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3, 5 i 6
Informació sobre l’acte en memòria de les
víctimes i els afectats per la rubinada que
va tenir lloc a la vila ara fa un any, i que va
congregar força gent.

Editorial
Ara fa un any

E

sent a la nostra població i, el que feia
anys immemorials que havia succeït,
es repetís de nou.

JOAN PIJUAN

l dia 3 de novembre es féu un acte
en record de la rubinada que la
nostra vila sofrí un any endarrere. Prop
de la llera del Sió es va plantar un monòlit en homenatge a les víctimes i a
aquells que van patir la riuada. Va ser
un acte càlid i nostàlgic amb la intenció de tancar les ferides que encara són
tendres malgrat hagin passat dotze mesos. Perquè la tragèdia, amb traïdoria
i nocturnitat incloses, va ser gran per
sobtada, impensable i pel balanç de
vides que es va cobrar.
Encara avui ens sorprenem de com
va anar tot. Encara ara ens preguntem
astorats per què els fats ens van ser
tan i tan adversos. Un dia que al poble
quasi no havia pogut. Una riuada que
baixava amb una cadència que va permetre que alguns avisessin del perill
possible que s’esdevenia. Uns avisos
d’alerta que no van arribar a les persones que havien d’haver arribat per tal
de gestionar una evacuació adequada
que hauria minimitzat les conseqüències... Sembla com si tot s’hagués
ajuntat per tal que el mal es fes pre-

Ha transcorregut un any i les nostres
autoritats han treballat de valent per
ajudar a superar el tràngol. De seguida es van netejar carrers, es va buscar

una alternativa a la llar d’infants, es va
ajudar la residència geriàtrica perquè
disposés d’una cuina alternativa per
preparar el menjar, es va ajudar i facilitar els afectats en la neteja de baixos
i garatges... I darrerament s’han installat uns sensors a la capçalera del Sió
perquè es pugui tenir informació detallada respecte el cabal del riu.
Però encara hi ha feina per fer. Ho
sabem tots. Encara no s’han pogut
començar les obres per destapar l’ull
del pont romànic, encara no s’ha pogut
emprendre la construcció de la nova
llar d’infants, tot i estar el projecte en
un punt avançat, encara la residència
geriàtrica viu en una situació de provisionalitat degut a la manca d’espai i
d’alguns serveis... I diem això, no en
un sentit de denúncia, sinó per veure
on som i com estem, amb l’esperança i
el desig que ben aviat tot el que manca
sigui una realitat i així el poble visqui
en una major seguretat.
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JOAN PIJUAN / JOSEP ROVIRA

JOAN PIJUAN

Acte en memòria de la rubinada

Monòlit en memòria de les víctimes i veïns afectats per la rubinada del 3 de novembre de 2015.
A baix, representants dels cossos de seguretat destapant el monument commemoratiu.
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JOAN PIJUAN

E

l dijous 3 de novembre
Agramunt va recordar
les víctimes de la rubinada que fa un any va commocionar la vila.
Prop de dos-cents veïns, familiars, amics i coneguts de
les víctimes i afectats per la
riuada es van concentrar al
passeig, davant la capella del
Sió on s’ha col·locat un monòlit que recorda la tragèdia.
L’emotiu acte començà
amb la interpretació d’una
peça musical a càrrec de
professors i alumnes de l’Escola Municipal de Música.

5
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D’esquerra a dreta i de dalt a baix:
Parlament de l’alcalde, Bernat
Solé.
Núria Sorribes llegint un poema
de record.
Vista de l’entorn.
Assistents a l’acte contemplant el
monument.

6
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Seguidament l’alcalde, Bernat Solé, expressà el suport i
condol de l’Ajuntament a les
famílies de les víctimes i a la
Residència Ribera del Sió, i
també a tots els veïns que van
patir la rubinada en les seves
pròpies cases. També va fer
un agraïment a totes les persones i cossos de seguretat
que van ajudar en les tasques
de rescat i suport com en la
recuperació de la normalitat
de la vila.

Tot seguit representants dels
cossos de seguretat –bombers,
Mossos d’Esquadra i policia
local– van descobrir el monòlit
de pedra commemoratiu amb
una placa que recorda els fets.
El monument té una obertura
on s’hi ha dipositat els missatges en els quals els veïns han
expressat com s’han sentit durant aquest any. A continuació
familiars de les víctimes van
realitzar una ofrena floral al
monument.

