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PORTADA:
Ses Majestats els Reis Mags d’Orient 

acudiren novament a la cita anual amb 
els habitants de la nostra vila. Finalitza-
des les obres de la plaça i el seu entorn, 
les autoritats els van poder tornar a rebre 
a l’església i a Ca la Vila tal com és pre-
ceptiu. Com sempre, desperten enorme 
alegria i admiració per allà on passen, 
especialment per part de la mainada que 
vol ser a primera fi la per saludar-los. 

(Foto: Josep Rovira)

Com és habitual al mes de gener, es dóna àm-
plia informació dels actes que han tingut lloc 
a la nostra vila durant les festes nadalenques.

5 a 13

També ja fa uns quants anys que 
es publiquen dades i estadístiques 
meteorològiques de l’any anterior, 
amb una sèrie de gràfi ques per a una 
millor visualització.
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Actualment a la revista SIÓ som set redactors i 
set col·laboradors. Unes xifres minses si es té en 

compte les pàgines que mensualment publiquem. 
Per altra part, ja fa molts anys que no s’incorporen 
nous elements a la redacció, fet que no és bo perquè 
en totes les entitats cal que es renovin els membres. 

Diem això perquè, conscients de la necessitat 
d’ampliar “la plantilla”, fem una crida als lectors 
perquè ens facilitin noms de persones a les quals 
els puguem demanar de formar part de la redacció. 
No cal que sigui un mateix qui es presenti, sinó que 
ens podeu suggerir noms de tercers que cregueu que 
podrien sumar-se en el projecte. De tots els que ens 
digueu, nosaltres escollirem i ho proposarem als que 
sembli que puguin encaixar millor. Per explicar-ho 
en termes culinaris: es tracta d’ampliar l’allioli sense 
que la salsa que tenim feta es talli.

Val a dir que per formar part de la redacció de SIÓ 
no cal ser un gran escriptor; al cap i a la fi  nosaltres 
tampoc no ho som. Cal tenir, però, dues caracterís-
tiques importants: que hom estimi el poble i el país 

(un dels trets distintius de la revista) i que sigui ge-
nerós a l’hora de treballar-hi, ja que la nostra dedica-
ció i treball no suposen cap incentiu econòmic. 

Per altra part també busquem una persona que 
vulgui substituir l’amic Deudat Pont en la recollida 
de dades del temps: temperatures diàries i precipita-
cions, ja que ell, després de més de cinquanta anys 
de fer-ho, ens ha manifestat el desig de retirar-se. 
Controlar el temps que fa a Agramunt no és difícil, 
però s’ha de ser molt precís i constant, perquè no es 
pot fallar ni un dia. 

Busquem, doncs, gent que ens ajudi i acompanyi 
en el camí. I a la vegada, si pot ser, que aporti noves 
idees. Perquè al capdavall SIÓ és un repte a qui po-
dem aplicar la màxima de la vida mateixa: renovar-se 
o morir.
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De Nadal a Reis

Passaven pocs minuts 
de les 7 de la tarda del 
dimarts dia 5 quan arri-

bava a Agramunt la cavalcada 
de SS.MM. els Reis d’Orient 
precedida per un grup de 
percussió dels Tabalers de 
l’Espetec. La comitiva la for-
maven les tres carrosses reials 
i una de ben carregada de re-
gals, patges a peu amb torxes 
i vehicles de Bombers i de la 
Creu Roja.

La cavalcada va fer el recor-
regut habitual de cada any: 
avingudes de Marià Jolonch i 
Àngel Guimerà –on una gran 
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Ses Majestats saludant des de les escales de l’església. A baix, arribant a la plaça precedits pels Tabalers de l’Espetec.
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multitud de gent els esperava 
rere unes tanques guarnides 
de roba per donar més mag-
nifi cència a l’arribada–, carrer 

Estudis Nous, plaça del Mer-
cadal.

Aquest any les autoritats 
civils van tornar a rebre els 
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Les carrosses de Melcior, Garpar i Baltasar durant la cavalcada.

A l’esquerra, multitud de gent aplegada a la plaça de l’Església escoltant els discursos des del 
balco de l’ajuntament.
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Reis a l’Ajuntament. L’any 
passat, les obres de rehabili-
tació que s’estaven fent a la 
plaça de l’Església, van obli-
gar a fer la rebuda a la plaça 
del Mercadal. L’arribada dels 
Reis a la plaça de l’Església 
per anar a adorar el Nen Je-
sús i després desplaçar-se 
a l’Ajuntament, estava fl an-
quejada per unes cadenes 
per facilitar-los el pas entre 
la multitud. El dilluns al matí 
havien desmuntat la bastida 

de davant la portalada de 
l’església i l’adoració es va 
poder fer sense cap obstacle 
a les escalinates; no obstant 
va ser novetat l’absència de 
mossèn Josep Uriel en el mo-
ment de l’adoració, que va 
arribar pocs minuts després 
d’acabar-se. Des del balcó 
de l’ajuntament, l’alcalde, 
Bernat Solé, els va donar la 
benvinguda i els lliurà la clau 
de la vila perquè poguessin 
entrar a totes les cases. Des-

prés el Rei Gaspar també es 
va dirigir als centenars de 
persones congregades a la 
plaça.

Un cop acabats els parla-
ments, els Reis van anar cap 
al Pavelló on van atendre tots 
els infants que se’ls acosta-
ven obsequiant-los amb ca-
ramels mentre els familiars 
feien les fotos de record. 
Posteriorment va començar 
la seva tasca de repartir els 
regals casa per casa.
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La carrossa plena de paquets amb els noms dels destinataris.

Tradicional adoració del Nen Jesús.

Molta gent es va congregar a l’Av. Àngel Guimerà per seguir la cavalcada.L’alcalde de la vila els va rebre 
a l’ajuntament des d’on van fer 
llurs parlaments.

Des del balcó de 
l’ajuntament, l’al-
calde i el Rei Gas-
par va dirigir els 
seus parlaments a 
petits i grans que 
s’havien congregat 
a la plaça.
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Activitats de l’Actinadal per a infants de 3 a 12 anys.

Participants al curset de cuina.

Participants a la Cooking Master Class. Els nens i nenes colpegen la soca per obtenir un obsequi.

Actinadal  [fotos 1 a 3]
Durant les vacances escolars, del 23 de desembre al 

8 de gener, l’Ajuntament organitzà una nova edició de 
l’Actinadal destinat als nens i nenes de 3 a 12 anys. 
Es va realitzar al pavelló ens sessions de matí i tarda. 
Els participants s’ho van passar d’allò més bé amb to-
tes les activitats programades.

Actinadal Juvenil: Aquest any la regidoria de Joventut 
ha impulsat un Actinadal per als joves de l’Institut, 
l’Actinadal Juvenil, que va tenir lloc del 28 al 31 de 
desembre i comptà amb la participació d’una trentena 
de joves.

Els matins del 28 al 30 es va fer un curset de cui-
na adreçat als alumnes de 4t d’ESO i de Batxillerat. 
Aquest taller va comptar amb una quinzena de par-
ticipants amb l’objectiu d’ensenyar, als joves, trucs 
bàsics de cuina perquè ells mateixos puguin elaborar 
els seus propis plats. A les tardes es va fer un curs 
de Geocaching per a joves de 12 a 14 anys, un joc a 
nivell mundial en el qual els participants han de trobar 
fi tes geolocalitzades amb l’ajuda de dispositius GPS. 
Aquest va comptar amb la participació de deu joves.

El dia 31 al matí s’organitzà una Cooking Master 
Class, un taller de cuina en què els participants, divi-
dits en dos grups, van haver d’elaborar diversos plats 
al temps que realitzaven diferents proves.

Enguany la mitjana de participació per sessió ha es-
tat de 126 infants amb una afl uència més gran a les 
tardes que als matins.

Caga soca  [foto 4]
El dia 24 de desembre, l’Ajuntament va organitzar 

una nova edició del “caga soca” popular. L’acte es va 
realitzar a la plaça de l’Església i va comptar amb una 
gran participació d’infants.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

El patge Karim  [foto 5]
El diumenge 27 de desembre, a les 12 del migdia, 

els patges enviats per SS.MM. els Reis d’Orient van 
venir a la vila a recollir les cartes que els havia escrit 
la nostra mainada. Els nens i nenes acompanyats dels 
pares ja els esperaven a les portes de l’ajuntament 
amb les cartes a la mà. La recollida es va fer a la sala 
de plens. Després de les habituals fotografi es per im-
mortalitzar l’acte, els patges van lliurar un grapat de 
caramels tots els infants.

L’Home dels Nassos  [foto 6]
El darrer dia de l’any va sortir a passejar pels carrers 

de la vila l’Home dels Nassos. El gran ninot que repre-
senta el personatge que porta tants nassos com dies 
té l’any, va sortir de la plaça del Mercadal precedit 
pel Grup de Grallers i acompanyat pels Capgrossos 
d’Agramunt. La cercavila va passar per la plaça del 
Mercat, plaça de l’Amball, carrer Firal, carrer Sió i 
acabà a la plaça de l’Església.

Pessebre Mobles Escolà  [foto 7]
El pessebre que Mobles Escolà munta a la botiga 

del carrer del Firal atreu l’atenció de molts veïns per 
la seva espectacularitat. Aquest any han modifi cat el 
muntatge dels altres anys que no ha deixat de ser 
majestuós.

Ball de Cap d’Any  [foto 8]
Un any més l’Ajuntament el va organitzar al pavelló 

Firal, enguany amenitzat per l’orquestra “Anònima”. 
L’assistència no va ser gaire nombrosa, fi ns i tot al-
guns asseguraven que hi va haver menys gent que 
l’any passat. A partir de les quatre de la matinada és 
quan s’anima més, donat que l’entrada de 10 euros 
és a meitat de preu. La barra del bar la van portar els 
del grup DVins.
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El dissabte 19 de desem-
bre la Xocolateria Jolonch

va acollir la presentació del 
conte solidari per a nens i 
nenes amb càncer: En el País 
Senzill; una iniciativa de Nú-
ria Companys Castro amb 
il·lustracions d’Agnès Torras 
Tohà i corregit i editat per 
Laia Soler Canaleta. El local 
es va fer petit de tanta gent 
que va assistir-hi.

En el País Senzill és un 
conte il·lustrat per a nens i 
nenes de 2 a 10 anys. Una 
història entranyable que vol 
transmetre el valor a no tenir 
por enfront als canvis, a llui-
tar i seguir endavant.

El projecte d’aquest con-
te neix amb una fi nalitat: la 
il·lusió i satisfacció personal 
de poder ajudar aquests nens 
i nenes que dia a dia s’enco-

ratgen i lluiten per superar el 
càncer amb un somriure. La 
seva edició ha pogut ser una 
realitat gràcies a un projecte 
de crowfunding. Els benefi -
cis de la seva publicació van 
destinats a ajudar a fer reali-
tat els projectes que s’estan 
impulsant des de l’Associació 
AFANOC, l’Associació de Fa-
miliars i Amics de Nens On-
cològics de Catalunya.

Durant l’acte els nens i ne-
nes van poder degustar gra-
tuï tament xocolata desfeta 
amb melindros. La presenta-
ció del conte comptà també 
amb la presència de dos re-
presentants de l’AFANOC de 
Lleida que van explicar la fun-
ció d’aquesta associació i els
projectes que realitzen, els 
quals després van fer la lec-
tura del conte que es pre-
sentava. Tot seguit els nens 
van gaudir de la música en 
directe de Landry el Rumbe-
ro amb una selecció de temes 
i danses infantils de tota la 
vida, passades pel sedàs de 
la Rumba Catalana, a més a 
més de participar en un taller 
de dibuix i pintura organit-
zat per l’Agrupament Escolta 
CAU.

Conte solidari
Representants de l’AFANOC de Lleida llegint el conte. Les autores del conte: Núria Companys, Agnès Torras i Laia Soler, amb una de les representants 

de l’AFANOC de Lleida.

La presentació del conte 
solidari va aplegar molta gent 
a la xocolateria.
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Durant l’acte els 
nens i nenes van 
poder degustar 
gra tuï tament 
xocolata desfeta 
amb melindros.
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La Companyia Teatredetics 
va escenifi car al Casal 

el 25, 26 i 27 de desembre 
Glups!, espectacle musical de 
Dagoll Dagom. L’obra, basada 
en textos de Gérard Lauzier, 
és un seguit d’esquetxos di-
versos, alguns d’ells entrella-
çats, en què es critica amb 
sarcasme, ironia i humor al-
gunes de les actituds o reac-
cions de les persones enfront 
de la vida: l’amor, la solitud, 
la incomprensió... moltes de 
les coses que amb el pas del 
temps acaben sent “material 
de desguàs”. L’obra va ser es-
trenada per Dagoll Dagom el 

GLUPS!
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Els músics tocant a la part del darrere de l’escenari.
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Interpretació: Joan Brils, Josep M. Martí, Mireia Olcina, 
Stefany Agramonte, Teresa Vilanova, Carles Areny Vargas, 
Ramon Utges, Xènia Pons, Pere Palomino, Fàtima Puig, Nú-
ria Sorribes, Margaret Creus, Marta Figuera, Marc Puebla, 
Feli Garcia, Tonet Miralles, Josep M. Ros, Roser Miralles, 
Antonieta Figuera, Elisenda Bermúdez, Emma Torres, Que-
ralt Solé, Bruna Malet.

Músics:
Flauta: Anna Bertran, Carla Roqué. Clarinet: Jordi Guixé, 

Marc Cahelles. Trompeta: Jaume Torné, Gerard Cuberes, Al-
bert Melcion. Trombó: Miquel Castro, Óscar Canosa, Josep 
Bacardí. Saxo: Jaume Sanchis, Carles Castells, Ricard Mar-
tínez. Violí: Coral Puig. Viola: Josep Enric Puig. Violoncel: 
Marta Canes. Piano: Marina Solà. Guitarra: Ramon Bobet. 

Baix: Josep M. Virgili. Bateria: Joan Vilalta. Percussió: Marçal 
Escartín.

Direcció musical: Dolors Ricard i Jaume Sanchis.
Coreografi a: Núria Sorribes.
Escenografi a: Tonet Miralles, Josep M. Ros i Albert Malet.
Il·luminació: Albert Malet.
So: Lluís Sanfeliu i Sisco Ayala.
Vestuari: Maria Codorniu, Josefi na Figuera, Fàtima Puig i 

Roser Miralles.
Maquillatge: Josefi na Figuera.
Regidoria: Maria Codorniu.
Ajudant de direcció: Mireia Olcina.
Direcció: Jaume Figuera.

1983 i el 1990 la Companyia 
Teatredetics la va represen-
tar a Agramunt per celebrar 
els vint anys del Grup Escè-
nic Agramuntí, alhora que 
presentava el nou nom. En 
la present ocasió, vint-i-cinc 
anys després d’aquella posa-
da en escena, Teatredetics ho 
va voler celebrar amb aquesta 
nova representació.

El musical Glups!, dirigit 
per Jaume Figuera amb l’ajut 

de Mireia Olcina, fou inter-
pretat per vint-i-tres actors, 
una part dels quals ja havien 
intervingut en l’obra vint-i-
cinc anys enrere, encara que 
en papers diferents, mentre 
altres eren actors nous i més 
d’un d’ells s’iniciava en el 
món del teatre. L’obra estigué 
tota l’estona amenitzada per 
una orquestra composta per 
vint-i-un músics de procedèn-
cia diversa, sota la batuta de 

Dolors Ricart i Jaume San-
chis, que tocaven en directe 
en la part posterior de l’esce-
nari. El compositor musical, 
Joan Vives, assistí a l’esceni-
fi cació del dia 27 fet que per-
meté que el públic l’aplaudís 
en directe un cop fi nalitzada 
la representació.

Atenent a comentaris pos-
teriors es pot dir que el musi-
cal Glups! va deixar molt bon 
regust de boca al públic as-
sistent que va omplir les tres 
sessions fi ns al punt que les 
entrades (al preu de 14 euros) 
es van exhaurir totalment.Actors, músics, director i autor de la música saludant el públic en acabar l’obra.
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L’obra és un se-
guit d’esquetxos 
diversos, en què 
es critica amb 
sarcasme, ironia 
i humor algunes 
de les actituds o 
reaccions de les 
persones enfront 
de la vida.



14 [GENER 2016]sió 623



15sió 623[GENER 2016]

ACTUALITAT FETS DEL MES

Espai Guinovart  [foto 1]

El diumenge 20 de desem-
bre es va inaugurar a l’Espai 
Guinovart l’exposició “Quan 
parlen les cendres” forma-
da per dotze pintures i dues 
escultures, de diferents for-
mats, de Josep Guinovart, al-
gunes de les quals no s’han 
exposat mai. També s’hi po-
den veure quatre fotografi es 
cedides per la revista Sió dels 
bombardeigs d’Agramunt. La 
mostra es podrà veure fi ns al 
27 de març.

En l’exposició, comissaria-
da per Lara Vidal i Santo-
rum, la denúncia de la guerra 
s’apodera de l’Espai i recorda 
els bombardejos de Guernica 
(26 d’abril de 1937) i Agra-
munt (5 d’abril de 1938). 
Fets històrics inoblidables, 
expressats en el llenguatge 
del quadre Guernica de Pi-
casso.

Aquesta obra, igual que el 
seu autor, esdevé un referent 
per a Guinovart, la qual cosa 
expressà en la seva producció 
artística. Creà peces que fan 
referència a l’obra, tant pel 

que fa a l’aspecte formal com 
al temàtic: Evasión del casón 
del Retiro o L’enterrament del 
Guernica II en són exemples. 
Les formes cubistes, plena-
ment expressives són adopta-
des per tal de denunciar les 
brutalitats de les guerres, tant 
la civil que ell va viure com, 
anys més tard, la de l’Iraq 
(2003-2011). Aquesta dar-
rera la va denunciar amb la 
sèrie “El pentàgon traïció a la 
geometria”, com podem veure 
en El pentàgon I o El pentà-
gon i el museu III.

El bosc nadalenc
d’en Guino  [fotos 2 i 3]

Amb els nous aires que ha 
donat l’Ajuntament de Bar-
celona dirigit per Ada Colau 
s’han impulsat alternatives 
populistes i més escaients al 
respecte pel medi ambient. 
En aquest sentit, les celebra-
cions del Nadal també han 
estat un xic diferents a la 
ciutat comtal. Un dels canvis 
ha consistit en la substitució 
d’arbres que es tallaven per 
instal·lar-los en places o car-

rers, pel Bosc dels desitjos 
inspirat en els arbres de Na-
dal que va concebre Guino-
vart per a l’Espai en festes na-
dalenques. De manera que la 
plaça de Catalunya, que acollí 
jocs variats per als infants, va 
ser el lloc on es van instal·lar 
arbres de Nadal guinovartians 
(a partir d’escales de fusta i 
branques provinents de la 
poda) als quals hom podia 
penjar per escrit el seu desig. 
Des de l’Espai es va organit-
zar el dia 27 de desembre un 
viatge a Barcelona per tal que 
els agramuntins que ho desit-
gessin poguessin contemplar 
el Bosc dels desitjos i pen-
jar-hi el desig que voldrien 
que es complís en el futur.

