquesta nota informativa: “La 
Comissió Provincial d’Urba-
nisme ha aprovat les Normes 
Subsidiàries de Planejament 
Urbanístic de la nostra Vila. 

La legalització de les dife-
rents Urbanitzacions, algunes 
ja realitzades i altres per a 
fer que fi guren a les Normes, 
comporten la cessió de sòl a 
l’Ajuntament destinat a di-
versos serveis públics: zones 
verdes, terrenys esportius, 
places, etc. La importància 
de tenir sòl disponible és un 
fet que cal ressaltar. Creiem 
que cal valorar molt positiva-
ment la nova situació urbanís-
tica de la Vila que es produeix 
a partir d’aquestes Normes 
Subsidiàries, que han estat 
a bastament discutides amb 
els afectats més directes, la 
qual cosa ha fet que aquesta 
ordenança hagi pogut ser as-
sumida per la majoria d’Agra-
muntins”.

Segons anuncia el mateix 
Ajuntament s’han aconseguit 
un total de 34.226 metres 
quadrats de sòl públic pro-
cedents de les cessions de 
Germans Gassó, 8.924 m2; 
Ramon Galceran, 10.992 m2; 
Francesca Mestres, 1.600 
m2; Josefi na Miralles, 1.800 
m2; Germans Piñol, 180 m2; 
Carme Trepat, 4.100 m2; 
Montserrat Ribera, 700 m2; 
Pere Carrera, 500; Manuel 
Mayoral, 3.000 i Institut Ca-
talà del Sòl 2.500 m2.

Durant aquest primer man-
dant l’Ajuntament negocia 
amb la Generalitat la cons-
trucció d’habitatges prote-
gits. Conjuntament amb la 
planifi cació de les NN.SS 
l’In casòl compra uns terrenys 
en la zona de l’Eixample del 
Sió, al costat de les piscines, 
amb una inversió de 75 mi-
lions de pessetes incloent-hi 
la seva urbanització. En total 
es construiran 75 habitatges. 
Les obres d’urbanització es 
començaran l’any 1984.

Renovació del ferm i urbanització 
de l’avinguda Jaume Mestres.

Conjuntament 
amb la planifi ca-
ció de les NN.SS 
l’In casòl compra 
uns terrenys en 
la zona de l’Ei-
xample del Sió, 
al costat de les 
piscines, amb una 
inversió de 75 
milions de pesse-
tes incloent-hi la 
seva urbanització.
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LA GELADA DEL 1985

El dia 8 de gener de 1985 cau una 
important nevada seguida d’un impres-
sionant descens de les temperatures 
que arriben fi ns als 20 graus sota zero
i que duren tot el mes de gener amb 

major o menor intensitat. Va ser la 
darrera gran glaçada que hem patit 
fi ns ara a Agramunt. SIÓ publicà en
el número del mes de febrer un re-
portatge sobre els danys de la gelada

Les temperatures fi ns a 20 graus sota zero van glaçar l’aigua de la parada del canal. 

Una veïna omplint directament de l’aixeta de pas ja que tenia les canonades de casa gelades.
L’Ajuntament xifrà en 10 milions de pessetes els danys de 
la gelada en les infraestructures.

La majoria de les cases es van quedar sense servei d’aigua. 
L’Ajuntament organitzà un sistema de distribució. Una cisterna 
subministra els veïns del carrer Sió.
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amb abundants informa cions gràfi ques.
Durant gairebé tres setmanes les 

temperatures mínimes oscil·len en-
tre -7 i -20 i les màximes del dia es 
mantenen per sota els 0 graus. Moltes 
cases es queden sense aigua i l’Ajun-
tament la reparteix amb cisternes. La 
tanca del canal es glaça; es registren 

nombrosos accidents de circulació, la 
vida ciutadana quedà mig paralitzada, 
molts sistemes de calefaccions s’inuti-
litzen, el Sió serveix de pista de gel per 
a gaudi dels més menuts, es gelen els 
ous dins dels ponedors, els caramells 
de les granges arriben a més del metre 
de llargària, entre moltes altres anèc-
dotes i vicissituds que SIÓ recull en un 
reportatge especial. 

Els inconvenients més importants 
són els danys que el gel causa a l’abas-

tament d’aigua ja que gairebé el 70 
per cent de les preses particulars van 
quedar inutilitzades. L’Ajuntament 
demana a l’Administració que declari 
zona catastròfi ca el municipi per les 
pèrdues ocasionades a la pavimentació 
dels carrers i a la xarxa de distribució 
d’aigua, amb molts dies de restricció 
del servei, i al clavegueram.

A partir del dia 20 va començar a 
desgelar i es fan evidents els danys de 
la gran glaçada. Les pèrdues són molt 
importants en les infraestructures de 
serveis tant a nivell particular com pú-
blic. L’Ajuntament destina bona part 
del Pla d’Obres i Serveis del 1985 a la 
reconstrucció dels danys amb un pres-
supost que supera els 10 milions de 
pessetes. A Ca la Vila es veuen obligats 
a contractar personal extra per arran-
jar els desperfectes. Les zones verdes 
i enjardinades també es veuen molt 
afectades amb la mort de molts arbres 
i plantes. A fi nals d’hivern comencen 
nombroses obres d’infraestructura, tant 
de pavimentació com voreres, aigua i 
clavegueram en diversos carrers de la 
població i en la xarxa general. Es porta 
tant de retard en aquest tema que van 
caldre molts anys per posar-se al dia.

L’aigua que queia per les canaleres es convertia en una columna de gel. Aquests caramells es van fer en una granja de Montclar.

Al Mercadal omplint bidons.
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MONUMENT AL TORRONAIRE

El maig del 1985 l’Ajuntament 
aprova per unanimitat (CiU, PSC i 
AP), la construcció d’un monument 
al torronaire. On no hi ha unanimitat 
és en el seu emplaçament. El govern, 
amb majoria de 8 sobre 11 regidors, 
proposa la plaça de l’Onze de Setem-
bre. Els tres regidors de l’oposició no 
ho veuen bé, però no proposen cap 
altre lloc alternatiu. Les raons que 
exhibeix l’equip de govern són que 
es tracta d’un lloc cèntric que for-
ma part del centre històric amb els 
monuments i equipaments cultu-
rals molt a prop com són l’Església, 
l’Ajuntament, el Museu, i amb el pro-
jecte que hi ha de convertir el Mercat 
Municipal en una Casa de Cultura.

El monument, obra de l’escul-
tor Antoni Borrell, se situa al mig 
de la plaça en substitució del gran 
brollador rodó. L’obra té un cost de 
900.000 pessetes provinents de la 

renúncia dels regidors a cobrar l’as-
signació que els correspon per la 
seva dedicació. La inauguració se 
celebra durant la Diada Nacional del 
mateix any. L’any 1998 el conjunt 

monumental es trasllada a un nou 
emplaçament al costat del Pont Me-
dieval i en el seu lloc s’hi instal·la un 
monument a la fi gura de Rafael de 
Casanova.

Urbanització origi-
nal de la plaça de 
l’Onze de Setembre 
amb l’espai central 
ocupat per una font
(foto superior).

El grup escultòric 
del Torronaire 
ocupà el centre de 
la plaça.
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Del plom al xip

La Revista SIÓ us convida a participar 
en la xerrada-demostració sobre els 
espectaculars canvis que s’han viscut en 
la confecció de la nostra revista al llarg 
dels seus 50 anys de vida.

Als assistents se’ls obsequiarà amb un detall adient 
al tema tractat i confeccionat expressament per a 
l’ocasió.

Dissabte 24 de maig 19 hores Foment Parroquial

XERRADA -  DEMOSTRACIÓ

Evolució de la impressió:Evolució de la impressió:
de la tipogràfi ca a la digitalde la tipogràfi ca a la digital
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64
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2014

aaaa

444

aaaaa

Acte de reconeixement 
als anunciants de SIÓ
Organitzat en motiu del 50 aniversari de la revista

Cantada d’havaneres Cantada d’havaneres 
amb el grupamb el grup  MARINADAMARINADA

Durant la vetllada s’homenatjarà, 
en representació de tots,
els establiments que s’han
anunciat des del primer número

Entrada gratuïta i oberta a tothom,
amb repartiment de rom cremat

Amb la col·laboració de:

Divendres 13 de juny, a les 22 hores

Consist Parc

GRUPO
CONSIST s.a.
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Del 4 de juliol al 15 d’agost de 2014 
Calella de Palafrugell / Girona 

L’HAS  DE VIURE

PATROCINADOR PRINCIPAL: MITJANS OFICIALS:PATROCINADORS: PROMOTOR I ORGANITZADOR:

INFORMACIÓ 
I VENDA D’ ENTRADES:

902 64 68 35
www.caproigfestival.com 

ELS PETS
10 AGO

LA IAIA
10 AGO

ANTONIO OROZCO
12 AGO

SERGIO DALMA
11 i 14 AGO

SIR  ELTON  JOHN
04 JUL

PLACEBO
01 AGO

JAMES BLUNT
05 AGO

DAVID BISBAL
04 AGO

LUZ CASAL
09 AGO

DUNCAN DHU
06 AGO

DANI MARTÍN
08 AGO

PET SHOP BOYS
03 AGO

HOMBRES G
18 JUL

ELS AMICS DE LES ARTS
25 JUL

BRYAN ADAMS
07 AGO

The Bare Bones Tour

SUPER3 EL MUSICAL
11, 12 i 13 JUL

GERIONA
13 AGO

DEUDEVEU
13 AGO

GERONIMO STILTON
26 JUL

en concert

BARBARA HENDRICKS
15 AGO

Gala
solidària
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ESPECIAL
SANT JORDI CERTAMEN LITERARI

XXXVII Certamen Literari de Sant Jordi 
Vila d’Agramunt J. Pijuan

En motiu del nostre 50è 
aniversari, SIÓ ha tin-
gut en aquesta XXXVIIa 

edició del Certamen Litera-

ri de Sant Jordi un destacat
protagonisme amb la convo-
catòria d’un premi especial, 
destinat als alumnes a par-
tir de 5è de primària, sobre
la nostra revista, com ja và -
rem poder recollir en l’últi-
ma hora de l’edició del mes 
d’abril.