L’acte finalitzà amb una segona actuació de l’Escola de
Música i la lectura d’un poema per la Núria Sorribes.
Amb l’objectiu de prevenir
noves riuades com aquesta,
l’Ajuntament ha instal·lat sensors en diversos punts del riu
Sió. Aquests aparells donaran
informació, també als veïns,
de l’estat del riu a través
d’una aplicació per al mòbil
que avaluarà el nivell de risc
en cada moment.

FONT: AJUNTAMENT

El divendres 4 de novembre, dia en què es va presentar la campanya, els comerciants adherits es van fotografiar a la rotonda de la carretera de Tàrrega junt als elements de fusta on hi ha
gravades les lletres amb l’eslògan “Agramunt t’estima”.

Campanya “Agramunt t’estima”

JOSEP ROVIRA

Els receptors de les butlletes
que repartiran els comerços
agramuntins les podran bescanviar per unes capses màgiques a l’interior de les quals hi
ha la paraula t’estimo.

Aquesta és la capsa que es repartirà durant la campanya
nadalenca.

E

l proper 8 de desembre, coincidint amb
el tradicional Mercat de
Nadal, s’iniciarà una
campanya comercial lligada amb aquest eslògan
i que té a veure amb els
elements de fusta que el
consistori va fer col·locar
fa unes setmanes a les
rotondes d’entrada a la
vila venint de Tàrrega i
de Cervera.
En aquesta campanya
nadalenca, creada per
l’Ajuntament, s’ha obert
a tots els comerciants i
negocis locals, i compta
amb l’adhesió de més
d’una cinquantena de
comerços que s’han volgut sumar a la iniciativa.
Els comerços adherits
repartiran unes 1.700
butlletes, que lliuraran
als seus clients segons el
criteri que creguin més
convenient. Els receptors

d’aquestes butlletes les
podran bescanviar per
unes capses màgiques a
l’interior de les quals hi
ha la paraula t’estimo. Es
tracta d’una acció recolzada amb l’esperit nadalenc on el més important
són les ganes de regalar i
la il·lusió d’obrir una capsa de regal.

Premis
A més, dins de les capses aniran sortint aleatòriament una vintena
de tiquets daurats amb
premis de productes o
serveis patrocinats pels
mateixos establiments.
L’intercanvi de les butlletes per les capses es podrà fer en un estand que
s’ubicarà els dies 8, 10,
17, 24 i 28 de desembre
i 4 de gener de l’any vinent, entre la plaça de
l’Església, la plaça del

Pou i el carrer Sió.
La decoració de l’estand serà com una mena
de fotocol i en el moment de l’intercanvi es
realitzarà una fotografia,
la qual es penjarà a les
xarxes socials concretament al perfil Facebook
que s’ha habilitat, així
com amb l’ús del hastagg #agramunttestima, i
la més votada tindrà un
premi especial.
L’objectiu és anar realitzant durant l’any diferents activitats amb
aquest lema. També es
preveu fer un enviament
de capses a diferents
personalitats importants
de l’àmbit cultural, polític, esportiu, entre altres,
per fer més extensiva la
campanya i donar a conèixer la marca “Agramunt t’estima” arreu del
territori.
[NOVEMBRE 2016]
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Formació en emergències
E

JOAN PIJUAN

l dijous 20 d’octubre
una setantena de membres de diferents entitats
agramuntines van assistir al
pavelló esportiu a una formació en emergències organitzada per l’Ajuntament.
L’objectiu d’aquesta reunió
era donar a conèixer a les
entitats el pla d’autoprotecció i les mesures de seguretat del pavelló esportiu i
firal. Durant la sessió es va
facilitar als assistents informació sobre els riscos que
poden afectar l’edifici i sobre els mitjans de prevenció d’incendis disponibles,
i es van explicar les pautes
que s’han de seguir per actuar en cas d’emergència.

Les entitats de la vila van assistir a una reunió informativa sobre emergències al pavelló esportiu.

JOSEP ROVIRA

Tots Sants

JOAN PIJUAN

E

Aspecte d’una part del cementiri. A la foto petita, creu de fusta feta al tronc d’un arbre que es troba just a l’entrar a mà dreta
que contrasta amb la de pedra que hi ha al passadís central.
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l bon temps va facilitar que el
dia de Tots Sants fos una jornada
amb una gran afluència de visitants
al cementiri. El recinte presentava un
aspecte molt ben cuidat per l’Ajuntament. D’uns anys ençà es constata
que cada vegada es té més cura de les
tombes i nínxols per part dels familiars
dels difunts. No van faltar les populars
castanyades a nivell particular amb panellets comprats o fet a casa, mistela,
castanyes torrades i moniatos. Membres del CAU també en van vendre a la
plaça del Pou.