Peu a Terra, nou progra-
ma de Ràdio Sió  [foto 4]

El dilluns dia 4 de gener 
Ràdio Sió Agramunt emeté 
per primera vegada el progra-
ma matinal Peu a Terra amb 
una durada de dues hores. El 
programa, d’elaboració pròpia 
d’informació i entreteniment, 
ofereix informació, entrevistes 

L’exposició “Quan parlen les 
cendres” a l’Espai es podrà 
veure fi ns al 27 de març.

A la dreta, escribint el desig 
de cadascú en unes cartolines 
per penjar als arbres guino-
vartians que conformaven el 
Bosc dels desitjos a la plaça 
de Catalunya a Barcelona.

Detall d’un arbre d’aquest 
Bosc dels desitjos.
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a persones d’Agramunt i la Ri-
bera, esports, així com també 
les seccions Amb A d’Agra-
munt i Salut. A part, cada dia 
es proposa als oients la can-
çó enigma, i amb les efemè-
rides es mira vers els temps 
remots. Peu a Terra és una 
realitat gràcies a la Xarxa de 
Comunicació Social i a l’Ajun-
tament d’Agramunt, que han 
apostat per una programació 
dinàmica i activa.

Retirada bastida
de l’església  [foto 5]

El dia 5 de gener els opera-
ris de les obres de restauració 
de la façana de l’església van 
retirar la bastida. La primera 
fase de les obres de restaura-
ció ja estan acabades; sembla 
ser que la humitat de moment 
impedia acabar-les escaient-
ment. Durant aquests mesos 
els feligresos entraven per la 
porta lateral de migdia. La 
rebuda dels Reis d’Orient al 
vespre ja es va poder fer a la 
plaça de l’Església amb tot 
net i en condicions.

Pilones automàtiques
[fotos 6 i 7]

A principis d’aquest mes 
de gener es van activar les 
pilones automàtiques que 
s’han instal·lat als carrers de 
la Baixada del Mercadal i de 
Sant Joan per a restringir el 
trànsit de vehicles. Aquestes 
dues pilones juntament amb 
la que hi ha al carrer Sió fan 
que aquesta zona del casc an-
tic que s’ha rehabilitat quedi 
com a zona de vianants.

Traductor agramuntí
del japonès  [foto 8]

L’Eduard Cabrol Puig, fi ll 
d’Agramunt, va estar treba-

llant com a intèrpret durant la 
Copa del Món de Clubs, ce-
lebrada el passat mes de de-
sembre a l’estadi de Yokoha-
ma al Japó. L’Eduard Cabrol, 
que viu des de fa set anys a la 
capital nipona, treballa com a 
traductor i intèrpret autònom 
per diferents agències. En 
aquesta ocasió va fer de tra-
ductor simultani per a la FIFA 
a les rodes de premsa d’en 
Luis Enrique i d’alguns juga-
dors i d’intèrpret consecutiu 
a la zona mixta, durant les 
entrevistes dels periodistes 
als mitjans de comunicació, 
traduint les paraules dels ju-
gadors i directius entrevistats, 
que contestaven en castellà o 
català, al japonès i després a 
l’anglès als periodistes d’ar-
reu. Aquesta és la segona ve-
gada que l’Eduard fa de tra-
ductor durant “el mundialet”; 
l’any 2011, quan el Barça es 
va proclamar campió del món 
de clubs en derrotar el Santos 
de Brasil, també hi era tra-
duint les paraules de Guar-
diola i els jugadors. Aquest 
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Pilona situada al carrer Sant Joan.

Pilona situada a la Baixada del Mercadal.

Estudis de Ràdio Sió.
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any, a més a més, va treballar 
directament pel Futbol Club 
Barcelona com a presentador 

i conductor dels actes que la 
directiva del Club va celebrar 
al Japó, la recepció social del 
FC Barcelona amb les penyes 
del Japó i d’alguns països 
d’Àsia, i la recepció institu-
cional, amb les autoritats i 
espònsors pertinents, cele-
brades la vigília de la fi nal, en 
què el Barça tornà a guanyar 
el trofeu de Millor Club del 
Món.

Presentacions a
les Pallargues [fotos 9 i 10]

Davant d’un centenar de 
persones es van presentar, el 
dissabte 16 de gener al lo-
cal social de les Pallargues, 
dos volums relacionats amb 

l’arquitecte i activista cultu-
ral Josep Mora, desaparegut 
prematurament l’any 2012. 
Un d’aquests llibres, titulat 
“Josep Mora Castellà: activis-
ta de l’art i de l’arquitectura 
popular”, aplega el testimoni 
de les activitats organitzades 
durant l’anomenat Any Josep 
Mora 2013-2014. Recordem 
que una de les principals ac-
tivitats que es van dur a ter-
me va ser l’exposició itinerant 
Art, natura i arquitectura, la 
qual es va exposar també a 
la nostra vila. La iniciativa i 
edició del llibre ha anat a càr-
rec del Grup de Recerques de 
les Terres de Ponent (GRTP), 
presidit per Miquel Torres, i 
que ha rebut el suport de di-
verses entitats, institucions i 
artistes.

A l’altre exemplar, titulat 
“La modernitat, un projecte 
mal entès?”, s’hi reuneixen 
les lliçons de l’onzè curset 
d’estiu dels Amics de l’Arqui-
tectura Popular realitzat l’any 
2010, últim que va organit-
zar i participar Josep Mora.  
Aquesta publicació ha volgut 
ser també “un homenatge a 
la persona que va ser funda-
dor, impulsor i dinamitzador 
de l’associació Amics de l’Ar-
quitectura Popular, així com 
coordinador i responsable 
dels cursets d’estiu i de les 
publicacions corresponents”, 
tal com es pot llegir a la in-
troducció.

L’acte de les Pallargues, 
vila natal del Josep, el va 
presidir l’alcalde dels Plans 
de Sió, Xavier Pintó, i l’ac-
tual president dels Amics de 
l’Arquitectura Popular, Vicent 
Loscos. La presentació anà a 
càrrec de Carme Bergés, di-
rectora del Museu Comarcal 
de Cervera. 

Eduard Cabrol traduint en la 
recepció social que el FC Bar-
celona va oferir a les penyes del 
Japó i altres països asiàtics.

Inauguració de la presentació a les Pallargues, que va convocar força gent.
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Curs a Montgai 
[foto 11]

Una seixantena d’a-
gricultors i ramaders 
participen del 12 al 
15 de gener en un curs 
de benestar animal 
durant el transport. 
El curs, d’una durada 
de vuit hores, està or-
ganitzat per l’escola 
agrària de Vallfogo-
na de Balaguer en el 
marc del programa de 

formació del Departament 
d’Agricultura de la Generali-
tat. Degut a l’alta demanda, 
se celebra en dues edicions 
de dos dies cadascuna.

El curs ofereix formació ge-
neral i específi ca sobre ben-
estar animal durant el trans-
port que permet, alhora, obte-
nir l’acreditació que exigeix la 
normativa vigent.

Tres Tombs a Butsènit
[foto 12]

Una trentena d’agricultors 
i ramaders de Butsènit d’Ur-
gell, nucli agregat de Mont-
gai, van celebrar el dilluns 
18 de gener la festa dels Tres 
Tombs en honor a Sant Antoni 
Abat i molt arrelada a la histò-
ria de la pagesia.

Pocs minuts després de la 
1 del migdia, els participants 
van iniciar els Tres Tombs 
prop de l’església de Santa 
Maria amb la benedicció dels 
tractors per part de mossèn 
Ramon Solé. El més antic era 
un Fendt Farmer del 1963 
restaurat recentment pel veí 
Jaume Esteve. Van seguir per 
diferents carrers de la pobla-
ció i, en acabar, els partici-
pants van celebrar un dinar 
en un restaurant de la zona.

Participants al curset.

Mn. Ramon Solé beneint els tractors a Butsènit.
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Carme Borbonès és la presidenta 
de Càritas Diocesana de Catalunya i 
consellera de Càritas Espanyola. Ha 
ocupat càrrecs al Departament de 
Benestar Social de la Generalitat de 
Catalunya i al Consell Assessor de Po-
lítiques Socials i Familiars del Govern 
de la Generalitat de Catalunya.

A la seva conferència la senyora 
Borbonès ens parlarà del canvi social 
i econòmic que afronta la societat ac-
tual i del futur de l’estat del benestar.

El col·lectiu Garba
us convida a la conferència

Canvi de paradigma, canvi d’època
a càrrec de la senyora Carme Borbonès

L’acte tindrà lloc dissabte 13 de febrer,
a les vuit del vespre, a l’Espai Guinovart.
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A bona part del Canal d’Urgell s’està 
fent una ampliació de la secció por-

tant amb unes alces de formigó d’uns 
50 centímetres per poder fer-hi fl uir el 
cabal màxim pel qual tenen la concessió 
la Comunitat de Regants del Canal d’Ur-
gell. Segons fonts consultades, aquestes 
obres entren dins el programa de mante-
niment i millores que es fan anualment.

Aquest increment de cabal s’ha pogut 
plantejar a partir de l’actuació que es va 
fer al Pont de Ferro l’hivern de 2013, 
que va consistir en treure les tres canals 
que tenia a sobre i afegir unes alces a 
l’estructura, fi ns llavors era el principal 
limitant en tota la xarxa d’aigües avall 
d’aquest punt.

Les fotografi es corresponen al tram 
que va del Pont de Ferro a la depuradora 
d’aigües.

Obres al Canal d’Urgell
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Diverses seqüències de les obres dutes a terme al canal.
A baix, amb la paret ja enllestida als dos costats.
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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.

Quan parlen les cendres
20 desembre 2015  /  27 març 2016

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

Per tercera vegada hi 
va haver eleccions el 
2015. Primer van ser 

les municipals, després les 
del Parlament de Catalunya i 
el passat desembre pel Con-
grés i el Senat de Madrid. Si 
no anem equivocats, aquesta 
és la primera vegada en què 
coincideixen les tres eleccions 
en un mateix any. Els electors 
es van mobilitzar novament 
per tal d’emetre el seu vot el 
diumenge 20 de desembre. 
En aquesta ocasió hi va haver 
més abstenció que en les an-
teriors autonòmiques: a Agra-
munt van votar el 63,19% i 
a la Ribera el 71,37; mentre 
que en les eleccions de Cata-

lunya del setembre havien vo-
tat el 77,55% i a la resta de 
la Ribera el 83,88. Una da-
vallada considerable d’uns 13 
punts en la participació, però 
que s’explica per l’excepcio-
nalitat de la contesa en les 
anomenades “plebiscitàries” 
del Parlament català. Si com-
parem la participació, però, 
amb les eleccions generals de 
quatre anys enrere constatem 
que la participació aquesta 
vegada encara va pujar dos 
punts percentuals.

Pel que fa als vots desti-
nats al Congrés, a Agramunt 
va guanyar Esquerra Republi-
cana per primera vegada en 
unes generals amb 733 vots 
(30,9%), seguida de molt de 
prop per Democràcia i Lli-
bertat, que substituïa Con-
vergència Democràtica, amb 
692 vots (29,17%). Si es té 
en compte que quatre anys 
enrere Esquerra va treure 306 
vots (13,08%), es compren-
drà que el salt de més del 
doble que ha fet aquest partit 
polític ha estat realment es-
pectacular. Cosa que contras-
ta amb Democràcia i Llibertat 
que quatre anys abans sota 
les sigles de Convergència i 
Unió havia obtingut 990 vots 
(41%). En canvi, a la resta de 
la Ribera del Sió, el partit més 
votat en tots els municipis fou 
Democràcia i Llibertat amb el 
32,38% dels vots, i Esquerra 
Republicana el segon amb el 
26,98%.

Eleccions Generals 2015 Joan Puig

A la Ribera del Sió també en aquestes eleccions generals els partits
independentistes es van imposar als altres tant al Congrés com al Senat
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Eleccions Generals - Congrés  2015 - Ribera del Sió

Agramunt Puigverd Ossó de Sió Els Plans de Sió Preixens Montgai

Total % Total % Total % Total % Total % Total %

Cens 3.782 177 181 452 372 576

Votants 2.390 63,19 138 77,97 139 76,80 301 66,59 258 69,35 415 72,05

Abstenció 1.392 36,81 39 22,03 42 23,20 151 33,41 114 30,65 161 27,95

Esquerra Republicana 733 30,90 23 16,79 30 21,90 89 29,77 69 26,74 132 32,35

Democràcia i Llibertat  (CiU el 2011) 692 29,17 51 37,23 45 32,85 128 42,81 82 31,78 133 32,60

En Comú Podem 262 11,05 21 15,33 12 8,76 25 8,36 29 11,24 26 6,37

Partido Popular 239 10,08 15 10,95 13 9,49 18 6,02 26 10,08 45 11,03

Partit Socialistes de Catalunya 199 8,39 11 8,03 10 7,30 7 2,34 16 6,20 38 9,31

Ciudadanos 165 6,96 4 2,92 14 10,22 7 2,34 21 8,14 19 4,66

Unió Democràtica de Catalunya 48 2,02 5 3,65 10 7,30 16 5,35 11 4,26 5 1,23

Partido animalista contra el maltrato animal 7 0,30 1 0,73 1 0,73 0 0,00 0 0,00 3 0,74

Partit Comunista del poble de Catalunya 2 0,08 1 0,73 0 0,00 1 0,33 2 0,78 0 0,00

Unión Progreso y Democracia (UPYD) 1 0,04 0 0,00 0 0,00 1 0,33 0 0,00 0 0,00

Recortes cero-Grupo verde 0 0,00 0 0,00 1 0,73 0 0,00 0 0,00 1 0,25

Vox Vox 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

NULS 18 0,75 1 0,72 2 1,44 2 0,66 0 0,00 7 1,69

EN BLANC 24 1,01 5 3,65 1 0,73 7 2,34 2 0,78 6 1,47

Eleccions Generals - Congrés - Agramunt per meses i comparació 2015-2011

Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3A Mesa 3B Mesa 4A Mesa 4B
2015 2011

Total % Total %

Cens 566 692 639 717 561 607 3.782 3.853

Votants 347 425 389 444 385 400 2.390 63,19 2.367 61,43

Percentatge % 61,31 61,42 60,88 62,06 68,63 65,9 63,19

Abstenció 219 267 250 273 176 207 1.392 36,81 1.486 38,57

Esquerra Republicana 108 121 121 158 92 133 733 30,90 306 13,08

Democràcia i Llibertat  ( CiU el 2011) 115 140 99 130 112 96 692 29,17 990 41,83

En Comú Podem 29 44 47 43 51 48 262 11,05

Partido Popular 36 55 33 36 52 27 239 10,08 426 18,21

Partit Socialistes de Catalunya 24 27 37 39 36 36 199 8,39 399 17,05

Ciudadanos 16 17 41 26 24 41 165 6,96

Unió Democràtica de Catalunya 12 12 7 6 1 10 48 2,02

Partido animalista contra el maltrato animal 0 0 0 2 3 2 7 0,30 6 0,26

Partit Comunista del poble de Catalunya 1 1 0 0 0 0 2 0,08 7 0,30

Unión Progreso y Democracia (UPYD) 0 0 1 0 0 0 1 0,04 10 0,43

Recortes cero-Grupo verde 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Vox Vox 0 0 0 0 0 0 0 0,00

NULS 1 4 0 3 5 5 18 0,75 27 1,14

EN BLANC 5 4 3 1 9 2 24 1,01 68 2,91

▼
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La Sentiu Agramunt + Ribera

Total % Total %

397 5.937

287 72,29 3.928 66,16

110 27,71 2.009 33,84

72 25,17 1.148 29,23

59 20,63 1.190 30,30

49 17,13 424 10,79

27 9,44 383 9,75

28 9,79 309 7,87

36 12,59 266 6,77

5 1,75 100 2,55

2 0,70 14 0,36

1 0,35 7 0,18

1 0,35 3 0,08

0 0,00 2 0,05

3 1,05 3 0,08

1 0,35 31 0,79

3 1,05 48 1,22

La resta dels partits queda-
ren lluny dels dos primers. A 
Agramunt i a la resta de la Ri-
bera En Comú Podem quedà 
en tercer lloc amb 262 vots 
a Agramunt (11,05%), i 162 
vots (10,53%) a la Ribera. El 
quart va ser el Partit Popu-
lar amb 239 vots (10,08%) 

a la vila i 144 vots (9,36%) 
als pobles riberencs. El PP el 
2011 a Agramunt havia asso-
lit el segon lloc amb 426 vots 
(18,21%). El partit de Ciuda-
danos, del qual els mitjans de 
comunicació n’havien previst 
una forta ascensió, també va 
punxar a Agramunt i la Ribera 

sobretot si es té en compte el 
resultat de les anteriors elecci-
ons autonòmiques: entre tota 
la Ribera van aconseguir 266 
vots (6,77%). Unió Democrà-
tica de Catalunya va treure a 
Agramunt 48 vots (2,02%) 
i a la Ribera del Sió 52 vots 
(3,38%). La resta de partits 

Eleccions Generals al SENAT 2015

Candidats Partits
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Miquel Àngel Estradé i Palau ERC-CATSI 764 24 35 100 68 126 63 1.180

Anna Azamar i Capdevila ERC-CATSI 697 20 35 84 62 116 57 1.071

Maria Teresa Rivero Segalàs DL 682 51 46 131 83 132 71 1.196

Jordi Souto Andrés DL 659 46 42 101 74 127 68 1.117

Xavier Castellana i Gamisans ERC-CATSI 648 19 35 75 51 113 55 996

Ramon Alturo Lloan DL 640 49 42 121 77 129 66 1.124

Simeó Abad Moliné PP 219 15 15 17 25 49 21 361

Joaquim Alexandre Faure PP 213 13 13 17 22 48 21 347

Ana Cava Muñoz PP 212 12 14 17 20 48 18 341

Francesc Boya Alós PSC-PSOE 179 11 14 8 15 41 25 293

Judit Alcalá González PSC-PSOE 175 8 12 7 15 39 24 280

Silveri Caro Cabrera PSC-PSOE 169 8 12 6 14 37 23 269

Mercè Griño Ortiz EN COMÚ 160 12 11 17 20 20 40 280

Laura Teresa Pérez Lacueva EN COMÚ 154 11 5 14 17 12 38 251

Karim Adrian Bouhout Calero EN COMÚ 149 11 9 16 19 14 43 261

Ramon Vilaltella Domenjó C’s 129 8 9 8 12 11 27 204

Cristina Latorre Lopez C’s 111 0 8 6 10 11 24 170

Daniel Rubio Ruiz C’s 110 0 8 6 10 11 25 170

Joan Sangrà i Farré Unió.cat 39 4 5 16 4 2 2 72

Montserrat Batlle i Puig Unió.cat 36 2 7 15 5 1 2 68

Enric Montanya i Mias Unió.cat 31 2 5 15 3 1 2 59

Alba Cases Calleja PACMA 18 3 3 3 0 6 3 36

José Francisco García Ruiz PACMA 11 3 1 3 1 4 2 25

María José Aguilera López PACMA 11 3 1 3 1 4 2 25

Isaac Alonso Franch
RECORTES 
CERO-GRUPO 
VERDE

10 0 3 1 0 0 0 14

Francesc Xavier García i Llop PCPC 6 1 2 0 0 0 0 9

Maria Mercè Nabonne i Donaire PCPC 2 0 1 0 1 0 0 4

Vanesa Tonda Muñoz UPYD 0 1 0 0 1 0 0 2

Francisco Javier Gordo Herrero UPYD 0 0 0 0 1 0 0 1

Juan Agustín Sierra Pérez UPYD 0 0 0 0 1 0 0 1

José Antonio Ortiz Cambray VOX 0 0 0 2 0 1 1 4

▼

En aquesta ocasió 
hi va haver més 
abstenció que 
en les anteriors 
autonòmiques.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

DIPUTATS DE LLEIDA

ELS SENADORS

Toni Postius. Lleida, 31 anys
Enginyer en Informàtica de Gestió i 
llicenciat en Dret, actualment presideix 
el grup de CiU a l’Ajuntament de Lleida. 
El 2011 va fer el salt a la primera línia 
política com a regidor a la Paeria. És 
gerent de la federació territorial de CDC.