Els alumnes van poder-hi 
participar amb una poesia, 
prosa o article periodístic en 
el qual es parlés o s’exaltés la 
revista. La participació va ser 
de 43 obres i es van concedir 
sis premis que consistiren en 
un lot de llibres format pels 
col·leccionables: “Jocs dels 
infants d’Agramunt”, “Con-
tes dels padrins d’Agramunt 
i rodalies” i “Agramunt: Tor-
ronaires i Xocolaters”, i dos 
llibres més segons l’edat dels 
guardonats.

Precisament la lectura dels 
treballs guanyadors va ser 
la part central de l’acte de 
lliurament de premis que se
celebrà el dia de Sant Jordi 
al Casal. L’autor de cada un 
dels treballs premiats el va 
llegir davant el públic. Pos-
teriorment es van lliurar els 
premis a la resta de guanya-
dors de les diverses catego-
ries de prosa, poesia i poesia 
visual.

El Certamen està organitzat 
per la Regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament i SIÓ, amb 
la col·laboració dels centres 
d’ensenyament Mare de Déu 
del Socors, “Macià-Com-
panys”, IES Ribera del Sió i 
la ZER del Sió; la Biblioteca 
Municipal “Guillem Viladot” 
i la Fundació Guillem Viladot 
“Lo Pardal”. 

PARTICIPACIÓ 2014

POESIA PROSA
POESIA
VISUAL

REVISTA
SIÓ

1r curs de primària - 70
2n curs 56 -
3r curs 43 27
4t curs 32 31
5è curs 40 22 55 15
6è curs 23 25 49 8
1r d’ESO 24 15 28 -
2n 23 33 24 3
3r 14 17 12 10
4t 17 18 12 2
1r de BATXILLERAT 18 12 18 5
2n de BATXILLERAT 4 7 1 -
Majors de 18 anys 2 4 1

TOTAL 296 281 199 43

Foto de família dels premiats amb el diploma acreditatiu.



36 [MAIG 2014]sió 603

ESPECIAL
SANT JORDI CERTAMEN LITERARI

Com en anteriors edicions, 
els alumnes del cicle inicial
de Primària han continuat 
participant amb un dibuix 
acompanyat d’una frase, 
aquest any les visualitzacions 
han tractat sobre la llegenda 
de la troballa de la Mare de 
Déu del Socors.

Jurat
Els membres dels jurats 

foren Mary Cunillera, Nun-
ci Gatnau, Pere Mora, Joan 
Pijuan, Pepita Reñé i Núria 
Sorribes en poesia; i Màrius 
Blàvia, Bepeta Coma, Agusti-
na Juan Fort, Margaret Palou, 

Antoni Ponsa i Josefi na Viles 
en prosa, els quals també 
van ser el jurat de poesia vi-
sual juntament amb la Sra. 
Montserrat Felip. Aquestes 
persones, conjuntament amb 
l’Alcalde i la regidoria de Cul-
tura van fer lliurament dels 
diplomes acreditatius als gua-
nyadors i el val per un lot de 
llibres en català.

Premis
Els premis lliurats de poesia 

i prosa consistiren en vals de 
compra per bescanviar per lli-
bres en català i, els de poesia 
visual, en un llibre de l’obra 

de Guillem Viladot. En total 
es lliuraren 57 premis (25 
en prosa, 24 en poesia i 8 en 
poe sia visual) d’un total de 
776 obres que es presentaren 
als jurats.

Les obres presentades han 
estat 126 visualitzacions, 
240 poesies, 211 proses i 
199 obres de poesia visual. 
No obstant s’ha de puntualit-
zar que tot l’alumnat de Pri-
mària participa en les moda-
litats de prosa i poesia i són 
els mateixos centres que fan 
una preselecció de les com-
posicions que al fi nal arriben 
als jurats.

5è curs de Primària (10/11 anys)
Premi: Article periodístic: Sió, la re-

vista d’Agramunt, de Siobhan 
Carrasco Martínez

6è curs de Primària (11/12 anys)
Premi: D’Agramunt a Irlanda, de Ge-

rard Silvestre Gatell

2n curs d’ESO (13/14 anys) 
Premi:  50è aniversri de la Revista 

Sió, de Noemí Bosch Valen-
tines

3r curs d’ESO (14/15 anys)
Premi: Una forma de recordar esde-

veniments, de Mariona Esco-
là Luque

4t curs d’ESO (15/16 anys)
Premi:  La vida, pàgina a pàgina, de 

Gerard Vicens Guixé

1r de BATXILLERAT (16/17 anys)
Premi: La petjada del poble, de Ma-

ria Puebla i Reñé

Majors de 18 anys
Desert

VEREDICTE DEL PREMI ESPECIAL
50è ANIVERSARI REVISTA SIÓ

5è curs de Primària (10/11 anys)
Premi: Marc Riera i Valentines

6è curs de Primària (11/12 anys)
Premi: Sira Solanes i Pujol

1r curs d´ESO (12/13 anys)
Premi: Ivan Clotet i Rodríguez

2n curs d’ESO (13/14 anys) 
Premi: Bernat Marquilles i Canela

3r curs d’ESO (14/15 anys)
Premi: Jordina Sarri i Quintillà

4t curs d’ESO (15/16 anys)
Premi: Francesc Bernaus i Concabella

1r de BATXILLERAT (16/17 anys)
Premi: Maria Puebla i Reñé

2n de BATXILLERAT (17/18 anys)
Premi: Marina Torres i Farran

Majors de 18 anys
Premi: sense participació

VEREDICTE DE POESIA VISUAL

Les obres presen-
tades han estat 
126 visualitza-
cions, 240 poe-
sies, 211 proses 
i 199 obres de 
poesia visual.
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VEREDICTE POESIA I PROSA

POESIA

2n curs de Primària (7/8 anys)
Visualització de l’obra: La llegenda de la Mare de Déu del 
Socors

Premi: Jordi Solanes Jaumot
Accèssits: Maria Àngels Basaraba
 Guillem Caralps Ruiz

3r curs de Primària (8/9 anys)
Premi: El meu aniversari, de Lily Singleton Shaw
Accèssit: La primavera, de Carla Andreo Solé

4t curs de Primària (9/10 anys)
Premi: El pa, d’Anton Llop Camats
Accèssit: El petit de la família, d’Abril Lloret Torres

5è curs de Primària (10/11 anys)
Premi: La vida, de Neus Silvestre Gatell
Accèssits: El padrí, de Pau Pijuan Prats
 El rellotge, d’Abe Singleton Shaw

6è curs de Primària (11/12 anys)
Premi: Enyorança, de Patrícia Abelló Gil
Accèssit: La meva besàvia, de Jan Viladomat Oliva

1r curs d’ESO (12/13 anys)
Premi: La música, de Manel Vilalta Sisó
Accèssit: La vida són dos diez, de Joana Ribera Zurita

2n curs d’ESO (13/14 anys) 
Premi: Terra de sentiments, de Núria Martín Pedrós
Accèssit: El meu padrí, de Laura Cantacorps Campos

3r curs d’ESO (14/15 anys)
Premi: Estiu, de Mariona Escolà Luque
Accèssit: M’agrada…, de Marc Puigpinós Roig

4t curs d’ESO (15/16 anys)
Premi: Pensament, de Chaimaa Talbi Atfi 
 Camins, de Gerard Vicens Guixé

1r de BATXILLERAT (16/17 anys)
Premi: El ball de la vida, de Maria Puebla Reñé
Accèssit: Tan absent, tan present…, d’Anivid Pedrós 
Faura

2n de BATXILLERAT (17/18 anys)
Premi: Sense tu, de Gerard Miralles Sorribes

Majors de 18 anys
Premi: A primera vista, de Marta Canes Niubó

PROSA

1r curs de Primària (6/7 anys)
Visualització de l’obra: La Troballa de la Mare de Déu del
Socors

Premi: Ian Torres Adrià
Accèssits: Queralt Solé Torres
 Judit Albareda Freixes

3r curs de Primària (8/9 anys)
Premi: El pastor i el llibre, de Joan Cuberes Solé 
Accèssit: L’últim rovelló, d’Alfons Zurita Crespo

4t curs de Primària (9/10 anys)
Premi: La fl or màgica de cinc pètals, de Judit Esteve Martí 
Accèssit: En Gogeta, d’Arnau Bartolí Lluch

5è curs de Primària (10/11 anys)
Premi: El colom de la pau que va perdre la branca d’oli-

vera, de Clara Blàvia Llavaneras
Accèssit: No ens n’hem de riure, de Neus Silvestre Gatell

6è curs de Primària (11/12 anys)
Premi: Carta a l’àvia, de Clara Fernàndez Arànega
Accèssit: Coloregem un món de color gris, de Jan Vilado-

mat Oliva

1r curs d’ESO (12/13 anys)
Premi: No abandonis els amics, de Pau Gimbert Pedrol
Accèssit: Amb ulls de nen, Judit Cuberes Solé

2n curs d’ESO (13/14 anys)
Premi: La rosa blanca, de Roger Brils Creus
Accèssit: El diari, d’Amanda Pedrós Faura

3r curs d’ESO (14/15 anys)
Premi: Carta al padrí, d’Helena Zurita Crespo
Accèssit: El promès és deute, de Salma El-khattabi Ofkir

4t curs d’ESO (15/16 anys)
Premi: Torno a somriure, de Júlia París Torrades
Accèssit: Tu, la meva petita princesa, de Laia Vicens Moreno

1r de BATXILLERAT (16/17 anys)
Premi: Carta a la meva fi lla, d’Antònia Cantacorps Campos
Accèssit: El viatge de les seves vides, d’Alexandra Adriana Surd

2n de BATXILLERAT 17/18 anys)
Premi: Carta des de la Trinxera, de Gerard Miralles Sorribes
Accèssit: El secret dins d’una botella a la deriva, de Gem-

ma Novau Villalba

Majors de 18 anys
Premi: On ets?, de Marta Canes Niubó
Accèssit: L’últim alè d’en Joan, de Jose Antonio García Do-

mínguez



38 [MAIG 2014]sió 603

ESPECIAL
SANT JORDI CERTAMEN LITERARI

ARTICLE PERIO DÍSTIC: SIÓ,
LA REVISTA D’AGRAMUNT I LA RIBERA

La publicació agramuntina Sió celebra 50 anys. 50 anys en els 
que ha estat la portaveu de l’actualitat de la Ribera del Sió i del 
nostre poble Agramunt. Amb més de 600 números, cada mes, 
l’esperada publicació ens fa un resum dels actes que han passat al 
municipi i també ens ofereix l’opinió dels lectors que participen 
escrivint-hi.