JOAN PIJUAN
JOAN PIJUAN

Atrapacontes
E

Nova sessió del projecte Atrapacontes de la Biblioteca.

l dissabte 5 de novembre la Biblioteca Municipal Guillem Viladot
organitzà una nova sessió del projecte Atrapacontes. Aquest mes va anar
a càrrec de l’escriptora i il·lustradora
Montserrat Cuadros Puig que presentà
i narrà el seu conte Les amigues de la
lluna.

Nou premi a Torrons Vicens
T

DAVID AIROB

El director del Banc Popular, Àngel
Ros, i Màrius Carol, director de
La Vanguardia, lliurant el premi a
Àngel Velasco.

orrons Vicens ha estat escollida la millor Pime de
Catalunya entre més de 350
petites i mitjanes empreses
que es van presentar en la

primera edició del certamen
Pime Catalana organitzat per
La Vanguardia i el Banc Popular. La gala de lliurament
de premis es va celebrar el

dilluns 14 de novembre a la
Llotja del Mar de Barcelona.
Segons el jurat, es va valorar la capacitat d’inspirar i
generar valor de l’empresa
agramuntina, així com la seva
capacitat d’innovar sense
perdre la tradició que l’acompanya des de fa tants anys, i
que ha estat capaç de desestacionalitzar el consum d’un
producte fins ara estacional.
A més, també es van premiar la millor Pime de Barcelona, de Tarragona, de
Lleida i de Girona, així com
el millor autònom. Aquests
premis volen reconèixer l’esforç d’aquestes empreses en
el foment dels seus negocis mitjançant la innovació i
l’ús de les noves tecnologies,
respectant el medi ambient i
amb una clara aposta a la creativitat.
[NOVEMBRE 2016]
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D

ins el cicle Dona Informa’t del Consell Comarcal de l’Urgell, el dijous
3 de novembre es va realitzar a la sala de conferències del Casal Agramuntí
una conferència sobre els
hàbits posturals saludables
a càrrec de Lluís Puig, cap
de fisioteràpia de la Fundació Hospital de l’Esperit
Sant de Santa Coloma de
Gramenet.

Lluís Puig parlà de la
importància de mantenir
uns bons hàbits posturals
i comentà quins són els
millors consells per evitar
males postures per no patir
lesions i contractures que
limitin les activitats diàries.
Lluís Puig ha escrit diversos llibres i és col·laborador
del programa Matins de
TV3 i del programa de ràdio
Tot és possible, de RAC 1.

JOAN PIJUAN

Cicle Dona Informa’t

El fisioterapeuta Lluís Puig impartí una xerrada sobre els hàbits posturals saludables.

Marató de Donació de Sang
C

Les donacions de sang van
superar totes les previsions.

ent seixanta-dues persones van fer cap a
Cal Mas Vell per donar sang durant la Marató de Donació de Sang celebrada el dissabte
5 de novembre de 10 a 22h. D’aquestes 162
donacions, 144 es van fer efectives i la resta,
18 en total, van ser oferiments de persones
que en aquell moment no van poder donar

sang. Entre els donants n’hi va haver 13 que
ho feren per primera vegada.
Donacions per edat

Matí

Tarda

Total

2

11

13

25-34

6

10

16

35/44

21

34

55

45-54

13

33

46

55-64

12

15

27

3

2

5

18-24

65

JOAN PIJUAN

Donacions per sexe
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Matí

Tarda

Total

Femení

29

57

86

Masculí

28

48

76

La campanya ha contribuït a augmentar els
baixos índexs de sang existents al Banc de
Sang i Teixits tan necessària com és. Segons
els organitzadors la participació va superar les
previsions.
El Banc de Sang i Teixits, l’Ajuntament
d’Agramunt i l’Associació de Donants de Sang
de l’Urgell van manifestar el seu agraïment a
tots els participants i a les entitats locals que
van col·laborar a amenitzar la jornada que va
ser tot un èxit.

JOAN PIJUAN

Gilbert Esteve impartí una xerrada sobre el colesterol a Cal Mas Vell.