Maite Rivero. Llavorsí, 48 anys
És diplomada en Turisme i treballa com 
a funcionària del cos administratiu de la 
Generalitat, principalment al departa-
ment de Cultura. Va encapçalar la llista 
de CiU a Esterri i ha estat senadora els 
últims quatre anys.

Xavier Eritja. Sallent, 45 anys
Llicenciat en Geografi a i Història i amb 
postgrau en Gestió Cultural, resideix a 
Lleida i actualment treballa en l’admi-
nistració pública en el CatSalut. Activista 
cultural i polític, va presidir l’Ateneu Po-
pular de Ponent i lidera Òmnium Lleida.

Ramon Alturo. Durro, 60 anys
És enginyer tècnic. Ha estat professor 
de Secundària i delegat dels serveis 
territorials d’Educació a Lleida. Durant 
dos anys fou president de Convergència 
de les Terres de Lleida. Ha estat senador 
les dues últimes legislatures.

Jaume Moya. Barcelona, 43 anys
Viu a Florejacs (la Segarra), va estu-
diar Dret i és procurador de tribunals. 
Està vinculat a l’Assemblea Nacional 
Catalana. Ha publicat un llibre sobre 
els castells de la comarca i ha dirigit 
set edicions de la Fira de Florejacs.

Jordi Souto. Malpàs, 50 anys
És llicenciat en Filologia Hispànica, 
màster en Anàlisi Política i postgrau en 
Anàlisi Política, Estratègies i Decisions. 
És funcionari del cos de professors de 
Secundària. Ha estat director general 
d’Administració Local.

Mònica Lafuente. Osca, 42 anys
Viu a Mollerussa. És llicenciada en 
Dret i té estudis de postgrau en Gestió 
i Administració Local. Ha estat gerent 
del PSC a Lleida, regidora a Mo lle-
russa, cap del gabinet de la conselleria 
d’Agricultura i diputada al Parlament.

Miquel Àngel Estradé. Les Borges, 58 anys
Llicenciat en Dret, Filosofi a i Ciències 
de l’Educació, va ser alcalde de les 
Borges Blanques en dues etapes i 
diputat al Parlament entre el 2003 i el 
2006. Va ser vicepresident del consell 
nacional d’ERC entre el 1999 i el 2003.

▼

47
DIPUTATS

12

9 8
8

5

5

no són signifi catius, encara 
que demostren que hi ha gent 
en uns pocs casos que vota de 
tot per no dir qualsevol cosa.

Pel que fa a les votacions 
al Senat, a la vila els dos 
més votats van ser els dos 
primers que presentava Es-
querra Republicana, seguits 
pels dos primers que presen-
tava Democràcia i Llibertat, 
i en cinquè i sisè llocs pel 
representant d’Esquerra i el 
de Democràcia i Llibertat. 
Després, a una gran distància 
considerable de vots queda-
ren per aquest ordre els tres 
candidats del PP, els tres del 

DISTRIBUCIÓ DELS DIPUTATS A CATALUNYA

El total de diputats al Congrés de l’Estat Espanyol és de 350, dels quals 47 corresponen a Catalunya.
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PSC-PSOE, els tres de En 
Comú Podem, els tres de Ciu-
dadanos i els tres d’Unió. En 
canvi, a la Ribera del Sió, els 
més votats van ser els candi-
dats de Democràcia i Lliber-
tat, seguits pels tres d’esquer-
ra, tal i com va passar a ni-
vell de tota la província, cosa 
que ha suposat que entrin al 
Senat els tres provinents del 
partit de Convergència i el pri-
mer d’Esquerra Republicana. 

Entre aquests fi gura en Jordi 
Souto vinculat a la nostra vila 
perquè ha estat professor de 
llengua i literatura espanyoles 
de l’Institut d’Agramunt du-
rant una colla d’anys.

La campanya i la jornada 
electoral van ser tranquil-
líssimes i no hi va haver cap 
incidència ni fet destacable. 
El dia de les eleccions totes 
les meses es col·locaren al 
col·legi Macià-Companys. Els 

problemes han quedat per 
després en conèixer el resul-
tat electoral de tot l’Estat, ja 
que els principals partits hau-
ran de posar-se d’acord en qui 
investeixen o, si no, en repe-
tir eleccions, donat que cap 
no té majoria absoluta i que 
el bipartidisme imperant fi ns 
ara s’ha trencat defi nitiva-
ment amb l’aparició de noves 
forces. Però això ja és un altre 
tema.   ■

733 (30,90%)

692 (29,17%)
262
(11,05%)

239
(10,08%)

199
(8,39%)

165
(6,96%)

48
(2,02%)

10 altres (0,42%)

18 nuls (0,75%)

24 en blanc
(1,01%)

La sala de plens de l’ajuntament va acollir els mítings de Democràcia i Llibertat i d’Esquerra Republicana, tal com es pot veure a les fotos superiors.

DISTRIBUCIÓ DELS VOTS I PERCENTATGE A AGRAMUNT

Pel que fa als vots 
destinats al Con-
grés, a Agramunt 
va guanyar Esquer-
ra Republicana per 
primera vegada en 
unes generals amb 
733 vots (30,9%).
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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

FFes un pas endes un pas endavant...t...  cuida els teus peus!

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

Estudi de la marxa
exploracions biomecàniques

Plan lles personalitzades, espor ves i infan ls

Atenció del peu diabè c

Servei a domicili

Servei de Nutrició (novetat)

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)

PINTURES I DECORACIONS

PINTURES DECORATIVES: ESTUCATS
VENECIANS, VELADURES, CERES

JOAN ZURITA ALCALA
AV/ CATALUNYA, 22 2º

AGRAMUNT 25310 (Lleida)
Tel. 973 39 12 53

Mòbil 659 499 485

25% dte. en tots

els materials

de pintura

REVESTIMENTS: FUSTA, TÈXTILS, PVC
I PLAQUETES DE PEDRA

INSTAL·LACIÓ DE PARQUETS

PINTURA EN GENERAL
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ENTITATS

Concert de Sant Esteve

LA CORAL

per J. Pijuan

Com ja és tradició per 
Sant Esteve, el dia 26 
de desembre, les corals 

d’Avui i Bon Cant van oferir a 
l’església de Santa Maria, a la 
una del migdia, el seu concert 
de Nadal.

Un concert ple de novetats 
on la Coral d’Avui, dirigida 
pel nou i jove director, Ber-
nat Giribet, feia l’entrada. A 
continuació els tres grups de 
la Coral Bon Cant (petits, mit-
jans i grans) dirigits per Laura 
López, Esther Cabós i Anna 
Baltral, respectivament.

Enguany també es va comp-
tar amb l’acompanyament al 
piano del Marc Puigpinós i la 
Dolors Ricart, i de Marçal Es-
cartín, a la bateria.

El concert d’aquest any va 
ser especial, ja que es va fer 
un reconeixement a la Joana 
Tolmos. Aquest concert era el 
primer que la Joana no diri-
gia cap dels grups de la co-
ral infantil d’ençà que en va 
agafar la direcció l’any 1994. 
Aquest curs deixava de pas-
sar al davant després de 21 
anys dirigint i la coral li va 

voler fer un reconeixement 
públic. “No és un comiat, és 
un agraïment per tots els anys 
que ens has donat no només 
de treball musical: dirigint, 
fent cantar… sinó d’amistat 
i sempre des de l’altruisme i 
la senzillesa que et caracterit-
zen”.

L’acte comptà amb la parti-
cipació d’una bona colla d’ex-
cantaires de la coral infantil 
que en el seu dia va dirigir 
la Joana, als quals agraïm la 
bona disposició i il·lusió. Va 
ser un acte senzill i emotiu.   ■

Cantaires que han estat dirigits 
per Joana Tolmos.
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Aquest concert 
era el primer que 
la Joana no dirigia 
cap dels grups de 
la coral infantil 
d’ençà que en va 
agafar la direcció 
l’any 1994. 



28 [GENER 2016]sió 623

ENTITATS

Conferència i recordança

Aula
d’Extensió
Universitària
AGRAMUNT

A E
U A

La darrera conferència es 
va celebrar com és habi-
tual al Foment Parroqui-

al, el dimecres 13 de gener, 

a les 5 de la tarda, i va anar 
a càrrec de Gemma Casal Fité 
amb el títol “El confl icte armat 
a Síria. Antecedents i comuni-
tats en confl icte”.

Gemma Casal és Llicencia-
da en Antropologia Social i 
Cultural i Diploma d’Estudis 
Avançats en Antropologia per 
la Universitat Rovira i Virgi-
li. Llicenciada en Geografi a i 
Història per la Universitat de 
Lleida, entre altres titulaci-
ons. Autora de diversos tre-
balls, articles i estudis rela-
cionats amb grups interdisci-
plinaris de l’Antropologia del 
desenvolupament. Els anys 
2008 i 2009 va fer dues es-
tades a Síria; essent el motiu 
de la seva recerca les migra-
cions circulars i el desenvolu-
pament rural.

En la seva interessant inter-
venció ens va mostrar la difi -

cultat de convivència a Síria 
entre tanta diversitat de grups 
religiosos, culturals, ètnics... 
Un dels motius del confl ic-
te actual ve de l’època de 
la descolonització, quan els 
occidentals es van repartir el 
territori creant nous països, 
traçant unes fronteres de for-
ma arbitrària sense tenir en 
compte les comunitats ètni-
ques i religioses que hi vivien. 
Un altre motiu és l’obtenció 
i aprofi tament dels recursos 
naturals, el petroli i especi-
alment l’aigua dels rius Tigris 
i Eúfrates. La guerra actual, 
a part de ser una veritable 
catàstrofe humanitària, està 
destruint la major part del 
patrimoni cultural de l’anti-
ga Mesopotàmia, mare de la 
nostra cultura occidental. En 
acabar, davant l’ampli conei-
xement que sobre el tema 
tenia la Gemma, va fer que 
s’obrís entre els nombrosos 
assistents un interessant torn 
de paraules amb moltes inter-
vencions.

Properes activitats:
- Dimecres 3 de febrer de 

2016. Tal i com consta en el 
programa, vindrà en JOSEP 
ANTONI CONESA amb la 
conferència: “Els arbres dels 
carrers, places i jardins d’Agra-
munt”. 

- Dimecres 17 de febre de 
2016. Conferència a càrrec 
del Sr. JOSEP MALLOL (Fí-
sic, professor de la UdL, col-
laborador de Lleida TV). Tema 
“La música i l’astronomia”. 
NOTA: Aquesta classe és la 
que es va intercanviar amb la 
del 13 de gener.

Públic assistent a la darrera confe-
rència, a càrrec de Gemma Casal 
Fité (foto inferior).
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En record del Joan Granados Riera

El nostre company i amic Joan, ens ha 
deixat. El Joan Granados havia estat 

membre de Junta Directiva de l’AEU de 
Tàrrega, i quan des de la UdL van veure 
la conveniència d’ampliar les poblacions 
on la gent gran pogués gaudir d’aquesta 
obertura a la cultura a través de les Aules 
Universitàries, li van proposar de crear-ne 
una a Agramunt. 

Ell es va il·lusionar en el projecte i ens 
va engrescar als altres membres de la Jun-
ta a posar-la en funcionament. Era una 
persona tenaç, afable, implicada en la fei-
na i amb un tarannà conciliador. El dijous 
anterior a la classe, com fèiem sempre, 
ens vam reunir la Junta per concretar els 
detalls de la propera conferència. 

Era conscient dels riscos que implica 
una intervenció quirúrgica, però es mos-
trava serè i amb plena confi ança en uns 

resultats satisfactoris. Ens vam acomiadar 
amb un “fi ns aviat, molt proper”, que mal-
auradament va ser un “adéu defi nitiu”.

 Ja ho veus, Joan, ens deixes com a pre-
sident i ànima de l’Aula, però la teva ini-
ciativa ha de continuar, com tu volies. Ens 
esforçarem perquè aquest projecte que 
vam emprendre junts no decaigui. Pots i 
podem estar contents del bon acolliment 
de la gent, ja que en els dos cursos de tra-
jectòria hem superat el centener d’alum-
nes cada any. 

Des de l’Aula volem compartir el dolor 
d’aquesta absència amb la seva família, 
especialment amb la Conxita, que sempre 
estava al seu costat i que ja sap que poc 
comptar amb nosaltres. 

Fins sempre, Joan.

La Junta Directiva

Joan, ens deixes com a 
president i ànima de l’Au-
la, però la teva iniciativa 
ha de continuar, com tu 
volies.
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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
  - Km 0
     - GERÈNCIA

MAQUINÀRIA FORESTAL
AGRÍCOLA - JARDINERIA

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

TEL 973 40 01 48

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

pintura i decoració

Roman Serra
695 558 383



31sió 623[GENER 2016]

OPINIÓ LA CLARABOIA per JOAN PUIG i RIBERA

Encara tot és possible

El gir que va donar la 
política catalana el 9 
de gener fou digne del 

millor Hitchcock, per inespe-
rat, sorprenent i trasbalsador. 
Quan tots havíem assumit que 
les negociacions entre Junts 
pel Sí i la CUP havien arribat a 
un carreró sense sortida, amb 
retrets entre ells i línies ver-
melles infranquejables per les 
dues parts; quan els uns deien 
pestes dels altres acusant-se 
d’haver espatllat el procés 
cap a la independència, men-
tre els partits unionistes es 
fregaven les mans en veure 
la trencadissa dels oponents 
amb l’esperança que unes 
noves eleccions els deixarien 
en millor posició; quan falta-
ven només unes hores perquè 
el fracàs dels sobiranistes es 
materialitzés, va esclatar la 
notícia: en Mas renunciava a 
presentar-se de president. I tot 
es va precipitar per moments: 
un nou candidat, l’acceptació 
de la CUP, la convocatòria dels 
parlamentaris catalans, el ple 
d’investidura en diumenge, el 
jurament de Carles Puigde-
mont com a nou President de 
la Generalitat...

Bé, ara, després de més de 
tres mesos intensos, ja tenim 
President i nou Govern de la 
Generalitat. Tanmateix les co-
ses no seran fàcils. S’ha dit 
que aquest mandat vol ser de 
transició i que en un any i mig 
es convocarien eleccions de 
nou. Han dit que la seva tasca, 
a més del govern del dia a dia, 
estarà encarada a impulsar el 
procés que ha de conduir Ca-
talunya a la sobirania plena. 
La meta que hom vol assolir 

és clara i defi nida. Amb tot, 
a l’horitzó molta gent hi veu 
núvols negres, perquè intueix 
que tard o d’hora hi haurà un 
xoc amb la legalitat.

I és que amb el Govern de 
l’estat no serà gens fàcil dia-
logar ni pactar perquè està 
tancat a no escoltar i en-
castellat en la poltrona de la 
seva “legalitat” mitjançant 
la col·laboració inestimable 
del Tribunal Constitucional. 
De moment Rajoy continua 
amb la mateixa actitud que 
l’ha caracteritzat de no voler 
parlar, d’amagar el cap sota 
l’ala, de manifestar que això 
de l’independentisme català 
és una dèria d’uns eixelebrats 
comandats per gent com Artur 
Mas. Rajoy i tots els que li fan 
costat insisteixen amb el “no” 
a tot, com a consigna i com a 
sistema. I així es fa molt difícil 
avançar per la via del diàleg i 
la negociació.

Perquè no hi pot haver un 
diàleg real entre dos oponents, 
quan ambdós o un dels dos fi xa 
una línia vermella a l’altre tot 
manifestant que “es pot par-
lar de tot, menys...”. Si abans 
d’asseure’s a parlar diuen que 
el tema de la unitat d’Espanya 
és innegociable, no cal conti-
nuar. Perquè els sobiranistes 
volen parlar precisament de 
la separació amigable i pac-
tada de Catalunya. Mentre els 
unionistes ni tan sols admeten 
que la qüestió es plantegi. A 
més a més, com s’ha pogut 
comprovar, no mantenen ni les 
mínimes formes elementals: el 
rei Felip VI no va voler rebre 
la Presidenta del Parlament 
català, el President del Go-

vern en funcions en comptes 
de felicitar el President català 
elegit, s’ha dedicat a demanar 
que s’analitzi la fórmula de 
prometença del càrrec electe 
per si incorre en la il·legalitat, 
etc., etc. No hi ha dubte que 
de bastons a les rodes n’hi po-
saran tants com podran.

Potser caldrà esperar que 
l’afer maduri i tal volta amb 
un any i mig no n’hi haurà 
prou. La veritat és que l’avanç 
de l’independentisme català 
ha estat considerable aquests 
anys. Només el fet que s’ha-
gi arribat on hem arribat ja és 
un èxit en si mateix. El nom-
bre de catalans que aspiren 
a una Catalunya independent 
ha crescut exponencialment. 
Però amb això encara no n’hi 
ha prou. Cal que creixi més i 
que els de més enllà, i amb 
això volem dir també el Govern 
d’Espanya, vagin assumint la 
possibilitat, vagin madurant 
com una fruita. Els catalanis-
tes voldríem córrer, però hem 
d’entendre que la llibertat de 
Catalunya no arribarà avui per 
demà, sinó que pot trigar un 
temps.