El seu contingut es divideix en articles que parlen de l’actua-
litat del mes, les activitats de les entitats, l’opinió dels lectors i 
dels grups polítics municipals. També conté cada mes un ampli 
reportatge sobre algun tema històric de la nostra vila, a més dels 
esports, un apartat on l’ajuntament informa, col·laboracions lite-
ràries i passatemps.

Esperades són sempre les imatges de la portada i de la contra-
portada on sempre veiem dues fotos del mateix lloc del nostre 
poble, una actual i l’altra del passat. Sense oblidar-nos de la publi-
citat de molts dels comerços d’Agramunt.

Els redactors i els col·laboradors són gent d’Agramunt. També 
hi col·laboren la Generalitat de Catalunya, IEI de la Diputació de 
Lleida i l’Ajuntament d’Agramunt.

Durant aquests 50 anys ha rebut diversos premis:
•  Premi Humbert Torres d’Òmnium Cultural 1988.
•  Premi “Tassis-Torrent” de la Diputació de Barcelona 1989.
•  Torronaire d’Honor 2004.
•  Pregoner Festa Major d’Agramunt 2007.
•  Premi Culturàlia 2007.

Quan s’atansa fi  de mes, els lectors i subscriptors esperen la 
revista amb interès per comentar-ne, sobretot, els articles d’opinió 
i les fotos.

–“Si un fet és important al nostre municipi, sempre surt al Sió”, 
afi rma una lectora.

Els vilatans esperem que dureu així molt més.
FELICITATS SIÓ!

Siobhan Carrasco Martínez
5è de Primària

D’AGRAMUNT A IRLANDA

Agramunt, 3 d’agost de 2033

Estimada Estel,
Com va la vida? I el fred del nord? Tot bé 

per Irlanda? I la feina? T’agrada? Són tan-
tes les preguntes que vull fer-te que aprofi to 
avui que és diumenge per poder escriure’t 
aquesta carta.

Aquí tot va bé. Normal. El papa i la mama 
fent-se grans (com tots!) i molt enyorats, ja 
que des de Nadal que no et veiem. El Bru 
content amb la seva nova feina i amb la 
nova xicota i jo atrafegat treballant a la uni-
versitat i el futbol, com sempre.

T’envio el paquet que vas demanar-me: 
xocolata d’Agramunt, pernil del bo, fuet del 
bo, una garrafeta d’oli i els vuit darrers “Sió” 
que no has llegit.

Encara recordo que quan per Nadal em 
vas dir que amb un bon pa amb tomata 
amb pernil tot llegint el Sió, aquí a Belfast, 
et traslladaves directament a Agramunt. 
Et posaves al dia de l’activitat del poble, 
l’agenda cultural, els esports, les opinions, 
les entrevistes. M’explicaves que et feia tan-
ta companyia. Ho entenc.

Sé que estàs contenta amb la feina però és 
dur estar lluny de la teva terra, dels teus...

Nosaltres també t’enyorem molt però es-
tem tranquils, perquè sabem que ets molt 
feliç.

Fins al setembre, germaneta.
Sergi.

Gerard Silvestre Gatell
6è de Primària
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50è ANIVERSARI
DE LA REVISTA SIÓ

Estava assegut al menjador. Feia un sol que ena-
morava. Començava la primavera. A les meves mans 
hi tenia la revista, l’últim número que havia sortit, el 
fullejava lentament tot recordant vells temps, quan 
ens reuníem amb els redactors de la revista i comen-
çàvem a cercar informació, fotos, anècdotes, comen-
taris, passatemps... del mes.

Les reunions eren disteses, doncs la gent s’hi troba 
a gust. La gent del poble col·laborava amb opi nions, 
idees, crítiques, situacions, economia... També no hi 
podia faltar la col·laboració del senyor Viladot a la 
contraportada sempre explicant un conte basat en 
fets reals que portava el cognom de “Som a Riella”, 
acompanyat d’anècdotes de la seva família i del seu 
gos, Urc.

La revista sempre tenia la mateixa estructura ex-
ceptuant algunes vegades: el mes que se celebrava 
la diada de Sant Jordi que tots els alumnes dels 
col·legis participaven al concurs en què havien de 
fer proses, poesies o poesies visuals, les quals eren 
votades per un jurat i les més puntuades eren publi-
cades a la revista. També quan donaven el llibret, 
que consistia en la història d’Agramunt, història de 
l’església d’Agramunt, el sepulcre, el refugi... A la 
revista també s’incloïa els naixements i les defunci-
ons dels vilatans d’Agramunt, esqueles de persones 
que havien mort dies enrere...

Quants records. Quants moments viscuts. Quanta 
història... Vaig tancar la revista amb les mans tre-
moloses. Vaig tancar els ulls i em vaig adonar que el 
que havia escrit a la revista era en defi nitiva la meva 
història, com la de tots els Agramuntins.

Noemí Bosch Valentines
2n d’ESO

UNA FORMA DE
RECORDAR ESDEVENIMENTS

Ja fa molt temps, quan encara hi havia cavallers al servei 
dels reis. La nostra vila no era més que un territori inten-
tat conquistar amb un munt de batalles. Quan ja es van 
començar a ocupar els territoris de les terres d’Urgell, es 
van unir un grup de persones per formar el que després 
seria un poble on la major tradició serien els torrons i la 
xocolata a la pedra. En aquells temps tenien tradicions 
que en dies d’avui encara es conserven i d’altres que s’han 
perdut, ja que només han quedat en la memòria d’aquella 
gent de l’època medieval.

La conquesta de la vila d’Agramunt va tenir lloc el 1070 
a càrrec d’Ermengol IV d’Urgell. Estaven enemistats amb 
els àrabs, ja que aquests volien governar el nostre territo-
ri. El comte d’Urgell Ermengol IV ocupà el territori i el 
fortifi cà per fer front als àrabs. Dins d’aquelles muralles 
hi vivia una gent humil i honesta. En aquella època feien 
festes i altres celebracions anuals, fi ns i tot organitzaven 
esdeveniments per tot el poble. Molts d’aquests actes han 
estat perduts en el temps.

Això passa al llarg de la història. S’han perdut tradi-
cions i costums perquè no en va quedar res escrit.

Van anar passant els anys i la vila d’Agramunt va anar 
creixent. Ens situem a l’any 1964, quan un grup de perso-
nes emprenedores van decidir fundar una revista que van 
posar el nom del riu de la vila, és a dir, revista Sió. Van 
decidir que en aquesta revista hi escriurien els esdeveni-
ments de cada mes amb diversos apartats diferents que 
s’han anat modifi cant al llarg dels anys. Així generacions 
posteriors poden veure o recordar les festes i les maneres 
de celebrar les festivitats d’anys anteriors.

A hores d’ara la revista Sió s’ha convertit en un dels 
motors culturals de la vila d’Agramunt.

Mariona Escolà Luque
3r d’ESO
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ESPECIAL
SANT JORDI CERTAMEN LITERARI

LA VIDA, PÀGINA A PÀGINA

Des de ben petit tenia una gran pas-
sió per una revista que mensualment 
arribava a la bústia de casa meva. 
Era el Sió, una publicació local que 
reuneix totes les notícies importants 
de la nostra vila, Agramunt. Recordo 
que, quan encara no sabia llegir, la 
fullejava ràpidament i només em fi -
xava en les fotografi es. Però veure-les 
em feia feliç, ja que distingia tots els 
llocs del poble que hi apareixien.

A mesura que em vaig anar fent 
gran, el Sió m’agradava més i més, i 
sentia un gran entusiasme cada cop 
que el veia a la bústia. Els dies que 
trobava el Sió sobre la taula de la 
meva habitació eren especialment ge-
nials. Llençava la maleta sobre el llit, 
agafava la revista, desembolcallava el 
plàstic que la recobria i, amb frisor, 
començava a fullejar-la.

Recordo també que la revista arri-
bava sempre amb un petit paper on 
apareixia l’adreça de casa nostra i el 
nom del pare. Aquell paperet el do-
nava a la meva mare i ella el guar-
dava en un calaixet de fusta, ja que 
l’aprofi tava per fer la llista de la com-
pra.

Quan ja estava fent batxillerat, la 
il·lusió pel Sió no desapareixia. Fins i 
tot va arribar un punt en què la mare 
havia d’amagar-me la revista quan 
arribava al migdia del col·legi, perquè 
si la trobava començava a llegir-la i 

no volia ni dinar. Sobretot m’interes-
saven els articles d’opinió i les notí-
cies dels esports locals.

Tanmateix va arribar el dia que 
vaig marxar a estudiar lluny del po-
ble, concretament a Barcelona. Allà 
vivia amb alguns amics de la colla, 
però estàvem totalment desinformats 
de les notícies que passaven al nostre 
poble. Jo estimava molt Agramunt i 
necessitava saber totes les coses que 
succeïen. Així que un dia vaig trucar 
a la redacció de la revista Sió i em 
vaig subscriure. D’aquesta manera 
m’enviarien mensualment la revista 
a Barcelona.

A principis del mes següent, un dia 
en arribar al pis d’estudiant vaig mi-
rar a la bústia i vaig trobar-me una 
cosa molt especial: la revista Sió! En 
veure-la em va fer un petit bot el cor i 
a corre-cuita me la vaig endur fi ns a la 
meva habitació i em vaig tancar amb 
clau. Amb una gran satisfacció vaig 
desembolcallar el plàstic i vaig guar-
dar-me el paperet. Seguidament vaig 
mirar la portada i hi sortia una fo-
tografi a del Pilar d’Almenara. Aque-
lla fotografi a em va posar la pell de 
gallina. Vaig sentir una sensació rara 
en tot el meu cos. Em van venir al 
cap les excursions que feia de petit 
amb els meus amics al Pilar. Aquelles 
sortides en què, amb l’ajuda de tots, 
aconseguíem pujar fi ns dalt de la tor-

re des d’on teníem una vista genial 
de tot el nostre poble. Aquest pensa-
ment em va fer caure dues llàgrimes 
sobre la portada de la revista. Enyo-
rava el meu poble i els meus amics. 
Aquestes llàgrimes van desfer el pa-
per i van formar una petita rodona. 
Aquella rodona tenia forma d’un ull 
i signifi cava que a través de la revista 
Sió podria recordar tots els moments 
meravellosos de la meva infantesa i 
m’assabentaria de tot el que passa-
va al meu poble. Gràcies a la revista 
Sió tornava a tenir la il·lusió d’un nen 
petit.