Xerrada sobre salut
Per prevenir o
E
reduir els nivells
de colesterol es
recomana portar
uns hàbits de vida
saludables amb una
alimentació equilibrada, practicar
exercici físic, evitar
el sedentarisme,
controlar el pes,
evitar l’alcohol, etc.

l Col·legi Oficial de Farmacèutics de Lleida realitzà
el divendres 11 de novembre
a Cal Mas Vell la segona xerrada programada de salut que
va tractar sobre Què cal saber
de la hipercolesterolèmia? La
xerrada va ser impartida pel
farmacèutic local Gilbert Esteve Gatnau.
Gilbert explicà que el colesterol és una substància grassa
present al cos necessària per
al normal funcionament de
l’organisme. La major part es
produeix al fetge, encara que

també s’obté a través d’alguns aliments. La hipercolesterolèmia es produeix quan
els nivells de colesterol en
la sang són elevats. Les persones que tenen el colesterol
alt no presenten cap símptoma, així que el seu diagnòstic
sols es pot fer mitjançant una
anàlisi de sang; a més a més
aquestes persones són propenses a patir alguna malaltia
cardiovascular.
Va puntualitzar que per prevenir o reduir els nivells de
colesterol es recomana portar

uns hàbits de vida saludables
amb una alimentació equilibrada: verdures, llegums,
fruita, aliments rics en fibra,
oli d’oliva; practicar exercici
físic, evitar el sedentarisme;
controlar el pes, evitar l’alcohol, etc. A vegades si la
dieta i l’exercici físic no són
suficients per si sols per rebaixar els nivells, el metge
pot optar per diferents tipus
de medicaments: estatines,
resines, fibrats..., això sí sense deixar de fer una vida saludable.

[NOVEMBRE 2016]
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JOSEP ROVIRA

Aspecte de l’escenari del Gran Teatre de la Passió de Cervera durant el Musical.

JOSEP ROVIRA

El Musical Participatiu a Cervera
E

Els dos solistes.

l grup de gospel de l’EMMA, Cor A-Munt, format
per una vintena d’alumnes,
i dirigits per la professora de
cant del centre, Mireia Rossich, va participar, junt amb
la Coral Ginesta de Cervera
i el grup Ondara Gospel de
Tàrrega, al Musical Participatiu celebrat el dissabte 12
de novembre al Gran Teatre
de la Passió de Cervera.
El Musical Participatiu,
una iniciativa impulsada per
l’Obra Social “la Caixa”, es
tracta d’un concert per a
cor, solistes i orquestra que
proposa un recorregut per
la història del teatre musical, a partir d’adaptacions
d’algunes de les peces més

emblemàtiques de Broadway
des dels anys vint del segle
passat fins a començaments
del 2000, com Fanny girl,
Carousel, Hello, Dolly!!, Chicago, Cats, Hairspray, Les
misérables, entre altres.
Un centenar de persones integrants d’aquestes
tres agrupacions van actuar
amb solistes i músics professionals. Els reconeguts
solistes eren Mar Maestu,
que ha treballat amb grans
directors del gènere, i Sergi
Albert, que fa sis anys que
interpreta Scar a El rei lleó.
La música va anar a càrrec
de l’Orquestra Simfònica del
Vallès, dirigida per Rubén
Gimeno. Tots els participants

al concert van actuar sota la
direcció musical de Marc
Sambola i de Joan Maria Segura, que es va encarregar
de la direcció escènica.
Per als integrants del Cor
A-Munt ha estat un treball
intens de tres mesos d’assajos, durant els quals s’han
hagut d’aprendre de memòria les lletres de les quinze
cançons interpretades, així
com la seva música i la coreografia. Malgrat tot, en acabar se sentien satisfets de la
feina feta, especialment per
la bona acollida que els van
dispensar les gairebé 1.500
persones que van omplir
pràcticament tot l’aforament
del teatre cerverí. ■
[NOVEMBRE 2016]
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PNEUMÀTICS

FRENS

AMORTIDORS

ALINEACIÓ

OLI

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

Amics
de
l’Espai
Guinovart
Diferents mirades
4 setembre 2016 / 12 febrer 2017

Cirlot i els informalistes catalans
8 octubre 2016 / 5 febrer 2017

Nadal a l’Espai
15 desembre 2016 / 8 gener 2017
AMICS DE L’ESPAI GUINOVART,
adreçat a particulars, col·lectius i empreses

INDÚSTRIES

JOVÉ-BALASCH, S.L.