Mentrestant ningú no ha 
de defallir. El que no podem 
fer els que anhelem un país 
independent és caure en la 
desesperació. Tot al contrari: 
hem d’animar els companys de 
l’entorn, perquè entenguin que 
mai no ho havíem tingut tant 
a tocar. I d’això n’hem d’estar 
contents. Hem de contagiar als 
altres la nostra esperança i el 
nostre optimisme, i dir-los que 
aspirem a la plena sobirania 
sense violències, convençuts 
que és possible.   ■

Mas renunciava a 
presentar-se de 
president. I tot es 
va precipitar per 
moments: un nou 
candidat, l’accep-
tació de la CUP, la 
convocatòria dels 
parlamentaris 
catalans, el ple 
d’investidura en 
diumenge, el ju-
rament de Carles 
Puigdemont com 
a nou President 
de la Generalitat...
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Plantes remeieres tradicionals

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

Avui dia sembla ser que 
per evitar o curar-nos 
de certes malalties 

hem oblidat o hem deixat de 
banda aquells remeis caso-

lans amb què ho feien les 
nostres padrines, sen-

se els medicaments 
químics actuals; 

actitud que no 
sempre és in-
dispensable, de 
fet ens expo-
sem a patir no-
ves afeccions 
a canvi, tant si 

els esmentats 
productes han 

aconseguit resul-
tats satisfactoris, 

com si no ho han acon-
seguit. Dit això, potser que 

hi hagi algú que cregui que 
pretenc desprestigiar els me-
dicaments químics, la qual 
cosa desmenteixo rotunda-
ment; en primer lloc perquè 
no tinc sufi cients coneixe-
ments sobre una matèria tan 
valuosa en molts sentits i, en 
segon lloc, perquè personal-
ment n’he d’estar agraït com 
tantes i tantes persones ho 
estan.

Cal dir que les plantes i les 
herbes són un bé de Déu dels 
nostres camps i boscos que 
ens ofereixen en safata i sen-
se cap cost addicional la seva 
bellesa i el seu poder terapèu-
tic rebent-n’hi tan sols a canvi 
el respecte i l’agraïment que 
es mereixen, la qual cosa no 
sempre acomplim com cal.

Timó
Un cop feta aquesta petita 

introducció, avui, per comen-
çar, parlaré d’una herba de 
les més abundoses i properes 
que tenim a les nostres con-
trades: es tracta del timó, dita 
també farigola, que és una 
mata petita de fulles lineals 
i fl ors rosades molt aromàtica 
de la qual s’obté una essèn-
cia rica en timol, substància 
blanca, cristal·lina i antisèp-
tica.

El timó és una planta pe-
renne que trobarem prefe-
rentment en terrenys de so-
lanes on el sol hi bat de ple, 
i generalment no gaire aptes 
per a cultivar-hi cereals ni cap 
altre conreu.

L’hem de recollir a la pri-
mavera quan fl oreix, com se 
sol fer en la majoria d’herbes 
remeieres i en lluna vella, si 
volem seguir les sàvies ins-
truccions que ens ensenyaven 
els nostres avantpassats.

Acte seguit l’havíem d’es-
tendre, no fer-ne munts, a 
l’ombra en llocs on no hi 
hagués humitats i hi hagués 
almenys un bri de ventilació 
fi ns a aconseguir una total 
deshidratació, condició indis-
pensable perquè es trobés en 

moments òptims per fer-ne 
un ús correcte. Llavors ja es 
podia guardar en bosses de 
roba o, millor encara, en pots 
metàl·lics o de vidre perquè 
no hi entrés cap mica d’aire. 
Fet així es conservava en per-
fectes condicions durant un 
any o més.

Es poden fer infusions 
de timó posant-ne uns 25 
grams per cada litre d’aigua; 
aquestes infusions tenen tres 
propietats molt notables que 
són: la primera afavoreix la 
digestió tot fent desaparèixer 
els fl ats o bufs posant-ne dos 
grams per cada tassa d’aigua 
quan bull; la segona és que 
posant-ne als banys dels nens 
que són febles o malaltissos 
els retorna l’energia, i la ter-
cera és que la mateixa infusió 
serveix per a rentar i desinfec-
tar tota mena de ferides.

També hi havia qui tenia 
per costum fer-se un bon plat 
de sopes, de tant en tant, es-
caldades amb aigua de timó; 
aquest era un costum molt 
arrelat entre la gent gran 
d’aquells temps. Dubto, o 
millor dit penso, que avui dia 
encara hi hagi algú que ho 
tingui per norma.

Només em cal dir que quan 
anem al bosc a recollir les 
herbes, les respectem totes 
com es mereixen sense que 
es noti massa el nostre rastre. 
Per tant, sempre que sigui 
possible, no caldrà que les ar-
renquem de soca-rel, de vega-
des, trencant-ne les branques 
o les fl ors ja n’hi ha prou; 
fent-ho així la planta conti-
nuarà els seus cicles normals 
cada temporada.  ■

El timó és una 
planta perenne 
que trobarem 
preferentment en 
terrenys de so-
lanes on el sol hi 
bat de ple, i gene-
ralment no gaire 
aptes per a culti-
var-hi cereals ni 
cap altre conreu.
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Una “senyoreta” de ciutat

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Feia molt de temps que 
no ens havíem vist. Si 
no recordo malament, 

crec que des que va marxar a 
viure a Barcelona ara fa uns 
tres o quatre anys. Ens vam 
retrobar aquestes passades 
festes nadalenques. Sort que 
va ser ella qui em va saludar 
perquè, la veritat, jo no l’ha-
via pas reconeguda. Vam es-
tar xerrant una bona estona 
de moltes coses: de com li 
anava per la ciutat, què pas-
sava pel poble, de la nostra 
antiga i sincera amistat... ho 
sigui que ens vam posar al dia 
l’un de l’altra.

Em va sobtar moltíssim el 
canvi que havia fet. No era 
pas la mateixa de quan ens 
trobàvem sovint tot passejant 
per la vila. La seva manera 
de pensar i de veure les co-
ses era totalment diferent. 
De seguida vaig notar que 
s’havia convertit en una au-
tèntica “senyoreta” de ciutat. 
Marededéu, qui la vista i qui 
la veu. Potser sí que la Fufi  
sempre havia estat diferent 
de les altres, però és que ara 

el canvi que li vaig notar va 
ser brutal.

Una de les coses de què 
vam parlar i que més em va 
cridar l’atenció, va ser la ma-
nera com sortien a passejar. 
Es veu que tots, però tots, eh? 
no us penséssiu pas; tots els 
amos i totes les mestresses 
surten a passejar amb aque-
lla mena de guants de plàstic 
per recollir les defecacions. 
Ho dic així, amb una parau-
la “fi na” per no dir la nostra 
me... i no ofendre els lectors. 
Però ja ho diu el meu amo, 
quines collonades i quina 
fi nor a la capital... aquí no 
en som tant, de fi ns. Ep, al-
menys a l’entorn que ens mo-
vem nosaltres.

He sentit a dir que a la 
vila hi ha gent que també ha 
adoptat aquesta moda, però 
es veu que són els més “pi-
jos” i suposo que passegen 
pels indrets més cèntrics 
perquè no coincidim pas en-
lloc. De fet a casa vaig sentir 
comentar que fa un parell de 
mesos havia sortit publicat a 
Sió un escrit d’una puritana 
d’aquestes queixant-se per-
què l’amo d’un dels meus 
amics no li arreplegava les 
necessitats. Ja m’explicareu 
com ens hem de veure. Nosal-
tres, que crec que som la ma-
joria i que ens considerem de 
cases més “normals”, anem a 
l’ample. Com ha de ser, carai. 
Com s’ha fet tota la vida.

Es veu que fa uns anys 
l’Ajuntament va distribuir uns 
pamfl ets per les cases amb 
una normativa que sanciona-
va aquestes conductes. No sé 
quants euros havia de pagar 

qui enxampaven sense reco-
llir, diguem-ho clar, les nos-
tres “caques”. Però suposo 
que aviat es van adonar que 
no valia la pena de tirar-ho 
endavant, perquè els munici-
pals s’havien de fer malveure 
davant de molta gent. Vaja, jo 
almenys a casa no he sentit 
a dir que s’hagi imposat mai 
cap sanció a ningú.

Aquí a Agramunt hi ha 
 uns carrers poc transitats en 
què pots fer el que et vingui 
de gust. No fa gaire que van 
arreglar el dels Hortets i ha 
quedat tan bé que ara és una 
delícia passar-hi. Pots fer-hi 
el que vulguis que ningú no 
et dirà res. I com aquest, d’al-
tres. Encara us diré més, si és 
a punta foscant es pot anar 
tranquil·lament per qualse-
vol indret del Passeig fent-hi 
també el que et doni la gana 
vigilant, això sí, que no et vegi 
algun fi nolis d’aquests que he 
comentat abans. Els nostres 
amos ja ho saben prou bé, no 
cal que els expliquin com ho 
han de fer. Ah, i nosaltres tan 
tranquils!

Escolteu, que tots en tenim 
de necessitats. No cal ser tan 
primmirat, perquè al cap i a la 
fi  tot és matèria orgànica. Si 
encara ens haurien de fer més 
parcs i jardins per a nosaltres 
perquè hi poguéssim anar 
tranquil·lament a adobar-los. 
Crec que de tot plegat se’n fa 
un gra massa, i ja li vaig dir a 
la meva amiga Fufi  que això 
de la capital no podia durar i 
que fi nalment tornarien a la 
normalitat tal com fem els de 
poble.

Tresky

Aquí a Agramunt hi 
ha  uns carrers poc 
transitats en què 
pots fer el que et 
vingui de gust. No 
fa gaire que van 
arreglar el dels 
Hortets i ha quedat 
tan bé que ara és 
una delícia pas-
sar-hi. Pots fer-hi 
el que vulguis que 
ningú no et dirà 
res. I com aquest, 
d’altres.
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PINTURA I DECORACIÓ
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I si ens telefones
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Refl exions d’un professional sobre
la rubinada

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

El Síndic de Greuges va de-
mostrar una falta de tacte 
impròpia del seu càrrec en 

l’exposició dels fets d’Agramunt, 
agreujant de forma injustifi cada el 
dol de les famílies, dels responsa-
bles de la residència d’avis, i de tot 
el municipi.

L’exposició dels fets, amb refe-
rències demagògiques a la vulnera-
bilitat del col·lectiu de la gent gran, 
a la situació dels avis amb mobili-
tat reduïda en el semisoterrani, re-
lacionant-ho amb la inundació, era 
del tot inadequada i profundament 
injusta.

Alhora, les conclusions a les 
quals arribà demostra un alarmant 
desconeixement del país on viu, on 
nombroses zones urbanes, i en co-
herència d’equipaments públics i 
privats, estan en zones inundables 
pels períodes de retorn similars als 
dels fets ocorreguts a Agramunt.

Només cal citar ciutats com Gi-
rona, Lleida, o poblacions properes 
tan importants com Tàrrega o  Ba-
laguer, i desenes i desenes de po-
blacions de Catalunya que també 
comparteixen, amb més o menys 
severitat, aquests riscos.

Quin període de retorn creu que 
és l’adequat? Com el calcularà? On 
és el llindar de tolerància al risc? 
Totes aquestes preguntes, extrema-
dament complexes i sempre par-
cialment resoltes, reglades, però 
continuadament revisades, no es 
poden despatxar en una roda de 
premsa autocomplaent (“he actu-
at d’ofi ci”) i assenyalant amb el dit 
a aquells que més pateixen: vosal-
tres sou culpables. 

El que fa 10 anys no “era inun-
dable” avui potser sí que ho és. La 
metodologia en la delimitació de 
les zones inundables, contínua-
ment  millorada, i els llindars de 
tolerància als riscos, cada cop més 
exigents, fan  canviar també la  ca-
racterització del risc. El Reglament 
de la Llei d’Urbanisme, fi ns entrat 
el 2006, no incorporà de forma cla-
ra la delimitació de les zones inun-
dables i els usos que s’hi permeten.

Per tant, no es pot fer referència 
al caràcter inundable, malgrat ser 
cert, sense més, en un nucli urbà 
totalment consolidat, amb un pla-
nejament del 2002, i arremetre 
contra tot allò que es mou i especi-
alment contra aquells que han patit 

de forma més crua la inundació. No 
és just. I segur que no aporta res.

Culpables de què? De construir 
en zones inundables per períodes 
de retorn curts? Quants n’hi ha? 
Recordem les inundacions del 82, 
amb períodes de retorn al voltant 
dels cinquanta anys, inundant Ba-
laguer, Lleida... i enduent-se habi-
tatges centenaris per davant. O les 
inundacions de la Vall d’Aran l’any 
2012, o l’any 1963, també amb 
períodes de retorn inferiors  als cin-
quanta anys.

La Confederació Hidrogràfi ca de 
l’Ebre i l’Agència Catalana de l’Ai-
gua, disposen de plànols de risc 
públics dels principals rius del país 
que es poden consultar sense ge-
nerar cap alarma, i que són la base 
per millorar les normatives urbanís-
tiques de les zones afectades, limi-
tant els usos o situant-se de forma 
segura, convivint amb el risc, o 
simplement desclassifi cant sòl.

Que fàcil era quedar-se aquí, i 
confortar el dol. És urgent, doncs, 
una rectifi cació en el to i en les 
conclusions.

Ignasi Grau Roca,
enginyer agrònom
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Làmines de plàstic
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Activitats a Montclar

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

BEATIFICACIÓ D’AGUSTÍ 
DE MONTCLAR

El 5 de desembre va tenir lloc 
a l’església de Sant Jaume de 
Montclar, al seu poble natal, la 
missa d’acció de gràcies que 
fi nalitzava amb el procés de 
beatifi cació de Josep Alsina i 
Casas, conegut com a Agustí 
de Montclar, que va iniciar el 5 
d’agost el Papa Francesc, jun-
tament amb altres 25 frares ca-
putxins més morts màrtirs.

La missa va ser presidida per 
l’arquebisbe Joan-Enric Vives 
i una trentena de capellans i 
frares caputxins, l’orde al qual 

pertanyia Agustí de Montclar. 
També va tenir la presència 
del Cor Parroquial d’Agramunt.  
Posteriorment, la Junta Admi-
nistrativa de Montclar va oferir 
un aperitiu a tots els assistents.

Agustí de Montclar va néixer 
el 1907, va estudiar humanitats 
a Lleida, fi losofi a a Olot i teolo-
gia a Barcelona. Va estar molt 
vinculat al moviment de la re-
naixença catalana, sotsdirector 
de la revista Criterion, la primera 
revista de fi losofi a en català i va 
exercir de professor de fi losofi a 
a Sarrià. Va escriure dos llibres 
de poesia i mantenia relacions 
d’amistat amb escriptors i poe-
tes del moment, especialment 
amb Maria Antònia Salvà.

Després d’esclatar la guerra 
civil el 1936 va abandonar el 
convent de Sarrià i es va refugi-
ar a casa d’una família de Bar-
celona que li va prestar ajuda. 
Però després d’una denúncia, 
varen realitzar un escorcoll a la 
casa i quan van anunciar que 
en cas de no entregar fra Agustí 
de Montclar detindrien tots els 
homes de la casa, fra Agustí 
va dir que ell era el frare i que 
deixessin la família. El frare va 
demanar poder resar abans de 
ser afusellat, però tot i que en 
un principi li varen permetre, 

fi nalment van considerar que 
estava tardant massa temps i li 
van disparar un tret durant les 
seves oracions.

MONTCLAR AMB
LA MARATÓ DE TV3

Com cada any, Montclar es va 
bolcar amb la jornada solidària 
organitzada amb motiu de La 
Marató de TV3 el dissabte 12 
de desembre. Les activitats van 
començar amb la projecció del 
reportatge divulgatiu i la xerrada 
a càrrec de la infermera Magda 
sobre la diabetis i obesitat, les 
malalties a les quals es dedi-
cava enguany el programa. En 
acabat, es va fer el ja tradicio-
nal berenar amb xocolata desfe-
ta i coca de sucre i, fi nalment, 
un bingo solidari per tancar la 
jornada. La diada va aplegar 
una setantena d’assistents i un 
nou rècord de recaptació amb 
654€.

Els organitzadors volem donar 
un cop més les gràcies als as-
sistents, també a la Junta Ad-
ministrativa de Montclar, Ajun-
tament d’Agramunt i molt espe-
cialment als comerços que, un 
any més, han col·laborat amb 
l’activitat.

David Hernández Galceran

Agustí de Montclar.

Missa d’acció de gràcies per 
la beatifi cació d’Agustí de 
Montclar

Si vas néixer el 1976, aquest any en fas “només coranta”.

Cal posar fi l a l’agulla per fer una festa ben sonada.

Apunta’t!
Pots contactar amb nosaltres a l’adreça
nomescoranta@gmail.com o al telèfon 667758590
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De mes a mes / 2015
per Joan Puig

El dia 4 es va representar al Casal l’espectacle 
RecorDansa, un muntatge de música i dansa 

del grup sardanista Estol, la colla Estelats, la cobla 
Jovenívola i el Grup Escènic Agramuntí que es va 
repetir a fi nals de mes i que, en fi nalitzar l’any, fou 
premiat per la promoció i difusió de la sardana.

Agramunt es va convertir per uns dies en Hollymunt, ja que el 
tema del carnaval va girar entorn del setè art; el 29è carnaval 

va tenir un gran èxit i un fort impacte sobretot perquè l’ambient es 
va escalfar a partir de vídeos difosos per Internet.

Durant el mes hi va haver diferents conferències com 
l’organitzada per l’associació Garba a l’Espai Guinovart 
en què la periodista d’origen agramuntí, Anna Figuera, 
dissertà sobre la situació política del moment.

El dia 11 es va presentar un nou equip d’en-
duro a la nostra vila, batejat com Endurers XR 
Dinojet, format majoritàriament per pilots locals; 
l’acte es va fer al circuit “La crono del Xang”, 
ubicat en el camí que va de la vila al cementiri.

FebrerFebrer

GenerGener
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Un cop més oferim als lectors un recull de les prin-
cipals notícies de l’any passat relacionades amb 
Agramunt i la Ribera. Si d’entre totes n’haguéssim 

de seleccionar només una, de ben segur que aques-
ta seria la relativa a la rubinada pel cost que va 
suposar en vides humanes i danys materials.

El 22 es va inaugurar l’accés a la cisterna del convent. A 
partir de llavors s’hi ha fet diferents activitats culturals.

El dia 28 es va inaugurar el Parc de Riella dedicat a 
Guillem Viladot; a continuació es va presentar al Pardal 
la segona edició (acompanyada d’un quadern didàctic) de 
El vell i l’ocell; en ambdós actes hi hagué l’actuació de 
Teatredetics.

Març

AbrilAbril

El dia 11 l’Orfeó Lleidatà va fer el IV Concert 
dedicat a la memòria de Ramon Casals; sota 

la direcció de Pedro Pardo interpretaren l’especta-
cle musical En català, si us plau que rememorava 
els anys combatius de la nostra llengua en l’època 
franquista. 

El dia 25 els escoltes per commemorar els 40 
anys van presentar una reeixida Escala en Hi-Fi al 
Casal amb el títol de 40 Cacaus!
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De mes a mes
El diumenge 24 van tenir lloc les eleccions munici-

pals; a Agramunt es presentaren tres candidatures: 
Acord d’Esquerra, que va guanyar amb el 72% de vots 
i onze regidors; Convergència i Unió, que va aconseguir 
el 19,2% de vots i dos regidors; i el PP que amb només 
115 vots es va quedar sense representació municipal. 