 Gerard Vicens Guixé
4t d’ESO

Jardins de secà
Jordi Lluch Sarnago

jardiner

 Poda d’arbrat agrícola

 Poda d’arbrat urbà i ornamental

 Manteniment de jardins existents

 Aplicació de tractaments fitosanitaris

 Disseny manual i digital

Tel. 658 921 335   jardinsdesecar@gmail.com

 Col·locació sistemes de regPer 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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LA PETJADA DEL POBLE

Avui, en arribar a casa, he trobat a 
la bústia l’exemplar de la revista Sió.

Com cada mes és motiu de disputa 
entre els membres de la família per 
fullejar-lo primer.

El primer cop d’ull ens agrada fer-
lo ràpid. Llegir els titulars de la por-
tada, buscar entre les imatges alguna 
cara coneguda, assaborir les contra-
portades o bé llegir algun comentari 
ja esperat o article polèmic.

La revista Sió és a casa meva des de 
fa 26 anys, els mateixos anys que fa 
que els pares van casar-se i establir-se 
a Agramunt. Gràcies a la revista han 
anat coneixen el poble i el seu taran-
nà, han conegut els seus racons em-
blemàtics i la manera de ser dels seus 
habitants.

Crec que la publicació contribueix 
a fer estimar el poble i afavoreix el 
contacte entre la gent.

La revista és un dels signes d’Agra-
munt. El fet que una publicació del 

poble perduri tants anys vol dir que 
la gent està interessada en ella i que 
hi troba el que busca.

Els agramuntins que viuen fora de 
la vila també disposen d’aquest re-
curs per sentir-se més a prop de les 
seves arrels i dels esdeveniments que 
passen.

La revista Sió és l’encarregada de 
deixar la marca del batec del poble, 
tot queda refl ectit en ella, sigui im-
portant, anecdòtic o bé un succés 
sense més. A més a més és la fi nestra 
de les entitats locals, dels que tenen 
inquietuds literàries, dels que fan es-
port, política i de tots aquells que ne-
cessiten comunicar alguna cosa.

Amb la revista Sió els escolars po-
dem fer estadístiques de pluja, tem-
peratures, cens, consultar dades i 
aprendre amb els documentals.

Cal admirar els qui tiren endavant 
la publicació, perquè escriuen la his-
tòria del nostre poble cada dia i vet-

llen els petits detalls que són els que 
marquen la diferència.

Per molts anys i endavant.

Maria Puebla Reñé
1r de Batxillerat

Jordi Solanes Jaumot. 
Premi poesia “Visualitza-
ció de l’obra: La llegenda 
de la Mare de Déu dels 
Socors”, 2n de primària

Nota: Degut a la manca 
d’espai, la resta de les 
obres premiades s’aniran 
publicant en els promers 
números de la revista.
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Resultats dels equips d’handbol Jaume Espinal
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Sènior Masculí (Tercera Catalana preferent - Grup B)
No ha pogut ser. S’ha acabat la lliga regular amb un regust 

agredolç. Finalment l’equip ha quedat fora de les fases d’as-
cens, però tot i els problemes inesperats de l’inici de tempo-
rada, ha complert amb escreix amb l’objectiu previst, que era 
la permanència sense els patiments de la temporada passada.

Resultats:
12/04/2014 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 33 HANDBOL JOVENTUT RIBETANA 14
26/04/2014 CLUB HANDBOL RIUDOMS 35 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 32

Juvenil Femení
(Copa Federació - Grup B segona fase)

L’equip Juvenil ha aconseguit passar a la segona ronda de 

la copa, on ha començat amb resultats diversos, l’intent de 
colar-se a la fi nal d’aquesta competició.

Resultats:
01/05/2014 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 10 HANDBOL SANT JOAN DESPÍ B 22
03/05/2014 BM PAU CASALS 14 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 22

Cadet Femení (Copa Federació - Grup A)
Continua la mala sort per a les cadets. Resultat previsible 

contra el líder de la competició, però altre cop derrota per la 
mínima en la visita a Guissona, tot i les baixes.

Resultats:
13/04/2014 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A.   6 H.C. VILANOVA 15
03/05/2014 ACLE GUISSONA 16 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 15

Infantil Femení
(Copa Federació - Grup B)

Continua la bona ratxa de les petites del 
club. Només un partit entre vacances de 
Pasqua i la jornada del pont, però amb re-
sultat més que positiu, cosa que fa mante-
nir l’equip en una magnífi ca quarta posició.

Resultats:
13/04/2014 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 18
 PBG MONTMELÓ 13

Com sempre podreu trobar tota la infor-
mació del que passa al club, resultats, no-
tícies, etc., a la nostra web <www.hand bol  -
agramunt.org> i també a la nostra pàgina 
de facebook <http://www.facebook.com/
Club.Handbol.Agramunt>.   ■

Partit de l’equip Juvenil contra el 
Sant Joan Despí del dia 1 de maig.
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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

C.
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T ESCOLA
G.GATELLwww.cfagramunt.cat

R. MendozaResultats i classifi cacions
Segona Catalana

Hem retrobat el camí de 
les victòries.
Classifi cació Punts
Mollerussa 71
Lleida 56
Albi 51
Guissona 49
Cervera 46
Agramunt G. Gatell 43
Alcarràs 40
Linyola 40
La Seu d’Urgell 36
Organyà 35
Les Borges Blanques 34
Solsona 32
Tremp 32
Artesa de Segre 32
Pardinyes 22
La Pobla de Segur 20
Almacelles 13

Juvenil
Dos empats que ens fan 

pujar una posició
Classifi cació Punts
Garrigues 65
Alpicat 58
Andorra 55
Bordeta 46
Solsona 43
Agramunt G. Gatell 37
Cervera 37
Tàrrega 37
AEM 35
Guissona 32
Balaguer 31
Mollerussa 23
Intercomarcal 23
E.F. Urgell 22
Almacelles 21
Pla d’Urgell 3

Cadet
Quan només queda un 

partit falta saber si mantin-
drem la cinquena posició.
Classifi cació Punts
Bordeta 54
Garrigues 48
Rialp 47
Artesa 42

Agramunt G. Gatell 36
Tàrrega 36
E.F. Urgell 36
Tremp 34
FIF Lleida 30
Cervera 19
Balaguer 19
Pla d’Urgell 14
At. Segre 12

Infantil
Un puntet aconseguit a 

Balaguer.
Classifi cació Punts
Intercomarcal 57
Cervera 56
AEM 51
Garrigues 50
Pobla de Segur 49
Artesa 47
Tremp 46
At. Segre 39
Linyola 36
E.F. Urgell 30
Oliana 28
Balaguer 28
Guissona 20
Agramunt G. Gatell 15
Pla d’Urgell 10
Tàrrega 4

Aleví-A
Victòria amb el Baix Se-

grià, bon empat a pardinyes, 
però inesperada derrota da-
vant el Tàrrega.
Classifi cació Punts
At. Segre 67
Lleida 65
AEM 63
Mollerussa 60
Bordeta 59
Tàrrega 36
Agramunt G. Gatell 36
Alpicat 30
Baix Segrià 26
Almacelles 26
Balaguer 25
Mig Segrià 23
Guissona 19
Pardinyes 16
Balàfi a 14
Terraferma 14

R
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Aleví-B
Dues victòries amb el Fon-

darella i el Bellpuig.
Classifi cació Punts
At. Segre 64
Cervera 61
FIF Lleida 55
Almacelles 51
Bordeta 48
Pinyana 45
Fondarella 36
Mig Segrià 34
Baix Segrià 33
Garrigues 32
AEM 32
Guissona 25
Balàfi a 24
Agramunt G. Gatell 21
Bellpuig 7
Tàrrega 7

Benjamí-A
Victòria amb un rival di-

recte en la classifi cació: 
Agramunt G. Gatell 5 - Bor-
deta 0.
Classifi cació Punts
Alpicat 56
At. Segre 54
Balàfi a 44
Almacelles 44
Orgel·lia 37
Garrigues 36

Baix Segrià 36
Intercomarcal 30
Agramunt G. Gatell 18
Bordeta 10
Balaguer 8
Mig Segrià 5

Benjamí-B
Contundent derrota amb el 

primer classifi cat per 15-0.
Classifi cació Punts
At. Segre 70
Mollerussa 61
Lleida 61
Balàfi a 58
FIF Lleida 53
Pardinyes 46
Tàrrega 42
AEM 28
Orgel·lia 25
Agramunt G. Gatell 17
Baix Segrià 16
Guissona 14
Alpicat 10
Almacelles 10

Prebenjamí
Agramunt G. Gatell 5 - Bellpuig 0
Ponts 3 - Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 11 - Guissona 3

(Aquesta categoria no dispo-
sa de classifi cació).   ■

Equip Aleví-B.
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ESPORTS ESCATXICS

Cros i campionat de Catalunya

L’equip benjamí masculí a la sortida del Cros de Bellpuig (Cesc, Adrià, 
Arnau, Yago i Joan).