HORARI:
Dijous i divendres, de 10h a 13h
Dissabtes d’11h a 14h i de 17h a 19h,
Diumenges d’11h a 14h.
Plaça del Mercat, s/n. 25310 Agramunt - Tel. 973 39 09 04
info@espaiguinovart.cat · www.espaiguinovart.cat
Visites concertades per a grups.

14

sió 633

[NOVEMBRE 2016]

DE T U A TU N OU C U RS ES COLAR

Marisol Solduga, mitja vida a la ZER

FONT: ZER EL SIÓ

Alumnat de la ZER El Sió.

L

a Marisol Solduga és
mestra d’escola rural, balaguerina de naixement
i de la ZER El Sió d’adopció.
Afegeix, abans de començar,
que li costarà ser objectiva
quan es tracta de parlar d’escola rural i, en concret, de la
ZER El Sió, però ho intentarà.
– Primer de tot explica’ns què
és una ZER (Zona Escolar Rural)?
– Una ZER és un agrupament
d’escoles rurals, amb un projecte educatiu comú, que comparteixen mestres itinerants,
serveis i recursos. El concepte
de Zona Escolar Rural es va
començar a gestar a inicis dels
anys 80, per tal de fer front a
la política de concentracions
escolars de l’època, evitant
d’aquesta manera, el trasllat
dels nens i de les nenes dels
pobles petits i el tancament de
la seva escola.
La ZER El Sió va néixer de
la necessitat d’optimitzar recursos, compartir fortaleses i
pal·liar mancances, que vam
tenir una colla de mestres que
treballàvem en escoles petites
i properes. Aquesta necessitat
se la van fer seva pares, mares

i ajuntaments; el seu suport és
una peça clau per al bon funcionament. En el cas dels nens
i les nenes, la simbiosi que es
produeix quan es troben, dóna
sentit a aquest agrupament i
ens esperona a treballar plegats.
– Què en penses de l’escola
rural?
– Vaig començar essent mestre d’escola rural per conveniència (setembre de 1983),
Butsènit d’Urgell em queda
prop de casa; però aviat vaig
passar a ser-ho per convicció.
La creació de la ZER, n’és una
de les raons. Des dels seus
inicis he estat de l’opinió que
la constitució de les Zones
Escolars Rurals potencia els
avantatges de la tipologia d’escola que en forma part (aules
internivells que afavoreixen
els diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat, necessitat
d’innovar en no haver-hi un
material específic per a aquest
tipus d’aules, foment del treball competencial i cooperatiu
per poder donar resposta a la
diversitat que porten implícites...) i en minimitza els in-

convenients que es deriven de
ser escoles petites. Penso que
en no ser grans en número, es
valora molt el sumar esforços
(compartir, comentar, intercanviar...). Cal la implicació de
tots i totes, i en cadascun dels
àmbits de la comunitat educativa, per tirar endavant un bon
projecte de ZER.
– Quines motivacions et van
portar a ser directora d’una ZER?
– Les motivacions que em
van dur a ser directora, i que
ho continua essent després
d’una colla d’anys, són creure
en el treball en ZER, el comptar amb la implicació i el suport de la comunitat educativa,
el saber que el que fas ho pots
arribar a fer millor i el fet de
seguir il·lusionant-me amb el
dia a dia.
– Quants anys fa que funciona
la ZER?
– Aquest curs farà 25 anys!
La ZER El Sió neix el 15 de
març de 1992, integrada per
les escoles de Puigverd d’Agramunt, Montclar, Preixens, les
Ventoses i Butsènit d’Urgell.
Els límits comarcals (Urgell i
Noguera) no van ser un obstacle. Ens va unir les ganes de
treballar plegats i el riu; d’aquí
el nostre nom. Es comença
a gestar el 31 d’octubre de
1986, quan es crea una comissió gestora, integrada per
19 membres, representants de
tots els sectors, amb l’objectiu
de constituir-nos com a ZER. A
la web hi podeu trobar la nostra
cronologia, amb els esdeveniments més significatius: http://
www.xtec.cat/zerelsio/tauler/
documents/cronologia.pdf
[NOVEMBRE 2016]
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La ZER El Sió
va néixer de la
necessitat d’optimitzar recursos, compartir
fortaleses i palliar mancances,
que vam tenir
una colla de
mestres que
treballàvem en
escoles petites
i properes.
Aquesta necessitat se la van
fer seva pares,
mares i ajuntaments; el seu
suport és una
peça clau per al
bon funcionament.
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Nombre d’alumnes per aules que integren la ZER:
ESCOLA DE PUIGVERD D’AGRAMUNT (13)
· 1 AULA: Alumnes d’Educació Infantil (6)
· 1 AULA: Alumnes d’Educació Primària (7)
ESCOLA DE PREIXENS (20)
· 1 AULA i adjacent: Alumnes de primer cicle (3) i segon
d’Educació Infantil (10). Hi ha la tutora i la TEI.
· 1 AULA: Alumnes d’Educació Primària (7)
ESCOLA DE LES VENTOSES (10)
· 1 AULA: Alumnes d’Educació Infantil (1) i d’Educació
Primària (9)
ESCOLA DE BUTSÈNIT D’URGELL (14)
· 1AULA: Alumnes d’Educació Infantil (7)
· 1 AULA: Alumnes d’Educació Primària (7)