MaigMaig El dia 27 els redactors de SIÓ 
van anar a Barcelona a recollir un 
reconeixement que la Federació 
de revistes féu a SIÓ per la seva 
trajectòria durant 50 anys.

El dia 13 es va constituir el nou Ajuntament; Bernat Solé 
fou elegit novament alcalde de la vila; el consistori quedà 

format per 11 regidors d’Esquerra i 2 de CiU.
Després d’uns mesos de malaltia, el 22 morí Josep Bertran, 

director de SIÓ i autor dels darrers col·leccionables de la re-
vista.

El 27 l’Agrupació Sardanista Barretina va organitzar el XXV 
Aplec de la Sardana amb l’actuació de les cobles Jovenívola 
i Contemporània.

JunyJuny
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/ 2015
JuliolJuliolA partir del dia 2 s’inicià el Cicle Racons que organitza l’Ajuntament les 

nits dels mesos estivals amb l’actuació de grups musicals i altres activi-
tats culturals en diversos indrets (“racons”) de la vila.

El dia 8 Almenara acollí la quarta edició del Dia del 
Terme, activitat organitzada per l’Ajuntament que 

consisteix en realitzar una caminada a un dels pobles 
agregats que després es visita; en aquesta ocasió la pluja 
va espatllar un xic el dia.

Molts agramuntins es despertaren astorats el dia 26 en 
assabentar-se que el jove Ramon Vicens havia mort sob-
tadament; era un xicot molt actiu que participava en di-
verses entitats culturals i esportives, a més d’haver estat 
regidor durant una legislatura.

Després de moltíssims anys, 
el dia 26 es va fer una rentada 
de roba als safarejos per recor-
dar vells temps i per mostrar als 
joves com ho feien abans per 
deixar la roba neta.

AgostAgost
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De mes a mes
Un dels fets destacables i novells de la Festa Major fou la inau-

guració dels Caparrons: uns capgrossos inspirats en personat-
ges agramuntins.

L’onze, diada nacional, molts agramuntins es traslladaren a Bar-
celona per tal de participar a la manifestació de la Meridiana con-
vocada per reclamar la independència de Catalunya.

El dia 27 es van fer eleccions al Parlament de Catalunya que els 
partits sobiranistes qualifi caren de plebiscitàries; Agramunt i els 
pobles de la Ribera es manifestaren clarament a favor (amb més del 
70%) a favor dels partits independentistes.

S
et

em
br
e

S
et

em
br
e

El dia 7 s’inicià el curs 2015-2016 de l’Aula d’Extensió Uni-
versitària d’Agramunt; en aquesta ocasió la conferència anà 

a càrrec de Víctor Kuppers que proposà “viure amb entusiasme”.
Del 10 al 12 tingué lloc la XXVII Fira del Torró i la Xocolata 

a la pedra; el bon temps i una munió de visitants ajudaren a 
confi rmar-ne l’èxit.

OctubreOctubre
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Tot i que a Agramunt so-
lament havia plogut 22 

litres, el dia 3 a la matina-
da es produí una rubinada 
devastadora i brutal. L’aug-
ment sobtat del cabal del 
riu Sió, que agafà despre-
vinguts els agramuntins, 
s’emportà quatre vides i 
produí molts danys materi-
als a particulars i a entitats 
públiques.

Novembre

A partir del dia 7 Agramunt 
va acollir el programa Di-

vendres de TV3, cosa que va 
suposar que sortís reiterada-
ment per televisió.

El dissabte dia 12 Sió va 
retre un emotiu homenatge a 
Josep Bertran i va presentar el 
nou llibre col·leccionable que 
ell mateix havia escrit: Agra-
munt, 50 anys d’urbanisme 
(1964-2014).

El 25, 26 i 27 la Companyia Teatredetics va posar en 
escena el musical Glups! de Dagoll Dagom per tal de 
commemorar els 25 anys; en el muntatge hi participa-
ren una cinquantena de persones entre actors i músics.

DesembreDesembre

/ 2015
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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

lotaxiagramunt@hotmail.com

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

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

Calçats Mary
des de l’any 2000

i moltes més

C/ Àngel Guimerà, 5
Agramunt

973 39 20 55 - 686 27 29 27
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REPORTATGE METEOROLOGIA

La temperatura
El 2015 va ser un any de 

poc fred, encara que un xic 
més extremat que l’anterior. 
Val a dir que les temperatures 
mitjanes de gener i febrer van 
estar signifi cativament per 
davall de la mitjana dels an-
teriors quinze anys. La mitja-
na de les mínimes d’aquests 
dos mesos primers va estar 
per davall dels zero graus. A 
partir del març, però, les tem-
peratures mitjanes comença-
ren a pujar un punt o més fi ns 
a l’agost, que estigué dues 
dècimes per davall. Així con-
tinuà el setembre i l’octubre, 
fent unes temperatures una 
mica més baixes. En canvi, el 
novembre i el desembre foren 
molt menys freds que la mit-
jana. Ha estat, doncs, un any 
de contrastos, però amb ten-
dència a fer pujar el termòme-
tre i a no fer fred. La mitjana 
de temperatura de tot l’any
va ser de 14,9, mentre que la 
dels anys 2000/2014 fou de 
14,2; per tant, la temperatura 
del 2015 va pujar 0,7 graus 
respecte el període esmentat. 
El fet que l’any 2014 també 
pugés la temperatura respec-
te la mitjana sembla que de 
moment confi rma la teoria de 
l’escalfament i el canvi climà-
tic que alguns preconitzen.

Si fem una anàlisi per me-

per JPR

El 2015: més calor i, sobretot,
més sequera
L’any passat va ser de temperatures més altes de les habituals, encara que els primers 
mesos va fer més fred. La sequera extrema de l’any, amb pocs dies de precipitacions i 
encara en mesos que no sol ploure tant, contrasta amb la catàstrofe de la rubinada que 
va patir la nostra població.
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REPORTATGE METEOROLOGIA

2015

PRECIPITACIONS TEMPERATURA EXTERIOR TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES

total dies litres
mitjana 

màximes
mitjana 
mínimes

mitjana 
mitjanes

màxima
del mes

dia de la 
màxima

mínima
del mes dia de la mínima diferència 

màx/mín

gener 7 11,5 7,2 -0,7 3,21 12 29 -4 1, 23, 24 16

febrer 6 17,4 10,3 -0,4 4,93 18 26 -6 6 24

març 5 15,2 17,1 4,5 10,8 24 31 -1 6, 15 25

abril 4 18,3 22,0 7,0 14,5 28 14 1 8 27

maig 1 3,8 27,7 11,7 19,7 35 13 7 21, 22 28

juny 8 44,5 31,6 16,4 24,0 39 30 12 17 27

juliol 5 34,8 35,9 20,3 28,1 42 25 15 9, 26 27

agost 6 44,7 31,8 17,65 24,7 38 3, 6, 7 13 25 25

setembre 9 45,5 24,2 13,0 18,6 29 13 8 24 21

octubre 3 5,2 20,0 9,3 14,7 27 5 3 15, 16, 22 24

novembre 2 22,6 13,3 5,8 9,6 20 1, 7, 8 -3 23 23

desembre 1 1,6 10,1 2,3 6,2 14 7, 8, 19 -3 27 17

Total 57 265,1         

Mitjana  20,9 8,9 14,9 27,2  3,5  23,7

Màxima     42 25 de juliol -6 6 de febrer 48

▼

sos veiem que el gener va ser 
un mes amb boires, poca plu-
ja i temperatures baixes (setze 
nits van ser amb temperatures 
negatives i en cinc més el ter-
mòmetre va marcar els zero 
graus). El febrer també va ser 
fred (en divuit nits va gelar) i 
els dies 3 i 4 hi va haver una 
feble nevada que quasi no va 
quallar; l’única de l’any. En 
el mes de març encara hi va 
haver dues nits a -1 i tres a 0 

graus. A fi nals de la primera 
quinzena de maig es va pro-
duir una onada de calor en 
què es va arribar als 34 i 35 
graus de temperatura. La dar-
rera setmana de juny va ser 
d’una calor intensa (el darrer 
dia es va arribar als 39º) que 
es va perllongar durant el ju-
liol amb dies de moltíssima 
xafogor; la temperatura mit-
jana de les màximes va ser 
de 35,9 graus. A l’agost van 

baixar una mica les tempera-
tures. Al setembre la tempera-
tura va baixar més d’un punt 
respecte la mitjana dels quin-
ze anys anteriors i l’octubre va 
estar una mica per davall del 
que és habitual. Els mesos en 
què realment va fer més bo 
van ser els dos darrers: no-
vembre i desembre amb un 
augment de mitjana d’1,4 i 
2,2 graus en la temperatura. 
En alguns mitjans informatius 
es digué que es tractava dels 
mesos amb més bonança dels 
últims cent anys.

La mitjana de les màximes 
de tot el 2015 va ser de 20,9 
graus; cosa que vol dir 1,1 
graus per damunt de la mit-
jana del període 2000/2014 
que va ser de 19,8. La mit-
jana de les mínimes amb 8,9 
graus també va estar per da-
munt: 0,3 més respecte el 
període de comparació, que 
fou de 8,6. La mitjana de 
mitjanes de tot el 2015 fou 
de 14,9 graus, set dècimes 
més que en els quinze anys 
anteriors. La nit més freda 
de tot l’any va ser la del 6 de 
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Comparació de temperatures 
mitjanes entre els anys 2000/2014 
i el 2015.

La nit més freda de 
tot l’any va ser la 
del 6 de febrer en 
què s’arribà als -6 
graus de tempera-
tura.
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febrer en què s’arribà als -6 
graus de temperatura; mentre 
que el dia de més calor va ser 
el 25 de juliol en què s’arribà 
als 42 graus centígrads.

Les precipitacions
Les precipitacions, la ma-

joria en forma de pluja, fo-
ren escasses i minses, fi ns al 
punt que en aquest sentit po-

dem dir que ha estat un any 
molt sec. Des del 2000 fi ns 
ara, solament hi ha hagut un 
any pitjor pel que fa a aigua, 
el 2006 en què només es van 
comptabilitzar 209 litres. En 
el passat any la quantitat va 
quedar en 265, molt per sota 
de la mitjana anual que se 
situa per sobre dels 430 li-
tres d’aigua per m2. A més a 
més va ploure d’una manera 
irregular del que sol ser habi-
tual: els litres es van recollir 
en mesos que no acostuma 
a ploure tant, mentre en els 

més normals de pluja, la se-
quera va ser extrema. En un 
quadre adjunt es pot veure la 
diferència de precipitacions 
entre el 2015 i la mitjana 
dels primers quinze anys del 
dos mil. Va ploure per damunt 
de la mitjana els mesos de 
juny, juliol i agost; mentre que 
la sequera dels mesos d’abril 
i maig (uns mesos tradicio-
nalment plujosos; recordem: 
a l’abril cada gota val per mil 
i al maig cada dia un raig) va 
ser extrema. El mes de maig 
només van caure 3,8 litres, 
quan la mitjana és de 49,4! 
També els mesos d’octubre i 
desembre van estar molt per 
davall de les seves mitjanes: 
un octubre amb sols 5,2 li-
tres i un desembre amb 1,6 
litres feia temps que no es 
donaven! Si es mira el gràfi c 
comparatiu de la pluja mit-
jana entre el 2000/2014 i el 
2015, es veu a simple vista 
la diferència de pluviositat del 
que acabem de dir.

Dins de les precipitacions 
cal esmentar la pluja caigu-
da el 2 de novembre que fou 
de 22 litres a la nostra vila, 
però que a la capçalera del 
Sió va ser tan intensa que va 
provocar la rubinada durant la 
matinada del 3 de novembre 
amb les conseqüències tristes 
i greus per tots conegudes. 
De fet va ser l’únic dia que va 
ploure en el mes de novem-
bre, ja que els 0,6 litres del 
dia 12 d’aquest mateix mes 
foren deguts a la humitat de 
la boira. Una altra dada sig-
nifi cativa: en tot el 2015 va 
ploure en 57 dies (3 dels 
quals de manera inaprecia-
ble) mentre que la mitjana de 
dies de pluja entre el 2000 i 
el 2014 va ser de 83 dies a 
l’any; 26 dies menys, quasi 
un terç!   ■
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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!

" GlopGlops & TapeTapes "
especialitats de la casa

Plaça Mercadal, 19  -  25310 Agramunt

Caragols a la llauna
Tapes casolanes

Esmorzars Plats combinats

600 700 202
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CULTURA DE LLIBRES

La transformació de la nostra vila

En l’acte d’homenatge a 
Josep Bertran el dia 12 
de desembre, SIÓ va 

presentar el seu llibre pòstum 
Agramunt, 50 anys d’urbanis-
me. 1964-2014. Val a dir, però, 
que pòstum del tot no ho és ja 
que de fet fou publicat en vida 
de l’autor mitjançant la revista, 
tal i com havíem fet en els pri-
mers “col·leccionables” de SIÓ. 
La presentació que es va fer, 
doncs, va ser del relligat de tot 
el volum, cosa que li dóna, un 
aspecte de molta més dignitat i 
transcendència. Es pot dir que 
amb l’aparició d’aquest volum 
els col·leccionables han tornat 
als orígens, ja que ha aparegut 
mensualment dins el conjunt de 

la revista, concretament d’abril 
a novembre de 2014.

El col·leccionable, a més, 
conté un DVD gràfi c de Ricard 
Bertran que dóna una visió del 
contingut de l’obra, alhora que 
visualitza tant el creixement ur-
banístic de la nostra vila com 
l’estat present de la mateixa.

El llibre és un resum del 
creixement i la transformació 
d’Agramunt el darrer mig segle, 
dels quals la nostra revista ha 
estat testimoni fi del i directe ja 
que ho ha anat refl ectint en les 
seves pàgines. Es pot dir ben bé 
que si SIÓ no hagués existit, el 
present llibre tampoc no hau-
ria estat possible, donat que la 
font d’informació, documental i 
gràfi ca, per fer-lo ha sortit de la 
pròpia revista.

El llibre, després d’una intro-
ducció, comença per fer un ba-
lanç dels anys seixanta en què 
es parla de la compra de terrenys 
urbanitzables. Després es fa una 
descripció dels anys setanta, en 
què es batejaren carrers i places 

de la vila, s’inicià una zona in-
dustrial i es milloraren algunes 
carreteres. Amb els anys setanta 
arribà la democràcia i els nous 
ajuntaments donaren un impuls 
defi nitiu a l’urbanisme amb les 
normes subsidiàries i la pavi-
mentació de carrers i places, 
així com la construcció de nous 
equipaments. A partir de 1985 
el llibre va desgranant per ordre 
cronològic i any per any les mo-
difi cacions més notables de la 
vila. Acaba amb dos temes que 
són col·laterals a l’urbanisme: la 
Rubinada de Santa Tecla i altres 
revingudes del Sió, i la transfor-
mació de la plaça del Pou.

L’exemplar, tal i com es diu 
al començament, està molt 
il·lustrat fi ns al punt que les 
imatges són tan o més impor-
tants que les paraules. És un 
llibre, doncs, per ser llegit i 
per ser contemplat. I contem-
plat en un doble sentit, ja que 
el DVD que conté es pot veure 
a la pantalla. Qui ho fa s’adona 
de la gran transformació que ha 
sofert el nostre poble només en 
els darrers cinquanta anys. Una 
transformació que sens dubte ha 
estat la més gran i innovadora de 
la seva història. 

Recomanem ferventment el 
llibre a tots aquells que senten 
Agramunt en el seu cor. Aquest 
és una petita joia que parla d’una 
part de la història recent de la 
nostra vila i que, per tant, no pot 
faltar a la biblioteca personal 
d’un bon agramuntí. Només un 
consell fi nal a aquesta recoma-
nació: qui el vulgui comprar que 
no esperi gaire a fer-ho, ja que 
se n’ha fet una edició limitada 
de només dos-cents exemplars.

Joan P. R.

JOSEP BERTRAN PUIGPINÓS
Agramunt, 50 anys d’urbanisme. 1964-2014
Editat per SIÓ. Col·leccionable 15
Desembre de 2015
140 pàgines + DVD (autor: Ricard Bertran)
Preu: 20 euros

L’exemplar, 
tal i com es 
diu al comen-
çament, està 
molt il·lustrat 
fi ns al punt 
que les imat-
ges són tan 
o més im-
portants que 
les paraules. 
És un llibre, 
doncs, per ser 
llegir i per ser 
contemplat.
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TEL 973 39 06 31  -  FAX 973 39 23 07
ESTUDIS NOUS, 21  -  25310 AGRAMUNT         
ASSESSORIA-AGRAMUNT.COM

JOSEP ORTIZ LLENA

D ’ A G R A M U N T

FISCAL
LABORAL

COMPTABLE
JURÍDIC

GESTORIA

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

INDÚSTRIES JOVÉ
BALASCH, més de 40 anysmés de 40 anys

construint el futur

Casal AgramuntíCasal Agramuntí
SERVEI de TERRASSA

MENÚ DIARI i de CAP de SETMANA
TAPES i ENTREPANS

AMANIDES i PASTA FRESCA

Plaça del Mercadal, 1    Tels. 973 044 913 · 691 713 456

Personalitzem

les vostres celebracions

amb preus

a la vostra mida!

Associació
Gimnàstica
Agramunt

Gimnàstica Rítmica
Gimnàstica Artística (acrobàcies)

Gimnàstica de Manteniment

Entrenem al gimnàs de l’Institut Ribera del Sió
Informació: Anna Borràs 652 59 11 77
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COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE per J. PIJUAN

La carta

El Pau era a l’habitació 
escrivint la seva carta 
quan va sentir la cri-

dòria que venia del pati. En 
un primer moment no hi va 
prestar cap atenció i va conti-
nuar assegut davant l’escrip-
tori omplint la carta de llargs 
desitjos. Feia estona que hi 
estava posat i la volia acabar 
d’una vegada. Malauradament 
veia que el soroll no minvava 
i de seguida s’adonà que no 
es podia concentrar, així que 
deixà la seva redacció un mo-
ment i se n’anà cap a la fi nes-
tra a veure què passava. Con-
templà el pati i al fi nal els va 
veure. Eren els seus germans 
que estaven corrent amunt i 
avall. Durant uns minuts els 
observà com s’empaitaven. 
Els veia tan contents que li 
van venir ganes de baixar al 
pati amb ells, però aleshores 
recordà que encara tenia la 
carta a mig fer i es desdigué 
d’aquell pensament, s’asse-
gué de nou davant l’escriptori 
i acabà d’escriure-la. Després 
la va rellegir novament de dalt 
a baix. Tenia tantes coses a 
demanar que no volia obli-
dar-se’n cap. Un cop revisada 
la va posar dins el sobre i el va 
tancar. Estava content de la 
feina feta. L’endemà anaven 
tots plegats a portar les cartes 
al patge.