A la dreta, l’equip prebenjamí femení a la sortida del Cros de Bellpuig 
(Núria, Queralt i Anna).
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CROS DE BELLPUIG (30 març)
El de Bellpuig és l’últim de la tempo-

rada de cros a l’Urgell. Com cada any, 
es disputa en el circuit de Catalunya 
de Motocròs, que es troba en aques-
ta localitat. El circuit, en estar pensat 
per la pràctica del motocròs, és molt 
dur, amb fortes pujades i baixades, i 
si a més ha plogut, com va ser el cas 
d’aquest any, hi ha molt fang. Tot i es-
tar plovent tot el matí, el nombrós grup 
d’Escatxics no es va arronsar i un diu-

menge més van omplir el circuit del co-
lor verd llampant que els caracteritza. 
Cal destacar en aquesta prova la nota-
ble millora de la condició física de tots 
els corredors i corredores de l’equip, 
aconseguint molts bons resultats.

oberta Gabi Karseska

Cadet masculí Oriol Valls Trepat 1r

Infantil masculí Pau Godoy Karseska 1r

Infantil femení Mireia Lorente Llop 2a

Aleví femení Mar Godoy Karseska 6a

Benjamí masculí Cesc Boix Baró
Adrià Salat Pacheco  
Arnau Areny Bernaus
Yago Cabrera Gandia
Joan Orteu Marimon

1r
5è
6è
15è
18è

Prebenjamí
masculí 

Pau Vilanova López
Quim Godoy Karseska
Genís Gimbert Pedrol
Gerard Fitó Lobero
Marc Andreo Solé
Hèctor Salat Pacheco
Jordi Sala Pascuet

1r
2n
7è
13è
14è
16è
17è

Prebenjamí
femení 

Núria Argelich Bernaus
Queralt Solé Torres
Anna Cases Roig

2a
4a
6a

P4 Paula Salat Pacheco

P4 Oriol Areny Bernaus

CROS DE JUNEDA (6 d’abril)
A aquest últim cros de la temporada 

hi va anar una petita representació dels 
Escatxics que van destacar en les seves 
respectives curses.

Prebenjamí masculí Genís Gimbert Pedrol 5è

Gerard Fitó Lobero
Jordi Sala Pascuet

PRÈVIA CAMPIONAT
DE CATALUNYA DE RELLEUS
(Mataró dissabte 26 d’abril)

La pista d’atletisme de Mataró acull 
la prèvia del Campionat de Catalunya 
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Escatxics a la foto de grup del dinar celebrat al Consist Parc el dia 1 de maig.

FONT: ESCATXICS
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de relleus en les categories benjamí, 
aleví, infantil i cadet.

Aproximadament 3.000 atletes. Tota 
una festa de l’atletisme en curses de 
relleus de diferents distàncies, on la 
suma de l’esforç de tot l’equip és més 
important que l’individual. En aquesta 
prèvia participaven dos Escatxics amb 
l’equip masculí i femení de Lleida. El 
Pau Godoy en 4x100 i 4x300 i la Ma-
rina Súria en 4x300. Després de rea-
litzar unes curses molt emocionants, 

ambdós es classifi caren per a la fi nal.

FINAL CAMPIONAT
DE CATALUNYA DE RELLEUS
(Mataró, dissabte 5 de maig) 

En la fi nal de relleus, l’equip en què 
participava el Pau Godoy es classifi cà 
en tercera posició, i per tant medalla 
de bronze de Catalunya. L’equip de 
la Marina Súria quedà en un meritori 
quart lloc. Cal felicitar-los a tots dos 

per la seva aportació a l’equip.

DINAR DE GERMANOR AL
CONSIST PARC (1 de maig)

Per primer any i gràcies a la partici-
pació dels pares i mares dels Escatxics 
ja que van organitzar i elaborar el dinar, 
celebrarem aquest dia de festa i trobada. 
Des d’aquestes ratlles volem agrair-los
l’esforç per haver-ho fet possible, ja 
que a grans i petits ens van agafar ga-
nes de repetir.   ■

La Marina Súria amb les seves companyes de l’equip de relleus del Lleida UA.

A l’esquerra, el Pau Godoy amb els seus companys de l’equip de relleus del Lleida UA.FO
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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

Xavier Infante Màrquez
P A L E T A

CONSTRUCCIONS
i REFORMES

Raval de Castellnou, 27
Telèfon 973 392 329
Mòbil 606 314 654
PUIGVERD D’AGRAMUNT
(Lleida)
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS ACORD D’ESQUERRA

Un nou país en una nova Europa

Aquest proper diumenge 25 de 
maig, els catalans estem cridats a 
les urnes per escollir els europar-

lamentaris que ens representaran en els 
propers anys al Parlament Europeu. Un 
Parlament que per primer cop tindrà una 
forta capacitat per escollir els membres 
de l’ens que acabarà executant les polí-
tiques que s’acordin, la Comissió Euro-
pea, i que cada cop més infl ueixen en les 
polítiques que s’acabin desenvolupant a 
tots els estats membres. És aquest un 
dels motius pels quals considerem im-
portant exercir el nostre dret a vot.

Aquestes eleccions també seran una 
demostració més de la voluntat de de-
cidir que fa temps que reclama el po-
ble de Catalunya. És important que les 

forces que van donar suport al Dret a 
decidir tinguin una àmplia representa-
ció, per buscar els suports i aliances 
d’altres formacions polítiques de cara 
al proper 9 de novembre. Les diferents 
formacions polítiques catalanes amb re-
presentació a Europa que es presenten 
a aquestes eleccions europees s’han 
agrupat amb altres formacions. Esquer-
ra Republicana ho ha fet amb Nova Es-
querra Catalana i Catalunya  Sí sota el 
nom de l’Esquerra pel Dret a Decidir. 
Convergència i Unió ho han fet amb el 
Partit Nacionalista Basc, la Coalición 
Canaria i Compromiso por Galicia sota 
el nom de Coalició per Europa. Iniciati-
va per Catalunya Verds ho han fet amb 
Izquierda Unida i la resta d’ecosocialis-

tes de l’estat espanyol, sota el nom de 
La Izquierda Plural. Finalment, el PSC 
i el PSOE es presenten sota el nom de 
Partido Socialista Obrero Español i el 
Partit Popular com a formació única.

L’aposta d’Esquerra Republicana de 
Catalunya per Josep-Maria Terricabras 
demostra la voluntat de transmetre un 
missatge ampli però decidit, abraçant 
les polítiques socials tan necessàries en 
moments com el que estem vivint, per 
construir una Europa socialment justa. 
Els catalans tenim l’oportunitat de fer 
sentir la nostra veu a aquesta nova Eu-
ropa. Ens quedarà molta feina per fer, 
però el primer pas d’aquest camí co-
mença el proper 25 de maig. No ens 
fallem a nosaltres mateixos!   ■
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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!

Productes alimentaris de
“Qualitat” al millor preu:
Pernils, Embotits, Mel, Oli, etc.

Agramunt (Lleida):
Ctra. Cervera km.19 (Edifi ci Agra)
Tel. 973 390 801
Horari: de 9 a 14 h. i de 17 a 21 h.
(de dilluns a dissabte)

Es fan assortiments del nostre producte
per encàrrec

Cremador policombustible 30 kh a 2.550€,

ESTALVIÏ’S UN 60% EN LA SEVA
FACTURA DE GASOIL O GAS

muntatge, sitja, tot inclòs.

Altres potències
consultar.

PER QUALSEVOL CONSULTA: info@ilerpellet.com
673 847 436 / 656 434 418

Ronda dels Comtes d’Urgell, s/n   -   AGRAMUNT (Lleida)

ESTATT LVIÏ’S UNLL 60%

Sac de pèl·let a les nostres
instal·lacions d’Agramunt, 
3’70 €/sac
Sac de pèl·let portat a casa, 
4 €/sac
A granel preus a convenir
segons tonelades.

- Estufa 7kw
  a 1.255€ iva inclòs
- Estufa 8,5 kw
  a 1.436€ iva inclòs
- Estufa 10 kw
  a 1.567€ iva inclòs
- Estufa insetrable 13 kw a 2.210€ iva inclòs
- Caldera termoestufa 15 kw 2.418€ iva inclòs
- Caldera termoestufa 25 kw 3.484€ iva inclòs
- Caldera termoestufa 34 kw 4.513€ iva inclòs
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS CiU

Responsabilitat????

És important constatar que en l’escrit del 
mes d’abril Acord d’Esquerra reconeix 
que l’any 2010 es va ingressar en con-

cepte de préstec 121.603€ per fi nançar les 
obres de reforma del casc antic. 

El que no ens expliquen és per què el mes 
de febrer diuen “que no consideraven oportú 
ni viable demanar un crèdit bancari”. Oblit in-
voluntari o intencionat?

Aquesta obra de remodelació es va treure a 
concurs i se’n van publicar les bases. Poste-
riorment, es van anular les bases i se’n van 
redactar unes de noves per millorar el projecte, 
tot i que en una reunió amb els tècnics muni-
cipals en la qual ens van presentar el projecte, 
se’ns va dir que estava molt ben estudiat. No 
devia estar tan ben estudiat.

En aquest cas, el grup municipal de CiU no 
ha fet cap comentari o crítica a aquesta qües-
tió. Si és per fer-ho millor, endavant.

Un altre oblit, no sabem si involuntari o in-
tencionat: Diuen en l’escrit del mes d’abril “ha-
ver passat de concertar crèdits per inver sions 
de 493.365€ (2009) o 566.268€ (2010)
a no haver-ne de concertar cap”. 

En el ple del 14 de maig de 2012, es va 
aprovar la concertació d’una operació de prés-
tec a llarg termini (10 anys) per import de 
602.538,62€ per al pagament a proveïdors.

Per tant concertació de crèdit n’hi ha hagut 
i, per cert, amb una carència de dos anys, pe-
ríode en el qual nomes pagarem interessos. I ja 
que hi som, ens va sorprendre molt aquesta 

carència, atès que l’equip de govern era radi-
calment contrari a aquesta pràctica.

Això també explica la dràstica disminució del 
període de pagament a proveïdors. Si el deute 
a l’inici de la legislatura era de 910.000€, de 
cop (amb crèdit) es paguen 602.538,62€.

Per fer el compte de la vella, si es pagava a 
nou mesos i dèiem 910.000€ i amb el crèdit 
paguem 602.538€, automàticament sense fer 
res (llevat de demanar el crèdit) baixem el ter-
mini de pagament a tres mesos.

No li podem dir el motiu pel qual la vicepre-
sidenta del govern va convocar l’Ajuntament 
d’Agramunt a una reunió dels 40 municipis 
més endeutats de Catalunya; el que sí hagués 
pogut fer és explicar-li que el 2007, en acabar 
la legislatura, l’equip de govern de CiU es va 
trobar amb la sorpresa de factures reconegu-
des i no incorporades al pressupost (per falta 
de partida) per import de 650.000€ i que vam 
haver d’anar regularitzant a mesura de les nos-
tres possibilitats. Suposem que seran capaços 
d’entendre que amb aquestes circumstàncies 
heretades, fi ligranes poques.