Des d’un inici
hi va haver
voluntat de
consensuar un
projecte comú i
remar en la mateixa direcció,
a fi de dur-lo a
bon port. Vam
ser conscients
de la necessitat
de tenir una
línia pedagògica de ZER, de
dur a terme una
gestió, on la
informació fos a
l’abast de la comunitat educativa i potenciar
la participació.
16
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– Sent tan diversos i de llocs
diferents, com us manteniu units?
– Des d’un inici hi va haver
voluntat de consensuar un projecte comú i remar en la mateixa direcció, a fi de dur-lo a bon
port. Vam ser conscients de la
necessitat de tenir una línia
pedagògica de ZER, de dur a
terme una gestió, on la informació fos a l’abast de la comunitat educativa i potenciar
la participació. Les noves tecnologies ens hi ajuden des del
començament. El seu ús ens
permet superar l’obstacle que
suposa els quilòmetres que ens
separen. La figura dels mestres
itinerants representa, un nexe
d’unió, entre les diferents escoles que integren la ZER. Per
a la cohesió també hi juga un
paper clau, el Consell Escolar i
l’AMPA, fundada el 25 de gener de 2007.
– Quines diferències hi ha entre les diferents escoles?
Estem tan acostumats a
cercar allò que ens uneix, a
ser empàtics, que com a trets
distintius de cadascuna d’elles
només se m’acudeix, la part

humana i l’entorn físic, amb
tot el que d’això se’n deriva.
Recordo que a l’inici, en ser
de la Noguera i l’Urgell, teníem diferent inspector, diferent
servei educatiu, que vam haver
de mobilitzar-nos per aconseguir que en finalitzar la Primària, l’institut de referència de
tots els nostres alumnes fos el
d’Agramunt (a Butsènit ens havien assignat el de Bellcaire),
no teníem el mateix horari, ni
els mateixos llibres...
El servei de menjador s’oferia a les 4 escoles, però aquest
curs, en no haver-hi la necessitat, s’ha suprimit a Puigverd.
En canvi, a l’escola de Preixens, s’ha iniciat el Pla experimental del 1r cicle d’educació
infantil, perquè hi ha alumnat
d’aquesta tipologia.
Al setembre de 2010 es produí el tancament de l’escola
de Montclar, un episodi trist
de la nostra història. Totes les
gestions que es realitzaren per
tal d’evitar-ho van resultar infructuoses. Fou aleshores quan
vam prendre consciència de la
facilitat amb què una escola es
pot tancar.
– Qui forma l’equip directiu?
– Som la Conxita Montoya,
cap d’estudis, l’Anna Garriga,
secretària, i jo mateixa com a
directora. A la ZER tenim, a
més a més, el consell de direcció, integrat per Nunsi Gatnau, directora de les Ventoses,
Assum Pascual, de Preixens, i
Mercè Seyós de Puigverd.
– Quants alumnes i mestres
sou?
– La nostra ZER és petita.
Al llarg de la seva història ha
oscil·lat entre 50 i 60 alumnes.
Aquest curs n’hi ha 54. Els
nens i les nenes són del poble
o municipi en què es troben