Durant bona part de la nit 
no va deixar de pensar en el 
regal que demanava als Reis: 
una bicicleta. En realitat tots 
els anys la posava a la llista, 
però no tenia aquesta alegria. 
La seva absència el desil-
lusionava al moment però 
com que rebia les altres co-

ses que demanava, de segui-
da se n’oblidava. Enguany la 
tornava a posar a la llista. No 
obstant estava tan convençut 
que aquest any seria l’any, 
que aquest era l’únic regal 
que demanava per a ell ma-
teix, les altres peticions que 
refl ectia a la carta eren per als 
altres germans.

Eren a punt de sortir per 
anar a portar les cartes al pat-
ge quan arribaren. En veure 
el Pau els seus petits rostres 
plens de tristor i desesperació 
pel canvi que els suposaria 
ser allà, s’adonà que els Reis 
no els portarien res sense ha-
ver-los escrit cap carta. Així 
que va pujar corrents a la seva 
habitació. Es tragué la carta 
de la butxaca i al fi nal de tot 
hi afegí que també portessin 
regals per als nous germanets. 
Després van sortir per portar 
les cartes al patge. Quan va 
arribar el torn del Pau, la va 
llegir tot puntualitzant-li que 
els Reis no s’oblidessin dels 
seus nous germans.

El dia de Reis l’orfenat es 
despertà de bon matí. Tots 
els nens ja s’havien aixecat i 
corrien a buscar el seu regal 
d’entre el munt de paquets 
que hi havia sota el guarnit ar-
bre de Nadal. El Pau observa-
va content els feliços rostres 
dels seus nous germans men-
tre obrien llurs regals, però al-
hora l’envaïa una certa tristor 
en veure que la bicicleta no 
era allà. No obstant se sentia 
satisfet de veure acomplert el 
seu desig que tothom tingués 
regal. Aleshores el Pau va sen-
tir que el cridaven que anés a 
l’entrada. Quan hi acudí es va 
trobar a tres grans homes ben 
guarnits al mig de l’entrada. 
Els observà detingudament i 
llavors els seus ulls es van il-
luminar davant la imatge que 
tenia al davant.

Mentre els tres homes 
s’allunyaven amb el seu se-
guici, el Pau no esperà més 
i agafà la bicicleta i se n’anà 
ben de pressa cap al pati a es-
trenar-la.   ■

En veure el Pau els 
seus petits rostres 
plens de tristor 
i desesperació 
pel canvi que els 
suposaria ser allà, 
s’adonà que els 
Reis no els por-
tarien res sense 
haver-los escrit 
cap carta.

El dia de Reis 
l’orfenat es des-
pertà de bon matí. 
Tots els nens ja 
s’havien aixecat i 
corrien a buscar el 
seu regal d’entre 
el munt de paquets 
que hi havia sota 
el guarnit arbre de 
Nadal. El Pau ob-
servava content els 
feliços rostres dels 
seus nous germans 
mentre obrien llurs 
regals, però alhora 
l’envaïa una certa 
tristor en veure 
que la bicicleta no 
era allà.
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Av. Generalitat, 10 · AGRAMUNT · Tel./Fax 973 392 311 · Mòbil 630 053 450

Marc Roig 
Pl. La Muralla, 5

25316 PREIXENS (Lleida)

Mòbil  616 03 42 91

 

jardinsroig@gmail.com

Assessorament

  Jardineria d’interior

    Educació ambiental

      Construcció de jardins

       Manteniment de Jardins

         Instal·lacions de reg

         Esporgues i tractaments

            Disseny 3D, d’espais naturals i jardins
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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

C.
F.
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T ESCOLA
G.GATELLwww.cfagramunt.cat

Resultats i classifi cacions R. Mendoza

Segona Catalana
Jornada 14 i 15
Agramunt G. Gatell 0 - L’Albi 0
Guissona 1 - Agramunt G. Gatell 1

Seguim sense guanyar a casa.

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Almacelles 38 15 12 2 1 44 7

Alpicat 37 15 12 1 2 43 19

Borges Blanques 35 15 11 2 2 44 20

Mollerussa 32 15 10 2 3 32 15

Solsona 30 15 10 0 5 32 21

Balàfi a 26 15 8 2 5 26 23

L’Albi 24 15 7 3 5 19 18

Bellpuig 18 15 5 3 7 13 22

Agramunt G. Gatell 17 15 4 5 6 22 19

Cervera 17 15 4 5 6 25 26

Organyà 17 15 4 5 6 25 26

Linyola 16 15 3 7 5 14 15

Artesa de Segre 14 15 4 2 9 16 30

Guissona 13 15 3 4 8 19 32

Alcoletge 13 15 3 4 8 22 40

Torrefarrera 12 15 4 3 8 13 31

Tàrrega 8 15 1 5 9 15 34

Mangraners 6 15 1 3 11 14 35

Juvenil
Jornada 11
Linyola 3 - Agramunt G. Gatell 3

Un puntet molt treballat.

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Pla d’Urgell 20 11 6 2 3 20 10

Tàrrega 19 9 6 1 2 21 13

Artesa 19 10 6 1 3 20 20

Guissona 16 9 5 1 3 25 15

Agramunt G. Gatell 15 9 4 3 2 16 11

Tremp 15 9 5 0 4 24 21

Mollerussa 14 9 4 2 3 21 13

Mig Segrià 14 9 4 2 3 21 18

Bellpuig 7 9 2 1 6 15 22

Oliana 7 9 2 1 6 13 21

Cadet
Jornada 10 i 11
Artesa 3 - Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 0 - Bellpuig 3

Sense opcions davant el Bellpuig.

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Mollerussa 28 11 9 1 1 48 15

Balaguer 28 11 9 1 1 47 22

Rialp 27 10 9 0 1 41 13

Tàrrega 22 10 7 1 2 29 9

At. Segre 22 10 7 1 2 28 17

Linyola 15 10 4 3 3 25 18

Tremp 14 10 4 2 4 20 18

Bellpuig 12 11 3 3 5 26 28

Guissona 11 10 3 2 5 22 31

Pla d’Urgell 9 10 3 0 7 22 38

AEM 7 11 2 1 8 16 33

Artesa 7 10 2 1 7 23 52

Cervera 6 10 1 3 6 20 31

Agramunt G. Gatell 6 10 1 3 6 12 24

Urgell 5 10 1 2 7 13 43

Infantil
Jornada 10 i 11
Tremp 0 - Agramunt G. Gatell 5
Agramunt G. Gatell 2 - Urgell 2

Hem pujat un lloc a la classifi cació.

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Oliana 23 9 7 2 0 49 11

Agramunt G. Gatell 17 7 5 2 0 30 6

Bellpuig 17 8 5 2 1 27 12

Fondarella 15 7 5 0 2 31 12

Tàrrega 13 8 4 1 3 17 19

Cervera 10 7 3 1 3 20 19

AEM 4 7 1 1 5 4 15

Urgell 4 8 1 1 6 11 39

Tremp 4 8 1 1 6 11 39

Artesa 1 7 0 1 6 10 42

Aleví-A
Jornada 10 i 11
Tàrrega 2 - Agramunt G. Gatell 0
Bordeta 5 - Agramunt G. Gatell 1

No hem pogut treure res positiu en els 
dos desplaçaments.

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

At. Segre 33 11 11 0 0 92 9

Bordeta 30 11 10 0 1 63 10

AEM 27 11 9 0 2 76 37

FIF Lleida 25 11 8 1 2 43 16

Lleida 21 11 6 3 2 47 27

Orgel·lia 19 11 6 1 4 38 36

Artesa 19 11 6 1 4 49 55

Balàfi a 16 11 5 1 5 41 37

Tàrrega 15 11 5 0 6 35 26

Pla d’Urgell 15 11 5 0 6 35 26

Agramunt G. Gatell 14 11 4 2 5 41 25

Bellpuig 13 11 4 1 6 28 28

Pinyana 9 11 3 0 8 30 40

Urgell 1 11 0 1 10 16 76

Alcoletge 1 11 0 1 10 8 73

Mig Segrià 0 11 0 0 11 8 97

Aleví-B
Jornada 6 a la 9
Tremp 9 - Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 1 - Tàrrega 4

Com l’Aleví-A, un més per oblidar.

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Ivars d’Urgell 28 11 9 1 1 52 23

Ponts 26 11 8 2 1 67 24

Linyola 25 10 8 1 1 72 19

Mollerussa 22 10 7 1 2 56 40

Bellpuig 20 11 6 2 3 39 31

Tremp 19 10 6 1 3 54 28

Tàrrega 18 10 6 0 4 42 31

Cervera 18 10 6 0 4 37 45

Balaguer 13 10 4 1 5 43 38

Fondarella 10 11 3 1 7 36 50

FIF Lleida 9 10 3 0 7 25 68

Baix Segrià 7 10 2 1 7 34 71

Guissona 7 10 2 1 7 34 71

Agramunt G. Gatell 3 10 1 0 9 22 53

At. Segre 0 10 0 0 10 19 60

▼
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PINTORS GERMANS CAPITAN

C/. Fontanilles, 17 - 25310 AGRAMUNT (Lleida)
Tel.: 973 390 403 - Fax: 973 391 124
Tels. Mòbils:  667 639 258 - Antoni

                            605 851 798 - Josep Mª.

SERVEI I LLOGUER DE PLATAFORMES

Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo

Els desitgen unes bones Festes
de Nadal i pròsper Any Nou!
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Equip cadet. Entrenador: Aleix Miró. Delegat: Hermenegild Gimbert.

Benjamí
Jornada 10 i 11
Agramunt G. Gatell 1 - Tàrrega 5
AEM 0 - Agramunt G. Gatell 8

Una part bona i una altra de dolenta.

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

At. Segre 28 10 9 1 0 46 6

Lleida 27 10 9 0 1 66 11

Baix Segrià 24 10 8 0 2 58 22

Tàrrega 21 10 7 0 3 39 21

Balaguer 21 10 7 0 3 47 18

Orgel·lia 19 11 6 1 4 27 24

Mig Segrià 19 11 6 1 4 27 24

Agramunt G. Gatell 12 10 4 0 6 35 44

Cervera 9 10 3 0 7 37 31

Bordeta 9 11 3 0 8 23 58

Balàfi a 7 10 2 1 7 30 48

Alcoletge 1 11 0 1 10 11 72

AEM 1 10 0 1 9 6 102

Prebenjamí A
Jornada 10 i 11
Agramunt G. Gatell 4 - Lleida 3
Tàrrega 0 - Agramunt G. Gatell 7

El millor equip del mes.

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Balàfi a 30 10 10 0 0 49 12

Alpicat 25 11 8 1 2 62 18

Cervera 24 9 8 0 1 50 4

Pardinyes 19 9 6 1 2 40 15

Mollerussa 18 9 6 0 3 37 14

At. Segre 14 10 4 2 4 20 23

AEM 13 9 4 1 4 18 16

Agramunt G. Gatell 13 9 4 1 4 21 21

Mig Segrià 12 9 4 0 5 12 36

FIF Lleida 10 9 3 1 5 24 28

Baix Segrià 9 9 3 0 6 17 33

Tàrrega 6 9 2 0 7 11 51

Bordeta 3 11 1 0 10 1 47

Almacelles 1 11 0 1 10 3 47

Prebenjamí B
Jornada 10 i 11
Bordeta 4 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 2 - At. Segre 3

Davant l’At. Segre no van aprofi tar les 
oportunitats.

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Linyola 30 10 10 0 0 70 8

Artesa 27 10 9 0 1 68 11

Alcoletge 24 10 8 0 2 50 22

Miralcamp 21 10 7 0 3 63 24

At. Segre 19 10 6 1 3 47 26

Tàrrega 18 10 6 0 4 43 24

Bellpuig 15 10 5 0 5 33 31

Agramunt G. Gatell 12 10 4 0 6 24 36

La Noguera 10 11 3 1 7 19 54

Cervera 6 10 2 0 8 25 55

At. Segre 6 11 2 0 9 14 65

Bordeta 5 10 1 2 7 21 48

Pla d’Urgell 3 10 1 0 9 6 79
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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

Formatges Monber
Elaboració Artesanal

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

>a
m

m
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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
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Vacances de Nadal
Jaume Espinal

Pocs partits els disputats abans de les merescudes i ne-
cessàries vacances de Nadal, on tots els equips han des-

cansat recarregant piles per a la segona part del campionat. 

Sènior Masculí 3ª Catalana preferent - Grup A
Continua la mateixa tònica per als nois. Bons partits, com 

per exemple contra el líder Cerdanyola, o una magnífi ca pri-
mera part a Polinyà; però al fi nal petits detalls decanten la 
balança cap a l’equip contrari.
13/12/2015 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 27 PROCER CERDANYOLA CH 29
20/12/2015 BM POLINYÀ 27 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 21

Sènior Femení 1ª Catalana
Mes atípic per al Sènior Femení, entre una jornada de des-

cans ja prevista en el calendari, i una jornada que tocava 
contra un equip que s’ha retirat de la competició. Al fi nal 
vacances forçades i llargues, que esperem que no afectin el 
rendiment de l’equip.

Juvenil Femení 1ª Catalana
Només un partit per al Juvenil aquest mes de desembre, 

amb el guió de la majoria dels que han disputat aquesta 
temporada: ganes i il·lusió; però la curta plantilla llastra i 
molt el rendiment de l’equip.
19/12/2015 C.H. SANT ESTEVE SESROVIRES 20 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 10

Cadet Femení 1ª Catalana
Mal partit a casa contra el que en principi havia de ser 

un dels equips assequibles. En canvi en la visita a Gavà, el 
segon classifi cat, es va donar la cara en tot moment, demos-
trant que és un equip amb futur.
13/12/2015 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 18 MOLINS DE REI, CLUB ESPORTIU 35
20/12/2015 CH GAVÀ 27 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 21

Alevins/nes
Pel que fa als menuts/des del club, continuen amb la seva 

participació en la lligueta escolar de Lleida. Una jornada 
més obtenint molts bons resultats.

La Grossa de Cap d’Any
Aquesta temporada el club va apostar per la Grossa de Cap 

d’Any com a sorteig, per tal d’obtenir fi nançament i repartir 
sort entre els amics de l’handbol. No hem estat massa afor-
tunats, i només ens retornen els diners d’un dels números de 
la butlleta. Així doncs, tot aquell que ho desitgi pot passar 
per la botiga del nostre col·laborador Llibreria Papereria l’Es-
piga, i podran recuperar 1€ per butlleta.

Fins aquí la crònica d’aquest mes. Bon any nou i esperem 
que el nou any ens depari bons resultats.

Si tens ganes de provar què és això de l’handbol, no ho 
dubtis, passa’t pel pavelló qualsevol dia que segur que ens 
trobaràs, o si no envia’ns un email a <cha@handbolagramunt.
org> i t’informarem. Segur que trobem el teu lloc en algun dels 
equips del club.

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

Sènior femení - Temporada 2015/2016
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medic
agramunt

Tel. 973 39 21 03

Ginecologia
Muller, si tens més de 18 anys:

Es recomana revisió
ginecològica i ecografi a anual.

La millor medecina és la
preventiva.

Atenció per privat i mutual

.    Ginecologia

.    Traumatologia

.    Oftalmologia
.    Medicina de Família

.    Raigs X     .    Anàlisis

.    Fisioteràpia / Ones de Xoc

.    Gimnàstica tonifi cant / Ioga

.    Revisions de carnet

.    Osteopatia

Serveis Mèdic Agramunt

Àngel Guimerà, 3  -  Agramunt
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Secció XR Dinojets: presentació nou equip

El diumenge 17 de gener 
es va celebrar a la plaça 

del Mercadal la presentació 
de l’equip d’enduro XR Di-
nojets, amb la presència de 
la botiga col·laboradora de 
Lleida “Motos Parcerisas”. 
Aquest equip es dedicarà a 
competir a nivell català i na-
cional en el Campionat de Ca-
talunya d’endurades, Campio -
nat de Catalunya d’Enduro, 
Campio nat d’Espanya d’En-
duro i, a més a més, a poc a 
poc s’anirà introduint en els 

campionats de Dirt Track.
Hi van fer acte de presència 

tots els pilots locals, així com 
també altres integrants de 
l’equip de poblacions del vol-
tant. També hi van donar un 
toc especial els Motorrons i el 
Sr. Vilanou amb motos clàssi-
ques de la seva col·lecció.

Durant el matí es va poder 
gaudir d’un ambient moto-
ciclista amb tots els pilots, 
acompanyants, familiars i co-
neguts, amb l’assistència del 
nostre alcalde, Bernat Solé, 
que no es va voler perdre l’ac-
te per donar suport i ànims 
als projectes agramuntins.    ■
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ESPORTS

Tot i el fred... bons resultats

ESCATXICS
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Cesc Boix i Pau Vilanova, 1r i 5è al Cros de Vic. Martina Ibars, 1a al Cros de Balaguer.

49è Cros Internacional
Ciutat de Granollers
(Diumenge 6 de desembre)

Iniciàvem el mes de desembre amb 
una gran cita esportiva. En una compe-
tició amb uns 2.500 participants dels 
diferents clubs d’arreu del territori, els 
agramuntins aconseguíem bons resul-
tats:

Open masculí Miquel Argelich 22è

Open femení Marta Canes 4a

Júnior masculí Oriol Valls 39è

Juvenil femení Marina Súria 12a

Infantil masculí Roger Súria 28è

Infantil femení Maria Vilanova
Aina Cortadelles

54a
106a

Aleví masculí Cesc Boix
Arnau Areny
Pau Vilanova

2n
18è
30è

Benjamí masculí Ian Torres
Pol Carrera
Martí Romeu

16è
30è
44è

Benjamí femení Núria Argelich 8a

Prebenjamí masculí Oriol Areny 5è

Menuts masculí Pep Vilanova 2n

Menuts femení Ona Carrera 1a

III Cros Intercomarcal
de les Borges Blanques
(Diumenge 13 de desembre)

I el següent diumenge, més a prop, 
els Escatxics vam participar al cros 
intercomarcal i escolar de les Borges 
Blanques, on de nou vàrem posicio-
nar-nos en força podis de les diferents 
categories:

Veterà masculí Miquel Argelich
Òscar Pellicer

4t
8è

Sènior femení Marta Canes 2a

Juvenil masculí Oriol Valls 3r

Cadet femení Marina Súria
Mireia Lorente

1a
2a

Infantil masculí Roger Súria
Gerard Fígols

6è
11è

Infantil femení Aina Cortadelles 12a

Aleví masculí Cesc Boix
Arnau Areny
Arnau Jou

1r
3r
8è

Aleví femení Maria Vilanova 5a

Benjamí masculí Pau Vilanova
Pol Carrera
Ian Torres
Marc Fígols
Gerard Fitó

1r
5è
7è
8è
10è

Benjamí femení Núria Argelich
Anna Cases

7a
17a

Prebenjamí masculí Martí Lluch
Quim Pellicer
Oriol Areny
Josep Fitó

1r
4t
7è
27è

Prebenjamí femení Martina Ibars
Laia Boix

6a
8a

Finalment, en la categoria Pollet cor-
rien Anna Pellicer, Pep Vilanova, Sergi 
Fitó, Ona Carrera, Gerard Lluch i Pol 
Cases, aconseguint també tots ells 
molt bones classifi cacions.