Celebrem que ara prefereixin fer propostes 
i arguments i no acudir a l’insult i a la provo-
cació. Hagués estat bé que aquestes formes 
les haguessin aplicat la legislatura anterior. Els 
que van estar a l’equip de govern tenen l’he-
meroteca plena d’aquesta manera de fer. 

Potser d’aquí en van aprendre.

Grup Municipal de Convergència i Unió 

En acabar la legis-
latura, l’equip de 
govern de CiU es 
va trobar amb la 
sorpresa de factu-
res reconegudes 
i no incorporades 
al pressupost (per 
falta de partida) 
per import de 
650.000€ i que 
vam haver d’anar 
regularitzant a me-
sura de les nostres 
possibilitats.

Concertació de 
crèdit n’hi ha hagut 
i, per cert, amb 
una carència de 
dos anys, període 
en el qual nomes 
pagarem interes-
sos.
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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: 15€

DESCOMPTES DEL 20% EN EL MATERIAL
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L'AJUNTAMENT
INFORMA

▼

REGIDORIA DE CULTURA

CURS D’ESTIU DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA A AGRAMUNT 

Art i Territori, del 2 al 4 de juliol
L’Ajuntament d’Agramunt, a través de la Regidoria de Cul-

tura, amb la col·laboració de les Fundacions Espai Guinovart 
i Guillem Viladot, ha organitzat per aquest mes de juliol la 1a 
edició del curs d’estiu Art i Territori de la Universitat de Lleida. 
El curs pretén fer una immersió en la creació artística i en les 
claus, motivacions i referències que es manifesten en l’obra 
d’aquests autors. Per aquest motiu, el coneixement i l’estudi de 
les seves obres es complementarà amb tallers que faran possi-
ble assajar tècniques i estratègies creatives i obtenir resultats 
aplicables en l’àmbit artístic i educatiu. Es tracta d’un curs 
de caràcter interdisciplinari, adreçat a estudiants i professio-
nals de l’àmbit de l’educació, les Belles Arts, Història de l’Art, 
Comunicació, Turisme i, en general, a totes aquelles persones 
interessades en el tema. La coordinació del curs anirà a càrrec 
del pintor muralista Josep Minguell i tindrà un cost de 79€ pels 
alumnes de la UdL i de 90€ per a la resta. Per a inscripcions i 
més informació, www.agramunt.cat/artiterritori.pdf      

 Acolliment en famílies
Per facilitar l’allotjament als estudiants, s’oferirà l’opció de 

ser acollits en famílies. Per aquest motiu, totes les persones 
interessades en acollir un estudiant durant aquests dies poden 
adreçar-se a la mateixa Ofi cina de Turisme (973391089)

SEGON ACTE TRICENTENARI
El divendres 2 de maig es va dur a terme el segon acte per 

commemorar el Tricentenari. En aquesta ocasió, fou la Josefi na 
Piulats i Pujol qui a través de les seves explicacions va narrar 
la història de Francesc Comes Torró, Comte de Rocamartí, se-
nyor de la Donzell, un notable prohom per Agramunt i els seus 
voltants durant el 1700. A més, l’historiador Ramon Bernaus 
Santacreu va contextualitzar en la història cada fet que s’expli-
cava. La Sala de Plens fou el marc escollit per celebrar aquest 
acte, que s’omplí de persones que volien conèixer la història 
del comte.

SANT JORDI AL CARRER
La regidoria de Cultura ha apostat un any 

més per celebrar la diada de Sant Jordi al carrer. Durant tot el 
dia es van realitzar un seguit d’activitats en diferents punts de 
la vila que van comptar amb gran participació de petits i grans. 
Els espectacles culturals adreçats als nens d’edat escolar es van 
realitzat tots a l’exterior, en indrets com la plaça del Mercadal, 
plaça del Pou, pati de l’EMMA o Passeig Josep Brufau. La Bi-
blioteca i la Ràdio també van sortir al carrer, oferint activitats 
diferents a la programació habitual. Un any més, des de l’Ajun-
tament es va dur a terme l’activitat Llibre x llibre, on tothom 
que portava un llibre de casa podia bescanviar-lo per un altre. 
A la tarda, s’organitzà un taller, amenitzat musicalment per un 
grup d’alumnes de l’Escola Municipal de Música. L’entrega dels 
premis del XXXVII Certamen Literari de Sant Jordi va tancar la 
diada cultural.

REGIDORIA DE BENESTAR I SALUT

ENSURT A LA RESIDÈNCIA MAS VELL
El diumenge 11 de maig, cap a les 3 de la matinada, el servei 

d’emergències de la Generalitat va rebre un avís de presència 
de fum a la Residència Geriàtrica Mas Vell d’Agramunt. Con-
cretament, la combustió va originar-se en una assecadora de 
roba de la tercera planta, que va generar un gran volum de fum, 
motiu pel qual van haver de desallotjar-se els sis residents amb 
habitació a aquesta planta. Com a mesura preventiva, els sis 
residents i una de les persones que va alertar del fum i que va 
ajudar a les tasques d’evacuació, van ser traslladats a l’Hospital 
Arnau de Vilanova per descartar qualsevol intoxicació per inha-
lació de fum. L’Ajuntament d’Agramunt va coordinar-se amb la 
Residència Ribera del Sió per acollir els residents, que van ser 
donats d’alta al cap d’unes hores, tot i que fi nalment es va optar 
per habilitar una sala a la mateixa Residència Mas Vell amb 
llits cedits pels Bombers Voluntaris d’Agramunt. Des de l’Ajun-
tament es vol agrair la tasca realitzada pels ciutadans que van 
alertar i que van ajudar a desallotjar els veïns, a la Residència 
Ribera del Sió, a les sis dotacions de bombers entre els quals el 
cos de voluntaris d’Agramunt, a les cinc ambulàncies del SEM, FO

N
T:

 A
JU

N
TA

M
E

N
T

FO
N

T:
 A

JU
N

TA
M

E
N

T



52 [MAIG 2014]sió 603

▼

L'AJUNTAMENT
INFORMA

a l’equip d’urgències del CAP d’Agramunt, a les dues patrulles 
de Mossos i la policia local d’Agramunt, que van desplaçar-se 
al lloc per dur a terme les tasques d’extinció i d’atenció als 
afectats.

DINAR DE GERMANOR AL MAS VELL
El dissabte 26 d’abril, la Residència Geriàtrica Mas Vell va 

celebrar el dinar de germanor, al qual van assistir tots els usu-
aris i treballadors del centre així com membres del Patronat.

REGIDORIA DE SERVEIS

TASQUES REALITZADES A TRAVÉS DE TREBALLS EN BENEFICI 
DE LA COMUNITAT

L’equip de Serveis Municipals, gràcies a la col·laboració que 
l’Ajuntament duu a terme amb el Departament de Justícia, ha 
pogut coordinar i realitzar diferents actuacions a través de les 
persones que han de fer un treball en benefi ci de la comunitat. 
Entre aquestes actuacions, s’ha rascat i pintat diverses baranes 
(davant de la Llar d’infants Nins, entrada Camp de futbol i anti-
ga Caserna Guàrdia Civil) a més de les escales que fan d’enllaç 
entre la plaça de l’Amball i el carrer Carabassa i les baranes que 
donen accés a la passera des del nou aparcament.

NOVES BARANES
Davant la petició d’alguns veïns, l’Equip de Serveis Munici-

pals de l’Ajuntament ha instal·lat una nova barana a les escales 
d’accés a les llotges de la Sala del Teatre del Casal Agramuntí i 
una segona barana a les escales de la Pl. del Torronaire.

REGIDORIA DE GOVERNACIÓ

L’AJUNTAMENT JA DISPOSA DE SEU ELECTRÒNICA

L’Ajuntament ha posat a disposició dels ciutadans un nou espai 
al web municipal a través del qual es podran realitzar tramita-
cions telemàticament. Concretament, es podran tramitar des de 
sol·licituds genèriques fi ns a canvis de domiciliació de rebuts, 
preinscripcions o fer consultes d’expedients oberts en exposició 
pública. El nou servei també informa dels documents que cal 
adjuntar a les diferents sol·licituds i pels casos que es requereixi 
signatura, també hi ha la possibilitat de realitzar-la mitjançant 
un certifi cat digital o bé de descarregar-se la corresponent sol-
licitud per emplenar-la des de casa. Amb aquest nou espai es 
pretén facilitar i agilitzar la tramitació de document al ciutadà.

REGIDORIA D’ESPORTS

ACTIVITATS D’ESTIU
Un any més, la regidoria d’Esports a través del Patronat d’Es-

ports ha dissenyat i organitzat un seguit d’activitats per a totes 
les edats per realitzar durant l’estiu. Entre aquestes, es tornaran 
a fer els cursets de natació, repartits en tres torns diferents, i les 
activitats d’esports i lleure per a nens/es en edat escolar. També 
es continuaran fent les sessions d’aquafi tness a la piscina i la 
32a edició del Torneig de Futbol Sala. Per a més informació, 
consultar el web www.agramuntesports.cat o dirigir-se al Patro-
nat d’Esports (pme@agramunt.cat o Tel. 973391647).

ACTES

CERTIFICACIÓ
S’aprovà la certifi cació núm. 2 de l’obra denominada “Projec-

te d’adequació de la vorera oest de l’Av. Catalunya i la plaça del 
Pou”, lliurada per l’arquitecta municipal, directora de l’obra, 
i executada directament per l’Ajuntament, per un import de 
21.066,42€.

SUBVENCIONS
- Es concedí a l’AMPA del Col·legi Mare de Déu del Socors, 

una subvenció de 330€, per a les activitats extraescolars du-
rant el curs 2013/2014.
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- Es concedí un ajut econòmic al Grup Sardanista Estol, de 
1.600€, per satisfer les despeses que comporten l’organitza -
ció del concurs de colles sardanistes de competició, de l’any 
2014.

- Es concedí una aportació econòmica per un import de 250€ 
per la tradicional cantada de caramelles de l’any 2014 que or-
ganitza el  grup caramellaire “Aires del Sió”, juntament amb un 
grup d’alumnes de l’Escola Muni cipal de Música d’Agramunt.

PLA AUTOPROTECCIÓ 
S’aprovà l’elaboració del Pla d’Autoprotecció de la Fira del 

Torró i la Xocolata a la Pedra d’Agramunt i s’adjudicà la seva 
redacció a l’empresa ARUM SERVEIS AMBIENTALS, SCP, per 
un import de 1.600€, exclòs IVA.

ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA
Atès que es necessari l’adquisició de maquinària d’obra per 

la realització de treballs dels Serveis municipals, s’aprovà l’ad-
quisició de maquinària d’obra, concretament d’un martell per-
forador i un rodet per la gespa, i s’adjudicà a l’empresa FERRE-
TERIA MOLINET, SL, per la quantitat de 746,68€, inclòs IVA. 

PORTES D’EMERGÈNCIA DEL PAVELLÓ FIRAL
S’aprovà els treballs d’obra i col·locació d’unes portes d’emer-

gència al Pavelló Firal d’Agramunt i s’adjudicà a l’empresa PRO-
MOCIONS SABALL-SALA, SL per la quantitat d’11.694,65€ 
(inclòs IVA). 

ADHESIÓ
L’Ajuntament d’Agramunt acordà prorroga l’adhesió a l’Acord 

marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les 
entitats locals de Catalunya membres del Consorci Català pel 
Desen volupament Local per un termini de dotze mesos, que va 
des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015.

SERVEI DE GESTIÓ DE CONSUM I SUBMINISTRAMENTS 
ENERGÈTICS

S’acordà aprovar la realització d’un servei de gestió dels con-
sums i subministraments energètics dels equipaments muni-
cipals i l’enllumenat públic del municipi d’Agramunt, mitjan-
çant el Sistema d’Informació Energètica (SIE), amb la parti-
cipació en el projecte Europeu SMARTSPCES que s’adjudicà 
a per l’empresa RSM GASSÓ AUDITORIES per un import de 
1.539,51€, IVA inclòs, el servei de l’any 2014.

FACTURA ELECTRÒNICA
S’aprovà sol·licitar l’alta al servei del Consorci Administració 

Oberta (AOC), pels serveis de e-FACT (factura electrònica) i 
s’acceptà les condicions generals de prestació de serveis AOC i 
específi ques pels serveis e-FACT que en regulen la prestació per 
part del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu 
electrònica (www.seu.cat/consorciaoc).

ADQUISICIÓ JOCS INFANTILS
S’acordà aprovar l’adquisició d’uns jocs infantils per la 

zona del parc lúdic del Passeig J. Brufau i s’adjudicà a l’em-
presa ELECTRO TALLERES ZARAUZ, SA, per la quantitat de 
1.017,61€, inclòs IVA.

MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL “PP4-FONTANILLES”
S’aprovà inicialment, per unanimitat dels dotze mem-

bres presents, la modifi cació del pla parcial industrial PP4-
“FONTANILLES” redactat per l’arquitecta Sra. Claudina Es-
querda Baiget i formulat per l’Ajuntament, per defi nir gràfi ca-
ment l’ordenació de zones i sistemes del sector, concretament 
a la superfície de la zona d’equipaments i a les dues parcel·les 
situades al sud-oest de la mateixa (núm. 40 i 41) i redefi nir el 
perímetre de la zona verda.

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST NÚM. 1/2014
S’aprovà provisionalment, per unanimitat dels dotze mem-

bres presents, l’expedient núm. 01/14 de suplement de crèdit 
i/o crèdit extraordinari que cal fi nançar mitjançant romanent
de tresoreria per despeses generals i/o, majors i/o nous ingres-
sos efectivament recaptats i/o, anul·lacions o baixes dels crè -
dits de partides de despeses, del pressupost vigent de la cor-
poració.

REVISIÓ DELS VALORS CADASTRALS
S’acordà, per unanimitat dels dotze membres presents, sol-

licitar a la Direcció General del Cadastre l’aplicació als valors 
cadastrals dels béns immobles urbans del nostre terme muni-
cipal dels coefi cients que per la seva disminució s’estableixi
a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any
2015, prèvia apreciació del Ministeri d’Hisenda i Administra-
cions Públiques de la concurrència dels requisits legalment 
establerts.  

DELIMITACIÓ TERMES
S’acorda, per unanimitat dels dotze membres presents, apro-

var l’esmena de l’acta de les operacions de delimitacions entre 
els termes municipals d’Agramunt i d’Artesa de Segre, de data 
6 de març de 2014 de la descripció de la fi ta 4 i de la fi ta 5 
continguda en l’acta de les operacions de delimitació que ha de 
quedar descrita de la manera següent:                                     

“Fita 4: se situa a Pla de Marcovau, a la intersecció de l’eix 
del camí vell d’Artesa de Segre amb l’eix del camí d’accés a 
fi nques o camí de Tramades. La línia de terme reconeguda entre 
les fi tes tercera i quarta discorre de la fi ta tercera per la normal 
a l’eix d’un camí d’accés a fi nques o camí de Tramades, i se-
gueix per aquest eix fi ns a trobar la fi ta quarta”.

“Fita 5: se situa a les Tramades, de l’eix del camí vell d’Artesa 
de Segre, i a uns seixanta-cinc metres al nord-oest de la cruïlla 
amb el camí de la Guàrdia Roja. La línia de terme reconeguda 
entre les fi tes quarta i cinquena discorre de la fi ta quarta per 
l’eix del camí vell d’Artesa de Segre fi ns a trobar la fi ta”.

MOCIÓ DE SUPORT
S’aprovà per onze vots a favor, sis dels regidors del grup mu-

nicipal d’Ad’E, quatre dels regidors del grup municipal de CiU, 
una del regidor del grup municipal del PSC, i una abstenció del 
regidor, Sr. Gómez, adherir-se a la petició de les germanes de 
Puig Antich feta davant el Tribunal Suprem espanyol en què 
demanen la revisió del procés judicial militar iniciat el 1973 
contra el seu germà.   ■
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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

Bar - Restaurant

Agramunt

Esmorzars, menú diari, tapes d’autor i menú degustació

Plaça del mercat s/n
678 861 219

973 391 086
    restaurant@atipic.me

Formatges Monber
Elaboració Artesanal

C/ Les Eres,18 - Tel. 973 390 316 - Agramunt
>a

m
m

.c
a

t

C/ del Clos, 23 A baixos
Tel. 973 392 704
info@podologosagramunt.com
www.podologosagramunt.com
A G R A M U N T

Podòloga col. 1170

ílvia Balagueró
C E N T R E  P O D O L Ò G I C

Fes un pas endavant...  cuida els teus peus!

Atenció primària dels peus
durícies, ungles, ulls de poll, berrugues

Estudi de la marxa
exploracions biomecàniques

PRIMER ANIVERSARI

Consulteu

promocions!
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GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES D’ABRIL
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Dies

Demografi a

(Mes d’abril de 2014)

NAIXEMENTS
Lis Garcia Corrales dia 26-3
Carla Solé Solsona dia   2
Malak Nosso dia 26

MATRIMONIS
Marcel Guardiola Roigé, i
Rosa Codina Rovira dia 29-3

DEFUNCIONS
Andreu Almodóvar Chavero 35 anys, dia 31-3

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

Temps

PLUJA CAIGUDA DURANT L’ABRIL

Dia   2 ......................................... 3,5 l./m2

Dia   3 ......................................... 31,5 l./m2

Dia 11 ......................................... 1,7 l./m2

Dia 19 ......................................... 1,3 l./m2

Dia 20 ......................................... 2,0 l./m2

Dia 21 ......................................... 3,7 l./m2

Dia 22 ......................................... Inapreciable
Dia 24 ......................................... 7,0 l./m2

Dia 26 ......................................... Inapreciable
TOTAL ......................................... 50,7 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DE L’ABRIL

Màxima del mes ............................  27°, dia 11
Mínima del mes ..............................  4°, dia 28
Oscil·lació extrema mensual .......................  23°
Mitja de les màximes .......................... 21,933°
Mitja de les mínimes ................................  8,2°
Mitja de les mitjanes .......................... 15,066°

L’observador: Deudat Pont

JUNY 2014

Mes de 30 dies, sisè del nostre calendari.
El dia 1 el sol surt a les 4h 20m, i es pon 

a les 19h 18m. El dia 30 el sol surt a les 4h 
20m, i es pon a les 19h 28m.

El dia 21 és el solstici d’estiu, el dia més 
llarg de l’any. Entrem a aquesta estació a les 
10h 51m. Avui el sol entra a la constel·lació 
de CÀNCER.

l./m2

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

Temps de segar. Antigament se servien per segar 
de la falç, del volant i de la dalla. La més antiga 
d’aquestes eines és la falç, i encara la forma més 
arcaica la falç dentada, usada en molts indrets no-
més per les dones. Els volants probablement van ser 
portats de França els primers anys del segle XIX. La 
dalla per segar sembla ser que també va venir de 
França a fi nals del mateix segle, i la tècnica de dallar 
és força diferent de les altres. Quan segaven amb 
falç, per cada tres segadors anava una lligadora que 
lligava les garbes segades; però quan amb el volant 
es va més de pressa, calia una lligadora per cada dos 
segadors. Per lligar les garbes es feien els cordills de 
les mateixes branques que se segava, o si la palla 
era molt seca es feien servir branques de sègol que 
és molt més corretjós i no es trenca. Per fer el lligat 
s’utilitzava el garrot, fet de fusta de lledoner i punxe-
gut i que els lligadors portaven a la cintura.

Dia 1: L’Ascensió del Senyor. 
Dia 8: Pasqua Granada o de Pentecosta.
Dia 13: Sant Antoni de Pàdua. Era un sant molt 

venerat a Catalunya i el tenien com advocat i patró 
els mestres de cases.

Dia 22: Solemnitat del Corpus Christi.
Dia 24: La nativitat de sant Joan Baptista.
Dia 29: Sant Pere i sant Pau, apòstols.