ubicades les escoles; no obstant això, també tenim alumnes procedents d’Agramunt o
rodalies. Quant a professorat,
som 13 docents. A més a més
de les mestres anomenades,
hi ha Josefina Esteve, Marcel
Barbosa, Noemí Martínez, Josep Jiménez, Jordi Portas, Miquel Ros i Clara Trepat.
De mestres itinerants, compartits per les quatre escoles,
actualment n’hi ha tres: de
l’especialitat d’educació física,
educació artística i llengua anglesa. També tenim el mateix
mestre de religió a tots els centres.
– A nivell pedagògic, quins aspectes destaques?
– Sóc de l’opinió que l’adjectiu “rural” no garanteix, per si
sol, la qualitat educativa d’una
ZER. Cal un projecte educatiu
consensuat, vinculat al projecte de direcció i coordinat per
tot l’equip docent. El nostre
enfocament pedagògic pretén
el desenvolupament de cadascuna de les potencialitats de
tot l’alumnat, en un entorn proper i favorable, on es fomenti
l’intercanvi d’estratègies, aprenentatges i l’ús d’uns mitjans
i unes metodologies que ens
permetin anar més enllà.
A nivell pedagògic es poden
destacar: les activitats que es
duen a terme a les sisenes hores: Experimentem i descobrim
(foment de l’observació, l’anàlisi...), Matemàtiques divertides (impuls al càlcul mental,
al raonament...), Cibersió (ús
de les TAC com a mitjà per a
l’ensenyament aprenentatge,
la relació...), Juguem amb el
llenguatge (treball de les tipologies textuals aprofitant
la quotidianitat de l’aula i les
vivències de l’alumnat...) i Biblioteca (treball d’estratègies
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aprofitar situacions més significatives per a l’alumnat.

Claustre de professors per al
curs 2016-2017.

El nostre enfocament pedagògic
pretén el desenvolupament de
cadascuna de
les potencialitats
de tot l’alumnat,
en un entorn
proper i favorable, on es fomenti l’intercanvi
d’estratègies,
aprenentatges i
l’ús d’uns mitjans
i unes metodologies que ens
permetin anar
més enllà.

lectores, incentivació del gust
de llegir...).
Fomentem del plurilingüisme: Consolidació dels projectes d’innovació PLAY AND
LEARN WITH ENGLISH AND
COMPUTERS!,
introducció
d’aquesta llengua a infantil,
amb dues sessions setmanals, i CREATIVE ENGLISH
THROUGH ARTS & CRAFTS,
que dóna la possibilitat als
alumnes de fer ús de la llengua
anglesa en un context diferent,
a plàstica, realitzant activitats
artístiques. Introducció d’una
segona llengua estrangera, el
francès, a cicle superior.
Treballem les competències
digitals: Dinamització del projecte d’innovació, L’ORDINADOR A L’AULA, amb la integració de les TAC al currículum
i a la gestió de la ZER.
En no tenir llibre de text a
educació artística, educació en
valors, religió, català i castellà
(en aquestes dues àrees hi ha
uns quadernets), ens permet

– Aquest curs 2016-17, teniu
algun projecte nou?
– Sí. El Pla d’impuls a la lectura, en els tres vessants: saber
llegir, llegir per aprendre i el
gust de llegir. Aquest projecte
durarà tres cursos, durant els
quals els mestres rebrem formació.
També fem un treball de
l’expressió oral, amb activitats
com Jo us explico, que pretén
oferir als alumnes estratègies
per parlar en públic, partint
de situacions motivadores. O
les presentacions digitals dels
alumnes amb Endevina, la
meva endevinalla, on cada nen
n’enregistra una, que pengem
al web de l’escola, i la resta
n’ha d’enviar la solució per
correu electrònic.
El projecte interdisciplinari, Paper, paperet d’on véns?,
que complementarem amb les
sortides al Museu del paper de
Capellades i al dels vestits de
paper de Mollerussa.
La lectura i treball d’uns llibres, d’infantil a cicle superior,
de la Núria Albertí, de qui se
n’ha sol·licitat la visita, dins
del programa Lletres a les aules. Una manera d’apropar els
nens als escriptors.