37è Cros Ciutat de Vic i
Trofeu Pere Casacuberta
(Diumenge 20 de desembre)

Els locals més matiners es despla-
çaven fi ns a Vic per participar en el 
multitudinari i conegut cros d’aquesta 
ciutat. Entre l’alta participació, aques-
tes van ser les classifi cacions dels Es-
catxics:

Júnior masculí Oriol Valls 27è

Juvenil femení Marina Súria
Mireia Lorente

11a
25a

Escatxics participants a la Sant Silvestre de Tàrrega.
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Infantil femení Maria Vilanova 23a

Aleví masculí Cesc Boix
Pau Vilanova

1r
5è

Benjamí masculí Josep Fitó 30è

Prebenjamí masculí Pep Vilanova
Sergi Fitó

15è
19è

Cros Intercomarcal de Balaguer 
(Diumenge 20 de desembre)

La resta d’atletes, el mateix diumen-
ge ens quedàvem més a prop de casa, 
participant al Cros de la veïna localitat 
de Balaguer, on també aconseguíem 
uns bons resultats:

Veterà masculí Miquel Argelich 5è

Infantil femení Andrea Díaz
Aina Cortadelles

3a
10a

Aleví masculí Arnau Areny
Arnau Jou
Denis Grosu
Yago Cabrera

2n
4t
7è
8è

Benjamí masculí Pol Carrera
Ian Torres
Marc Fígols
Genís Gimbert

4t
6è
8è
11è

Prebenjamí masculí Martí Lluch
Martí Romeu
Quim Pellicer
Oriol Areny
Lluc Magrinyà

2n
5è
6è
8è
16è

Prebenjamí femení Martina Ibars 1a

En les curses de parvulari corri-
en Anna Pellicer, Ona Carrera, Gal·la 
Magrinyà i Gerard Lluch, aconseguint 
també tots ells bones classifi cacions. 

33a Cursa de l’Indiot, Mollerus-
sa (Dissabte 26 de desembre,
Sant Esteve)

L’atleta Andrea Díaz, va desafi ar el 
fred i la mandra de les festes nada-
lenques per participar el dia de Sant 
Esteve a la tradicional Cursa de l’Indiot 
de Mollerussa, on va aconseguir la 5a 

posició en categoria infantil femení.

4a Cursa de Sant Silvestre de 
Tàrrega (Dijous 31 de desembre)

I encara els més agosarats varen vo-
ler acabar l’any fent allò que els agra-
da: córrer. Així doncs, aquests varen 
ser els resultats dels Escatxics en la 
cursa competitiva de 5 km:

Cursa atlètica masculí Xavier Fitó 19è

Cursa atlètica femení Marina Súria
Marta Canes
Mireia Lorente

1a
3a
7a

En el recorregut neutralitzat pels car-
rers de Tàrrega de 1.700 metres varen 
participar també l’Andrea Díaz i el Mar-
tí Romeu.

Els Escatxics aprofi tem aquesta edi-
ció per desitjar un BON ANY NOU! 
Nosaltres seguirem treballant i entre-
nant per tal d’aconseguir bons resul-
tats com fi ns ara.   ■
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Recordeu-me com sóc ara
per l’amor que us vaig tenir
i per ell vos tinc que dir
no fi ns mai, sinó fi ns ara.

Tot fent via amb el tren de l’infi nit,
poques parules, molta bondat i un gran cor,
ens has deixat el record,
amb la certesa de retrobar-nos
a l’estació de l’infi nit cel blau.

Maria Gabriel Cases
Que morí cristianament el dia 3 de desembre del 2015, 

a Andorra la Vella, havent rebut els S.S. i la B.A.

Al Cel Sia

Els que l’estimem: espòs, Sebastià Que (el Bianet); fi lles, Eugènia i Maite; nét, 
Daniel;  nebot, Fidel; cosins i altres familiars i amics, us agrairem un record i 
una oració.

Andorra la Vella - Agramunt, desembre de 2015

Setè aniversari

Joan Solans Tohà
que morí el dia 29 de gener de 2009, a l’edat de 75 anys.

Els qui t’estimem i et recordem.
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS ACORD D’ESQUERRA

Per Agramunt i per Catalunya
COMENCEM EL 2016 
AMB PRESSUPOSTOS 
APROVATS

El dimecres 23 de desembre 
el Ple de l’Ajuntament donava 
llum verda als pressupostos 
per a l’any 2016, amb els vots 
favorables d’Acord d’Esquerra 
i l’abstenció dels dos regidors 
de CiU. Uns pressupostos rea-
listes amb uns ingressos basats 
en la recaptació real i unes des-
peses ajustades a les possibili-
tats econòmiques del moment, 
un any més sense haver d’acu-
dir al crèdit bancari i tenint en 
compte la no existència de cap 
Pla d’Obres i Serveis per part 
de la Generalitat. Tot i això, els 
nous comptes municipals per-
metran dur a terme actuacions 
importants com la rehabilitació 
dels espais públics malmesos 
per la rovinada, l’obertura del 
segon ull del pont romànic i 
d’aquesta manera la conne-
xió del Passeig Josep Brufau 
amb el Passeig Mercè Ros, la 
implementació de mesures de 
seguretat per a la travessera 
urbana de la L-303 o l’ad-
quisició d’una nova màquina 
escombradora, ja que l’actual 
requereix un canvi.

En aquest sentit, des de 
l’equip de govern es va oferir 
ja durant el ple celebrat dos 
mesos abans al grup de CiU 
la possibilitat d’aportar pro-
postes per poder ser valorades 
i incorporades al pressupost, 
però malauradament aquestes 
no van arribar mai i algunes les 
hem hagut de conèixer a través 
dels mitjans de comunicació i 
un cop celebrat el ple d’aprova-
ció del pressupost. En tot cas, 

celebrem que s’hagin formulat 
aquestes propostes al mateix 
temps que demanaríem com 
tenen previst fi nançar-les, per 
poder-les estudiar amb detall 
i valorar la possibilitat d’incor-
porar-les en propers exercicis.

NOU PRESIDENT,
NOU GOVERN 

Si després de tres mesos de 
negociacions entre Junts pel Sí 
i la CUP ningú no es podia ima-
ginar que s’arribés a un acord, 
fou a darrera hora que s’anun-
ciava i fi nalment s’investia el 
nou president de la Generalitat 
i, conseqüentment, el nou go-
vern. Unes negociacions que 
en alguns moments van posar 
en perill el mandat democràtic 
que els ciutadans de Catalunya 
van traslladar als representants 
polítics a través de les urnes 
del passat 27S amb un mis-
satge molt clar: iniciar el camí 
cap a la creació de la Repúbli-
ca Catalana. Finalment, com 
en totes les negociacions, hi
ha hagut cessions i sacrifi cis 
per part de tots. Des d’aquí 
volem agrair el pas al costat 
del president Mas que ha per-
mès desencallar l’atzucac en 
el qual es trobava el país i la 
generositat mostrada per totes 
les parts implicades en la ne-
gociació.

És evident que hi havia dues 
parts enrocades i des d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, 
com a part de Junts pel Sí, 
hem treballat perquè aquestes 
dues parts mai no s’aixeques-
sin de la taula de negociació i 
fessin possible el que avui te-
nim, posant en tot moment el 

país per davant de les persones 
i del partit. Ara correspondrà al 
govern i, sobretot, al Parlament 
de Catalunya, implementar 
aquestes estructures d’estat i 
aquest procés cap a la inde-
pendència que ens ha de por-
tar en un termini de 18 mesos 
a unes eleccions constituents i 
a referendar la nova constitu-
ció catalana.

50 ANYS D’URBANISME 
A AGRAMUNT

Des de la Secció local d’Es-
querra Republicana de Catalu-
nya volem felicitar tot l’equip 
de redacció de la Revista Sió 
per haver fet possible que avui 
tinguem una nova publica-
ció que ens parli un cop més 
d’Agramunt. En aquest cas, les 
seves imatges, els seus textos 
i l’audiovisual que les comple-
menta ens il·lustren l’evolució 
urbanística d’Agramunt durant 
els darrers 50 anys. Aquest 
fou el darrer projecte del Josep 
Bertran, a qui recordarem, so-
bretot, per haver-nos transmès 
aquesta estima per la nostra 
vila. Per molts anys, Revista 
Sió!

AGRAMUNT SOLIDARI
Finalment també volem re-

conèixer l’esforç i l’esperit de 
solidaritat de totes aquelles 
entitats i persones que han 
col·laborat un any més amb la 
Marató de TV3. Agramunt s’ha 
bolcat novament a una causa 
tan important com aquesta. A 
tots els qui ho han fet possible, 
moltes gràcies. I a tots vosal-
tres, estimats lectors, desit-
jar-vos un bon 2016.   ■

Des de l’equip 
de govern es va 
oferir ja durant 
el ple celebrat 
dos mesos abans 
al grup de CIU 
la possibilitat 
d’aportar pro-
postes per poder 
ser valorades i 
incorporades al 
pressupost, però 
malauradament 
aquestes no van 
arribar mai i 
algunes les hem 
hagut de co-
nèixer a través 
dels mitjans de 
comunicació i un 
cop celebrat el 
ple d’aprovació 
del pressupost.
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Volaràs alt i veuràs el món
i la seva immensitat.
Seràs aire, seràs pluja,
seràs terra, seràs vida.
Seràs lliure.

Et trobaràs amb el padrí,
el teu amor.

I et continuarem estimant
i recordant les teves ensenyances.

Ha pujat a la casa del Pare

Àngela Solé Vilaró
(Vídua de Ramon Jové Estany)

que morí cristianament el dia 22 de desembre de 2015, a l’edat de 92 anys,
havent rebut els S. S. i la B. A.

A. C. S.

Els qui l’estimem: fi lls, Agustí i Josefi na i Joan i Sara; néts, besnéts, germana, cunyada, 
nebots, cosins i família tota, us agrairem la tingueu present en el vostre record.

Castellnou d’Ossó, desembre de 2015

CANT DE L’ENYOR

Ni que només fos
per veure’t la claror dels ulls mirant el
mar.
Ni que només fos
per sentir el frec d’una presència.
Ni que només fos
poder-nos dir un altre adéu serenament.

Ni que només fos
pel suau lliscar d’un temps perdut al teu
costat.
Ni que només fos
recórrer junts el bell jardí del teu passat.
Ni que només fos
perquè sentissis com t’enyoro.
Ni que només fos
per riure junts la mort.

(Lluís Llach)

Tercer aniversari

Josep Carreras Potrony
ens va deixar el 4 de gener de 2013

A.C.S.

T’estimem, et recordem i t’enyorem... sempre.

Agramunt, gener 2016
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS CONVERGÈNCIA

Esdeveniments polítics
i pressupostos per al 2016

En primer lloc parlar dels 
esdeveniments polítics 
ocorreguts al nostre 

país. El pacte per salvar la le-
gislatura ha estat la negocia-
ció més in extremis que s’ha 
fet a Catalunya des de la recu-
peració de l’autogovern. A par-
tir de l’acord assolit, ningú no 
pot dubtar de la voluntat inde-
pendentista d’una majoria de 
72 diputats al Parlament de 
Catalunya.

Com passa en alguns mo-
ments de la història, l’acord 
entre Junts pel Sí i la CUP ha 
tingut ingredients de grandio-
sitat.

La decisió d’Artur Mas de 
renunciar a la presidència de 
la Generalitat, i fer-ho com 
un servei al país, és un gest 
inusual en política. El procés 
sobiranista ha comptat amb la 
participació de moltes, moltís-
simes persones, però sempre 
hi ha algú que està  al capda-
vant i n’assumeix les respon-
sabilitats i aquesta persona ha 
estat fi ns ara Artur Mas. Cata-

lunya mai no havia arribat tan 
lluny en l’aposta de l’autogo-
vern com durant la presidèn-
cia d’en Mas.

Les coses s’han fet bé, per-
què l’Estat mai no ha pogut 
aturar allò que hem anomenat 
el procés.

Si l’intent ara fracassava era 
per raons internes catalanes, 
per la complicada correlació 
de forces i per la fragmentació 
de l’independentisme.

Amb l’acord aconseguit, en 
temps de descompte si voleu, 
però acord al cap i a la fi , ha 
estat possible sobretot perquè 
tots plegats hem cregut en la 
capacitat col·lectiva del país, 
hem cregut que l’acord era 
imprescindible i el temps ho 
demostrarà.

S’obre davant nostre un pe-
ríode que no estarà mancat de 
difi cultats, però serà sobretot 
un període on defi nitivament 
podrem posar els fonaments i 
bastir la Catalunya que volem. 
I el més important, ho farem 
junts, ho farem entre tots.

Pressupostos 2016
Pel que fa a casa nostra, 

ja es van aprovar els pressu-
postos per al 2016. Pel que 
respecta al nostre grup els tro-
bem fl uixos en inversió. Supo-
sem que és per reduir dèfi cit 
i per la falta de subvencions. 

Les petites inversions que 
fan, al nostre parer són neces-
sàries; però hem de començar 
a parlar de clavegueram, car-
rers, pobles agregats, espais 
lúdics, materials per a equi-
paments... Ja sabem que tot 
no es pot fer en els temps que 
corren, però pensem que es 
pot fer molt més. 

Esmentar també que comen-
cem a notar un cert aire d’al-
tivesa per part de l’equip de 
govern, per altra part normal 
amb el gran suport popular 
que tenen. Algunes coses que 
proposem no es consideren ne-
cessàries, només el temps ens 
dirà si realment ho eren o no.

Secció Local de
Convergència Democràtica

El procés sobira-
nista ha comptat 
amb la partici-
pació de moltes, 
moltíssimes per-
sones, però sem-
pre hi ha algú que 
està  al capdavant 
i n’assumeix les 
responsabilitats i 
aquesta persona 
ha estat fi ns ara 
Artur Mas.

Comencem a 
notar un cert aire 
d’altivesa per 
part de l’equip de 
govern, per altra 
part normal amb 
el gran suport po-
pular que tenen.
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AGRAÏMENT A L’ASSOCIACIÓ DE DONES L’ESBARJO
L’Ajuntament d’Agramunt vol transmetre l’agraïment a 

l’Associació de Dones l’Esbarjo d’Agramunt per destinar una 
part de la recaptació de l’Escala en Hifi  a la recuperació de 
la Llar d’Infants després dels desperfectes ocasionats per la 
rovinada del passat 3 de novembre. L’associació ha fet una 
donació de 1.000€ a l’Ajuntament d’Agramunt.

MILLORES EN EDIFICIS MUNICIPALS 
Aquest mes s’han 

fi nalitzat els treballs 
d’instal·lació dels pro-
tectors de les graderies 
del pavelló esportiu, 
amb la fi nalitat de ga-
rantir la seguretat dels 
usuaris. D’altra banda, 
s’han pintat els ulls 
d’escala de l’Escola Ma-
cià-Companys.

CLOENDA DEL TALLER D’ESTIMULACIÓ DE LA MEMÒRIA
Aquest mes s’ha fet la cloenda del taller d’estimulació de 

la memòria. Aquesta iniciativa, organitzada des de la Regi-

doria de Benestar, té molt bona acollida 
per part dels i les alumnes. Les sessions 
han estat impartides per la psicòloga 
Neus Planell i hi ha participat una quinzena de persones.

TREBALLS A LA NECRÒPOLIS D’ALMENARA
Des del passat 

mes de desembre 
s’han iniciat els 
treballs de res-
tauració de la 
necròpolis tumu-
lar d’Almenara 
gràcies a un ajut 
del Departament 
de Cultura de la 
Generalitat de 
Catalunya ator-
gat a l’Ajunta-
ment d’Agramunt. Els treballs, executats per l’empresa 
Iltirta, són una continuació de les tasques iniciades el 
passat estiu on es van netejar i identifi car una dotzena de 
túmuls d’aquesta necròpolis. L’actual campanya de restau-
ració ha permès consolidar i recuperar el volum original dels 
túmuls excavats d’antic, amb l’objectiu d’evitar-ne la degra-
dació i millorar-ne la comprensió.

CAMPANYA DE JOGUINES
El Club de Country Shake Boots d’Agramunt ha participat 

un any més en la campanya de recollida de joguines orga-
nitzada per Creu Roja d’Agramunt amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Agramunt. Els voluntaris de Creu Roja van 
ser els encarregats de repartir les joguines a les famílies més 
necessitades de la vila. 
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ACTIVITATS DE NADAL A LA RESIDÈNCIA MAS VELL
Dins el programa d’activitats d’aquestes festes de Nadal 

s’han dut a terme diferents activitats com ara la cantada 
dels alumnes de 4t de primària de l’Escola Macià-Companys 
o la dels alumnes de 6è de primària del Col·legi Mare de Déu 
dels Socors i el concert de Nadal dels alumnes de l’Escola 
Municipal de Música d’Agramunt. Des de la Residència Mas 

Vell se’ls vol donar les gràcies per la seva generositat. També 
a Ses Majestats els Reis Mags d’Orient que van anar a la Re-
sidència a portar regals per a tothom i ho van celebrar amb 
el típic tortell de reis.

INSTAL·LACIÓ DE BANCS A LA PLAÇA DEL MERCAT
L’Ajuntament d’Agramunt ha instal·lat uns bancs a la plaça 

del Mercat. Amb aquesta mesura es garanteix la segureta t 
dels vianants i es preserva la plaça del trànsit de vehicles.
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RECTIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 30 DE NOVEMBRE DE 2015 REFERENT A L’ADQUISICIÓ DIRECTA 
DE L’EDIFICI UBICAT AL CARRER SABATERIA DE BAIX, NÚM. 4

En lloc de “s’acordà”, tal com constava al mes passat, ha de dir “s’acordà iniciar els tràmits per l’adquisició” a títol de com-
pravenda la fi nca situada a efectes del cadastre al C. Sabateria, núm. 4 d’Agramunt per un import de 3.000€, fi nca que és 
propietat de la Sra. Ginesa Teruel Oliver.

ACTES:

APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D’OBRES
S’aprovà la certifi cació d’obra núm. 2 de les obres del “Pro-

jecte d’intervenció de conservació-restauració de la Portadala-
da Occidental de l’Església de Santa Maria d’Agramunt” que 
ascendeix a l’import de 33.261,93€ lliurada pel tècnic res-
taurador, director de l’obra, Sr. Pere Rovira Pons, i executada 
per l’empresa ARCOVALENO RESTAURO, SL.

BAIXA ESTABLIMENT
S’aprovà donar de baixa del Registre d’Establiments l’es-

tabliment a nom de Sra. Josefi na Suárez Sosa, titular de la 
llicència municipal de l’activitat de l’establiment de comerç al 
menor de productes de llaminadures situat al C. Ensenyament 
núm. 3, baixos, així com els arbitris que pogués generar dita 
activitat.

SUBVENCIÓ
Es concedí a la Companyia Teatredetics una subvenció per 

un import de 1.500€ per les despeses de l’organització d’una 
exposició a un espai municipal dels 20+45 anys del Grup 
Escènic+Companyia Teatredetics.