EFEMÈRIDES DEL MES:
El canal d’Urgell
Al segle XIV el comte Jaume d’Urgell ja feia fer 

estudis per regar la plana semidesèrtica del pla 

d’Urgell coneguda com el Clot del diable, per la 
seva extrema aridesa. El primer projecte per cons-
truir el canal datava de la primera meitat del segle 
XVI en temps de l’emperador Carles V. En temps del 
rei Felip I (II), segona meitat d’aquest segle, Martí 
Joan Franquesa va estar tres vegades a les terres de 
l’Urgell, on va fer aixecar plànols i es van fer anive-
llaments per a la construcció del canal. En una me-
mòria impresa el 1616 a Barcelona es parla d’una 
assemblea en què els pobles de l’Urgell donaven 
poders a un veí d’Anglesola, Pere Ripoll, per tirar 
endavant les obres. Entre la Guerra dels Segadors 
a la segona meitat del segle XVII i la de Successió 
al començament del segle XVIII, es van aturar tots 
els projectes. A fi nals d’aquest segle, però, sembla-
va que es duria a terme l’obra, però l’oposició dels 
perceptors de delmes, dels ramaders i dels bladers 
segarrencs que no se’n podien benefi ciar, aconse-
guiren que fracassessin unes obres iniciades. 

En aquesta època, tot i que en un principi no-
més es pensava construir un canal de rec, es parlava 
obertament d’altres utilitats. En una memòria del 
1816 que va fer redactar la Real Junta de Comerç 
de Catalunya es diu: “Apenas empiezen a correr las 
aguas por los campos de Urgel se cubrirá de árbo-
les aquel hermoso país y abundarán las maderas, la 
leña y el carbón, cuya falta es una de las mayores 
privaciones que padece y un obstáculo insuperable 
para que pueda arraigar la indústria. A demás los 
árboles absorven el gas carbónico tan perjudicial a 
nuestra salud y expiden el oxígeno o aire vital, sin el 
cual no podemos respirar, cuya inapreciable ventaja 
es del mayor interés para nuestra salud (...)”

[seguirà]
Ramon Bernaus i Santacreu

ALMANAC

Les fases de la lluna:

Quart creixent

Lluna plena

Quart minvant

Lluna nova

el dia 5, a les 20:39 h

el dia 13, a les 4:11 h

el dia 19, a les 18:39 h

el dia 27, a les 8:09 h
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Horari de botiga:
De 9 a 13h. i de 16 a 19h.

Pol. Ind. AGRAMUNT - Tel. 973 39 29 10
Telefona i t’ho portem a casa!!
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LLEURE
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❚ Coordina Rosa Maria Sera

Solució a les
7 diferències:

per Ricard Bertran

Muntatge amb el monò-
lit en honor a les víctimes 
dels bombardejos de la 
guerra civil, inaugurat el 
dia 19 d’abril.

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

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.:

D’home xato i matxo guit, deus 
fugir-ne tot seguit.

AMENITATS

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 (de-
limitat per una línia més gruixuda) tingui els núme-
ros de l’1 al 9 sense que en falti ni se’n repeteixi cap.

2 3 9 7

4 5

5 8 2

8 4 6

2

4 5 7

1 6 2

7 3

9 4 8 1239185647

817462935

465379812

572834169

398621754

641597328

156948273

784213596

923756481

tot guit, D’ho mat

me i se gir-

deus ne xo to

xa fu guit.
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CORTINATGES - JOGUINES - OBJECTES PER INFANTS
LLISTES DE NAIXEMENT - LLISTES DE COMUNIÓ
BOSSES - ARTICLES D’ESPORT i de CARNAVAL

Av. Jaume Mestres, 2  Tel./Fax 973 391 216
25310 Agramunt (Lleida)

cortinatgessangra@canigoremolcs.cat

LA VINYA DELS ARTISTES. Petit celler familiar al cor de Les 
Garrigues. Els nostres orígens estan lligats a la terra, els 
nostres padrins van ser pagesos apassionats. També ens va 
inspirar el nostre amic Guinovart i el celler va néixer 
combinant vi i art. Guinovart també va imaginar La Vinya dels 
Artistes, un espai únic i personal on es creen històries i on 
escultures s'erigeixen integrant-se amb el paisatge. Voleu 
venir a visitar-nos i provar els nostres vins en aquest indret 
tan especial? Estem oberts tots els dissabtes al matí de 11 a 
2. És possible concertar altres horaris i dies per a grups de 8 
o més persones. www.masblanchijove.com  

pintura i decoració

Roman Serra
695 558 383
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LA FOTO

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

El darrer diumenge de maig se 
celebrarà al Passeig la segona 

edició de la Mostra de Vins i Caves 
de Proximitat, un certamen que va 
néixer amb molt d’èxit que els or-
ganitzadors pensen consolidar en-
guany. El dia 10 de maig van fer-
ne la presentació per a la premsa 
en el mateix escenari. Uns quants 
representants del col·lectiu organit-
zador i un altre del grup Estol, van 
donar la cara per explicar els actes 
a celebrar. Cal destacar la iniciativa, 
l’esforç i la il·lusió d’aquesta colla 
d’agramuntins que s’han tret de la 
màniga un nou certamen i es bus-
quen la vida per tirar-lo endavant. A 
la foto brindant per l’èxit de la nova 
convocatòria davant la càmera del 
fotoperiodista Xavier Santesmases.

per JOSEP BERTRAN
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Demanar per Josep Mª
600 446 600  -  973 390 331600 446 600  -  973 390 331

TAXIS AGRAMUNT

Vehicles de 4, 6 i 8 places
24 hores24 hores

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´

Av. Marià Jolonch, 4  baixos

Tel. 973 39 27 17
A G R A M U N TAv. 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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Fa 30 anys, l’abril de l’any 1984, es van celebrar les segones eleccions al Parlament de Catalunya. Les 
dues meses ocupaven l’antiga sala de sessions reconvertida en ofi cines municipals. És una imatge real-

ment arcaica. Poc després començaven les primeres obres de remodelació i ampliació de Ca la Vila que es van
inaugurar l’any 1985.

D’esquerra a dreta:

  1) Miquel Marín
  2) Francesc Xavier Escolà
  3) ?
  4) Miquel Noguera
  5) Jaume Vilanou
  6) Àngel Solé
  7) Pere Mora
  8) Magda Brils
  9) Josep Bertran
10) Josep Esteve
11) Rossend Badia

L’àlbumL’àlbum ���� ����
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10 11
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Quart Aniversari

QUIM RAÏCH i BALAGUÉ
Fill de l’agramuntina M. Dolors Balagué Santesmasses

i de Joan Raïch Lloses.

Ens va deixar el 23 de maig del 2010 a l’edat de 42 anys
tot gaudint dels esports que ell tant estimava.

A.C.S.

“Amb tu vàrem aprendre que l’amor i la bondat es donen
la mà fonent-se en un miracle”

El dia que em mori, vull sentir la suavitat de la meva estimada que va canviar el 
meu destí, el trot desbocat dels meus fi lls, els passos acompassats dels meus 
pares i els braços a la cintura dels meus germans.

(inspirat en Pablo Neruda)
Gironella, maig de 2014

JAUME MARQUILLES MARQUILLES
Tercer aniversari

(25 de maig de 2011)

A.C.S.

Sempre estaràs en el cor dels qui t’estimen.

Agramunt, maig de 2014

Tu ja no hi ets i fl oriran les roses,
maduraran els blats i el vent tal volta
desvetllarà secretes melodies;
tu ja no hi ets i el temps ara em transcorre
entre el record de tu, que m’acompanyes,
i aquell esforç, que prou que coneixes,
de persistir quan res no ens és propici.
Des d’aquests mots molt tendrament et penso
mentre la tarda suaument declina.
Tots els colors proclamen vida nova
i jo la visc, i en tu se’m representa
sorprenentment vibrant i harmoniosa.
No tornaràs mai més, però perdures
en les coses i en mi de tal manera
que em costa imaginar-te absent per sempre.

Miquel Martí i Pol
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L’àlbumL’àlbum ���� ����

Foto de grup dels nens i nenes que l’any 1956 van fer la seva Primera Comunió. En aquella època i durant encara molts 
anys més, la festa es feia de forma comunitària el Dia de l’Ascensió, un dels tres famosos dijous festius desapareguts 

(Dijous Sant, Corpus Cristi i el Dia de l’Ascensió). Més tard, quan es va generalitzar fer l’àpat de celebració en un restaurant, 
es va dividir primer en dos dies i després en tres, els darrers diumenges de maig i el primer de juny. Enguany per primera 
vegada ja no s’ha fet de forma comunitària i les celebracions es fan discrecionals segons les peticions de les famílies.

1) ?
2) Ramon Iglesias
3) Mossèn Creus
4) ?
5) Florenci “Ticó”

6) Artur Nacher
7) Paquito Pérez
8) Josep Ll. Puebla
9) Salvador Novell
10) Antoni Solans

11) ?
12) Jordi Rojo
13) ? Escudé
14) ?
15) Ramon Muixí

16) Leopoldo Miró
17) Josep M. Lluch
18) Jaume Alberich
19) Josep Bertran
20) ?

21) Jaume Mas
22) Josep M. Llenas
23) Vicent Nacher
24) Josep Mateu
25) ?

26) Jaume Canosa
27) Antoni Andreu
28) Josep Farré
29) ?
30) Assumpció Marsol
31) Concepció Vilella
32) Rosa Secanell
33) ?
34) Maria Melgosa
35) Cecília Marina
36) Montserrat Santacreu
37) Paquita Escolà
38) Elena Cifuentes
39) M. Dolors Arriasol
40) Montserrat Triginer
41) Rosa Sangrà
42) Ramona Roig
43) Angelina Sans
44) M. Rosa Viladevait
45) Ramona Carrera
46) ?
47) M. Antonieta Panadés
48) ?
49) Rosa M. Marina
50) Montserrat Fernández

1
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17 18 19
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21 22 2423
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37
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39 40

27 28

29

30
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26
25
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32
33 34

41
42

43 44
45

46
47 48 49 50
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IMATGES  D ’AH IR  i  D ’AVU I per JOSEP BERTRAN

A principis dels anys vuitanta l’entrada a Agramunt per la carretera de Balaguer tenia aquest aspecte. A fi nals de la 
dècada, 1989, es va urbanitzar el tram des del pont del Canal aprofi tant les obres de rehabilitació de tota la carretera. 
A la dreta es veu el munt de pinyots del panís de l’assecador, posteriorment convertit en un establiment de ferreteria.
A l’esquerra algunes de les instal·lacions de l’antiga fàbrica de pretensats abans de l’ampliació de la fàbrica de torrons. 
L’antiga entrada encara es conserva com accés al pàrquing de l’actual factoria.

A i ipii ddels it tat ll’’e tnt dda AA unntt l te dd BBalla t ia tt t A fi l de ll