TEATRE CASAL AGRAMUNTÍ
S’aprovà el treball de serveis per la redacció del projecte 

d’activitat del Teatre Casal Agramuntí i s’adjudicà a l’arquitecta 
Sra. Sònia Pintó i Grau per la quantitat de 1.452€ inclòs IVA.

ZONA DEL RIU SIÓ
Atès que és necessari els treballs de serveis d’aixecament 

topogràfi c de punts singulars del riu Sió, per determinar: 
La cota màxima d’afectació de la riuada.
La cota de les plantes dels edifi cis de l’ajuntament i altres 

d’entitats d’interès públic. 
Les cotes de la llera del riu Sió, el tram comprès entre la 

carretera de Cervera i la carretera de Tàrrega. 
Així mateix, és necessari la redacció d’un mapa hipsomètric 

de la zona pròxima a la llera del riu Sió: gradient de colors en 
base a les cotes del terreny, col·locat sobre ortofotomapa del 
ICC amb diferents nivells de transparència.

S’aprovà el treball de serveis d’aixecament topogràfi c del 
riu Sió i de la redacció d’un mapa hipsomètric de la zona prò-
xima a la llera del riu Sió esmentats i s’adjudicà a l’empresa 
SERVITOP,SL per la quantitat de 1.391,50€ inclòs IVA, i de 
726€, inclòs IVA, respectivament. 

ARRENDAMENT D’UN LOCAL
S’aprovà el contracte privat d’arrendament d’un local, situat 

al carrer Baixada del Mercadal, núm. 7, els baixos destinats a 
local comercial amb accés a l’exterior com un bé patrimonial 



70 [GENER 2016]sió 623

L'AJUNTAMENT
INFORMA

▼

situat al C. Baixada del Mercadal, núm. 7, de superfície 38 
m2, amb un accés independent, a la Sra. Carolina Gallinat Pu-
lido, per 4 anys, per un import de 120€ mensuals, IVA inclòs.

BAR RESTAURANT DEL CASAL AGRAMUNTÍ
S’aprovà l’addenda del contracte administratiu de la Sra. 

Carolina Gallinat Pulido per la concessió administrativa de la 
gestió del servei del bar del Casal Agramuntí de l’activitat de 
bar i restaurant qualifi cat com a bé de domini públic, que es 
va signar en data 30 d’abril de 2014, i que la clàusula sisena 
del contracte quedi redactat tal com es transcriu literalment: 

“6.- La duració de la concessió serà de quatre anys, a comp-
tar des del dia de la formalització del contracte administratiu. 
No obstant, per mutu acord, podrà ésser prorrogat anualment 
fi ns un màxim de 16 anys, sempre que les seves caracterís-
tiques romanguin inalterables durant el període de durada 
d’aquestes i que la concurrència per a la seva adjudicació hagi 
estat realitzada tenint en compte la durada màxima del con-
tracte, inclosos els períodes de pròrroga.

S’estableix per tant com a data màxima per a la resolució 
d’aquest contracte que serà el dia 30 d’abril de 2030.

ESTAT D’INGRESSOS

CAP DENOMINACIÓ
PRESSUPOST
MUNICIPAL

PATRONAT RESIDÈNCIA 
MAS VELL

EPE AGRAMUNT 
SERVEIS

TOTAL CONSOLIDAT

1 Impostos directes 2.540.400,00 0,00 0,00 2.540.400,00

2 Impostos indirectes 41.700,00 0,00 0,00 41.700,00

3 Taxes, preus públics 702.100,00 308.567,23 83.810,00 1.094.477,23

4 Transferències corrents 1.409.591,00 0,00 95.000,00 1.504.591,00

5 Ingressos patrimonials 118.200,00 50,00 2.050,00 120.300,00

7 Transferències de capital 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

9 Passius fi nancers 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESSOS 4.911.991,00 308.617,23 180.860,00 5.401.468,23

ESTAT DE DESPESES

CAP DENOMINACIÓ
PRESSUPOST
MUNICIPAL

PATRONAT RESIDÈNCIA 
MAS VELL

EPE AGRAMUNT 
SERVEIS

TOTAL CONSOLIDAT

1 Despeses de personal 1.877.331,82 221.267,23 31.310,00 2.129.909,05

2 Despeses corrents i serveis 1.800.764,00 82.750,00 127.200,00 2.010.714,00

3 Despeses fi nanceres 23.130,00 600,00 0,00 23.730,00

4 Transferències corrents 163.846,00 0,00 15.000,00 178.846,00

5 Fons de contingència 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

6 Inversions reals 611.000,00 4.000,00 7.350,00 622.350,00

9 Passius fi nancers 385.919,18 0,00 0,00 385.919,18

TOTAL DESPESES 4.911.991,00 308.617,23 180.860,00 5.401.468,23

Es considera implícita la facultat de l’ens local de resoldre la 
concessió abans del seu venciment, si ho justifi quen circums-
tàncies d’interès públic sobrevingudes. 

Qualsevol d’ambdues parts podrà rescindir el contracte co-
municant-ho a l’altra part amb tres mesos d’antelació.”

ENDERROC D’EDIFICIS
S’aprovà inicialment el projecte d’obres denominades “Pro-

jecte d’enderroc d’edifi cis de PB+2 i PB+3 al C. Sabateria de 
Dalt, núm 4 i 6 d’Agramunt” redactat per l’arquitecte la Sra. 
Neus Viñals Belart, amb un pressupost d’execució per contrac-
te de 33.076,04€.

APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL 2016
S’aprovà inicialment, per onze vots a favor dels regidors del 

grup municipal d’Ad’E, i dues abstencions dels regidors del 
grup municipal de CiU, el Pressupost Municipal consolidat 
per a l’exercici econòmic de l’any 2016, juntament amb les 
seves bases d’execució, restant fi xats els estats d’Ingressos i 
Despeses i en els termes que expressa el resum per capítols 
següents:

Així mateix s’aprovà les Bases d’Execució del Pressupost, 
segons el text redactat i que consta en l’expedient, la plan-
tilla de personal corresponent a l’exercici econòmic de l’any 
2016 i la relació de llocs de treball, i concedí al personal 

que ho acrediti, la quantitat establerta amb caràcter gene-
ral o convencional en concepte de complements, així com
l’antiguitat corresponent i els seus augments per anys de
serveis.
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DELIMITACIÓ ENTRE AGRAMUNT I ARTESA DE SEGRE 
S’aprovà, per unanimitat dels tretze membres, l’acta de 

les operacions de delimitacions entre els termes municipals 
d’Agramunt i d’Artesa de Segre, de data 30 de gener de 
2015 signada entre les representacions municipals i els tèc-
nics de la DGAL i de l’ICGC. 

PADRONS FISCALS 2016
S’aprovà, per unanimitat dels tretze membres que le-

galment el componen, els padrons de les taxes i impostos 
municipals corresponents a l’exercici de l’any 2016, que a 
continuació es relacionen: Recollida d’escombraries, clave-
gueram, cementiri municipal (nínxols i panteons), guals.

Fixar el període comprès entre els dies 16 de març i el 16 
de maig, ambdós inclosos, per a la cobrança de la taxa de 
guals i clavegueram, en període voluntari, fi xant-se el perío-
de de constrenyiment amb recàrrec del 10% (període exe-
cutiu) a partir del dia 17 de maig, i amb recàrrec del 20% 
+ interessos de demora, a partir de la notifi cació de la provi-
dència de constrenyiment i inici del procediment executiu.

Fixar el període comprès entre els dies 16 de setembre i 
el 16 de novembre, ambdós inclosos, per a la cobrança de 
les taxes de la recollida d’escombraries i cementiri municipal 
(nínxols i panteons), en període voluntari, fi xant-se el període 

de constrenyiment amb recàrrec del 10% (període executiu) 
a partir del dia 17 de novembre, i amb recàrrec del 20%
+ interessos de demora, a partir de la notifi cació de la provi-
dència de constrenyiment i inici del procediment executiu.

SUBVENCIONS MUNICIPALS PER A ACTIVITATS ESPORTIVES
S’aprovà, per onze vots a favor dels regidors del grup mu-

nicipal d’Ad’E, i dues abstencions dels regidors del grup mu-
nicipal de CiU, la modifi cació de les bases específi ques que 
han de regir la convocatòria de subvencions municipals per 
a activitats esportives.

Publicar les bases de subvencions municipals per a activi-
tats esportives amb inserció d’anunci a la página web, i als 
taulers d’anuncis. La convocatòria de subvencions s’establi-
rà anualment en funció de la disponibilitat pressupostària al 
llarg del mes de gener, que serà aprovada per la Comissió Exe-
cutiva de l’Entitat Pública Empresarial “Agramunt Serveis”.

L’aprovació de la present convocatòria de subvencions 
restarà condicionada a l’aprovació defi nitiva del pressupost 
corresponent.

Establir que les entitats i associacions sense ànim de lucre 
d’Agramunt, hauran de complir els requisits i obligacions 
que es disposa en les bases reguladores per l’atorgament de 
subvencions.   ■
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Divuitè Aniversari

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

havent rebut els Sants Sagraments

E. P. D.

La família la recordarà sempre.

Agramunt, febrer de 2016

Quinzè aniversari de la mort de

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

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

E. P. R.

La família el recordarà sempre.

AGRAMUNT, gener de 2016
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GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE DESEMBRE

Temperatura màxima: Temperatura mínima: Precipitacions:
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°C

Dies

Demografi a

(Mes de desembre de 2015)

Temps

PLUJA CAIGUDA DURANT EL DESEMBRE

Dia 28 ......................................... 1,6 l./m2

TOTAL ......................................... 1,6 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL DESEMBRE

Màxima del mes ..................  14°, dies 7, 8 i 19
Mínima del mes .............................  -3°, dia 27
Oscil·lació extrema mensual .......................  17°
Mitja de les màximes .......................... 10,064°
Mitja de les mínimes ............................ 2,322°
Mitja de les mitjanes ............................ 6,193°

L’observador: Deudat Pont

FEBRER 2016

Mes de 29 dies, és any de traspàs. És el 
segon del nostre calendari. Les llunes van 
avançades i el Carnaval i la Quaresma vénen 
molt aviat.

El dia 1 el sol surt a les 7h 03m, i es pon 
a les 17h 07m. El dia 29 el sol surt a les 6h 
27m, i es pon a les 17h 41m.

El dia 19 el sol entra a la constel·lació de 
PEIXOS.
Totes les hores indicades són de Temps Universal seguint 
el fus horari del meridià de Greenwich. Per això s’ha d’afe-
gir una hora perquè es correspongui amb l’horari ofi cial. 
Esperem tornar aviat a l’hora del meridià o solar (“hora 
vella”), de la qual mai no ens n’haurien d’haver tret.

l./m2

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

El febrer, en ser el mes més curt de l’any, era 
anomenat el mes dels jornalers, perquè cobren 
igual i treballen menys dies:

Pel febrer
no et queixis
del teu jornaler.

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

Dia 4 de febrer: Dijous Gras.

Dia 7 de febrer: Festa del Carnaval.

Dia 10 de febrer: Dimecres de Cendra; comen-
ça la Quaresma.

El refranyer es recorda d’aquestes dates:
La Quaresma i la justícia 
són fetes per als pobres.

EFEMÈRIDES DEL MES
Continuem fent memòria de la Nova Planta de 

1716. Tot i que la redacció i aplicació d’aquest 
decret va estar a càrrec de l’intendent José Patiño, 
participà en la seva elaboració i aplicació l’il·lustre 

botifl er Francesc Ametller. El cadastre, va ser l’im-
post global i directe imposat només a Catalunya 
després del 1716 i bàsicament servia per cobrir 
les despeses administratives de l’estat al Principat 
i, sobretot, per sostenir un poderós exèrcit que ca-
lia vestir, armar i allotjar per tal de tenir subjecte 
el país. Ras i curt: tenim el país ocupat i us pa-
gueu vosaltres la despesa. Van establir el cadastre 
reial que gravava els béns immobles (terres i ca-
ses) i els seus elements hipotecaris que eren els 
censos. Distribuí les terres en 32 classes segons 
la seva fertilitat, començant per les de regadiu 
que pagaven 37 rals per unitat fi ns a les de darre-
ra classe que pagaven 1/2 diner. Pel que fa a les 
cases es pagava el 10% de la xifra en què les va-
loraven. Després van establir el cadastre personal 
que només obligava a les classes populars ja que 
la noblesa i els que gaudien de privilegi militar 
n’eren exempts. El líquid imposable del cadastre 
personal era obtingut del producte del jornal diari 
(tres rals) i el nombre de dies establerts com a 
productius (de forma genèrica eren 100 per als 
pagesos i 180 per als jornalers), al qual era aplicat 
el 8% d’impost. Els comerciants a l’engròs havien 
de pagar el 10% sobre el volum de les vendes. Tot 
i les protestes al Principat per l’aplicació d’aques-
ta contribució tan abusiva, els avantatges de la 
seva proporcionalitat va fer que els reis borbons 
intentessin traslladar-la a la resta dels territoris de 
la seva monarquia, sense aconseguir-ho, però, en 
tot el segle XVIII.

Ramon Bernaus i Santacreu

ALMANAC

Les fases de la lluna:

Quart minvant

Lluna nova

Quart creixent

Lluna plena

el dia 1, a les 3:28 h

el dia 8, a les 14:39 h

el dia 15, a les 7:46 h

el dia 22, a les 18:20 h
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NAIXEMENTS

Martí Juanati Ribalta dia 30-11
Olau Martínez Esteban dia   7

DEFUNCIONS

Filomena Ribalta Novell dia 10
Jaume Farré Pampalona dia 14
Andrés Alonso Carracedo dia 15

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades conve-
nientment autoritzades.
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Sempre podrem presumir de tu.

Josep M. Panadés i Pont
Que morí cristianament el dia 8 de gener de 2015, als 86 anys d’edat,

havent rebut els S. S. i la B. A.

(A. C. S.)

La seva família i tots els qui l’hem conegut i estimat
agraïm la vostra pregària

Agramunt - Bellver d’Ossó, gener de 2016
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LLEURE

75sió 623[GENER 2016]

AMENITATS

per Ricard Bertran

Aquest any 
el recuperat 
Carnaval 
agramuntí 
compleix el 
trentè aniver-
sari, i per anar 
fent boca us 
presentem 
aquest vistós 
cartell.

La imatge de 
dalt és l’ori-
ginal, mentre 
que a la de 
sota s’han fet 
set mo difi -
cacions.

A veure si les 
tro beu!

Les 7 diferències

❚ Coordina Rosa Maria Sera

So
lu
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ó

 a
 le

s
7 

d
if

er
èn
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:

SUDOKU

Solució al
SUDOKU:

Ompliu les caselles buides dels requadres de 9x9 
quadrats, amb xifres de l’1 al 9, sense repetir cap 
número en una mateixa fi la, en una mateixa colum-
na, ni en una subquadrícula de 3x3.

6 9 7 3

1 6 8

4 5 1

2 9 1

6 2

9 2 4

9 5 4

8 4 3

3 1 9 6619748325

752136894

834529761

425987613

186354279

397612548

971865432

268493157

543271986

Solució a la
Sopa de Lletres:

SOPA DE LLETRES

Trobeu el nom de deu capitals
del continent asiàtic

L C L D I V I S A I I D C

C A N T A R E S A A I V A

T I H A L E O E V E O I E

V C E E G E P T D L G G I

T U L T C A A O I E H E A

T L E E L L A L L N T L L

L T N C H A S E I E E I C

E C A F I E S T A E N B T

E I P R I N C E S A I E A

E N R U D E L P L A A A P

LCLDIVISAIIDC

CANTARESAAIVA

TIHALEOEVEOIE

VCEEGEPTDLGGI

TULTCAAOIEHEA

TLEELLALLNTLL

LTNCHASEIEEIC

ECAFIESTAENBT

EIPRINCESAIEA

ENRUDELPLAAAP
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Ens costa imaginar-te
absent per sempre,
tants de records de tu
se’ns acumulen,
que ni deixen espai
a la tristesa.
Et vivim intensament
sense tenir-te.

                 Miquel Martí i Pol

Josep Pla Farré
que morí el dia 1 de gener de 2015, a l’edat de 87 anys.

A. C. S.

Fa un any que no estàs entre nosaltres, et trobem molt a faltar, t’estimem i t’enyo-
rem, i una part de nosaltres ha marxat amb tu. Però tenim els teus bons records 
que sempre els portarem al cor.

Agramunt, gener de 2016
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LA FOTO

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

Una de les tradi-
cions nadalen-

ques més arrelada a 
casa nostra és la de 
fer el pessebre, so-
bretot en les cases 
on hi ha mainada. 
Temps enrere fi ns i 
tot se n’havien fet 
concursos. Al llarg 
dels anys se n’han 
confeccionat de tota 
mena, amb fi gures 
fetes amb diferents 
tipus de materials. 
Aquestes passades 
festes, se n’exposava 
un de molt original 
en el jardí d’un habi-
tatge de les casetes 
barates. JO
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Setè aniversari

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

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

La seva família: fi ll, Jaume i Àfrica; néts, Jordi, Judit i Adrià; i germans la 

recordaran sempre i us demanen una oració per l’etern descans de la seva 

ànima.

Agramunt, gener de 2016
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Més d’una vegada hem comentat que el turó dels Dipòsits del Convent havia estat un indret ideal perquè les colles 
d’amics hi anessin a fer-se fotos de record. En l’Àlbum d’aquest mes en publiquem un parell fetes en altres llocs 

ben emblemàtics de la vila com són el Mercadal i el Passeig.

���� ����L’àlbumL’àlbum

La foto superior correspon a mit-
jan anys seixanta del segle passat 
i els sis amics es van fotografi ar 
en una zona del Passeig tot olo-
rant un ramet d’alguna planta 
que hi havia per l’entorn.

D’esquerra a dreta: Ramon Riu-
deubàs, Josep Lluelles, Jaume 
Torrescasana, Josep Lluís Puebla, 
Xavier Serra i Josep M. Figuera.

La de l’esquerra és de l’any 
1962-63 i està feta al bell mig 
del Mercadal, just a la farola que 
hi va haver a la plaça durant una 
colla d’anys fi ns que la van treure 
quan es va urbanitzar l’any 1968.

D’esquerra a dreta: Josep Bala-
gueró, David Vilalta, Josep M. 
Lluch i Xavier Serra.
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IMATGES  D ’AH IR  i  D ’AVU I

La foto d’ahir és de l’any 1986 i correspon a la Costa dels Dipòsits, entre el tram que va des del raval de Puigverd fi ns al carrer 
del Convent. Al Sió del mes de desembre d’aquest mateix any 86 en l’apartat d’inversions de l’Ajuntament informa hi ha una 
partida d’1.319.524 pessetes destinades a arranjar-lo, obra que es va dur a terme poc temps després. La seva urbanització es 
va haver de fer de manera no massa pronunciada per facilitar l’entrada als habitatges i garatges per part de la gent i d’alguns 
vehicles, per això s’hi van fer aquesta mena d’ondulacions. Molta gent coneix aquest indret com “la costa de les ondulades”.
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