A educació infantil es desenvolupen nous projectes i a educació en valors es fa un treball
sobre les emocions.
– Quines expectatives tens
com a directora?
– Vetllar per la cohesió de la
comunitat educativa, fent partícips els seus membres; per
un ensenyament aprenentatge
de qualitat, on el protagonista és el nen; i per una gestió
transparent, a l’abast de tots.
– Alguna comentari més?
– Donar les gràcies a tots
aquells, que d’una manera o
altra, fan que la ZER El Sió
sigui el que és, aquests 54
alumnes en són el motor! També des d’aquí vull agrair als
responsables d’aquesta revista
l’oportunitat que ens donen de
fer-ne difusió de qui som.
A la Marisol, la passió i la
implicació per l’ensenyament i
la ZER, li traspua per cada porus de la pell. Només mirant la
lluïssor que es reflecteix en els
seus ulls cada cop que nomena
la ZER, m’adono que la paraula “mestra” li queda petita, ja
que la seva, és una feina vocacional i de sentit de vida. Per
molts anys!
Margaret Palou
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ílvia Balagueró

CENTRE PODOLÒGIC
Podòloga col. 1170

Fes un pas end
endavant...
t... cuida els teus peus!
Atenció primària dels peus
durícies, ungles, ulls de poll, berrugues
Estudi de la marxa
exploracions biomecàniques
PlanƟlles personalitzades, esporƟves i infanƟls
Atenció del peu diabèƟc
Servei a domicili
C/ del Clos, 23 A baixos
Tel. 973 392 704
info@podologosagramunt.com
www.podologosagramunt.com
AGRAMUNT

Xavier Infante Màrquez
PALETA

CONSTRUCCIONS
i REFORMES
Raval de Castellnou, 27
Telèfon 973 392 329
Mòbil 606 314 654
PUIGVERD D’AGRAMUNT
(Lleida)
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PINTURES I DECORACIONS
PINTURES DECORATIVES: ESTUCATS
VENECIANS, VELADURES, CERES
REVESTIMENTS: FUSTA, TÈXTILS, PVC
I PLAQUETES DE PEDRA
INSTAL·LACIÓ DE PARQUETS
PINTURA EN GENERAL

s
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d
%
25 mater
ra
els
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JOAN ZURITA ALCALA
AV/ CATALUNYA, 22 2º
AGRAMUNT 25310 (Lleida)

Tel. 973 39 12 53
Mòbil 659 499 485

E N T ITATS BIBLIO TEC A MUNICIPAL

Activitats de la Biblioteca
Tertúlia amb l’escriptor Rafel Nadal
Dijous 24 de novembre, a les 20.30h
Aquest cop tindrem amb nosaltres el periodista i escriptor
Rafel
Nadal,
que ens parlarà
de la seva novella, guanyadora
del XLIV Premi
Josep Pla de
narrativa l’any 2012, Quan érem feliços. Acte obert a tothom.

“Atrapacontes”,
a càrrec de la Coral

d’Avui

Dissabte 3 de desembre, a les 11.30h

Presentació de llibre
El Cielo prometido: una mujer al servicio
de Stalin, de Gregorio Luri
Dijous 15 de desembre, a les 20.00h,
a la Sala de Conferències
Gregorio Luri
Medrano, doctor en filosofia i
reconegut pedagog, ens presentarà el seu llibre
sobre la vida de
Caritat Mercader
(mare de Ramon Mercader,
assassí de Leo
Trotski). I també
amiga íntima de l’agramuntina Carme Brufau Civit de la qual
en parla en el llibre, i de la qual Luri està fent una tesi i ens
en parlarà a la presentació.

”La història de
Carmen Brufau
Civit és apassionant. Va néixer
a Agramunt el
1915, sent filla
de Mariano Brufau i Ramona Civit. Dos dels seus
germans van morir durant la guerra civil. Va ingressar al
PSUC el 1936 i es va integrar en el cercle de Caritat Mercader, participant en activitats d’espionatge a la rereguarda.
Després de la guerra, va emigrar a l’URSS, on es va casar i
va tenir un fill. El seu marit va morir al front, en la segona
guerra mundial, i el seu fill, de tifus a Taixkent. Va participar
en diferents activitats d’espionatge a Moscou i el 1945 es
va traslladar a Mèxic, juntament amb Caritat Mercader. En
aquest país va ser considerada la principal agent del KGB.
El 1947 va obtenir la nacionalitat mexicana. El 1955 va ser
detinguda a Suïssa i expulsada del país, acusada d’espiar
per a la URSS. Va morir el 1969, a Mèrida de Yucatán,
en estranyes circumstàncies. Carmen Brufau és, sense cap
dubte, una persona que cal ser estudiada amb respecte i,
en tot cas, que mereix ser coneguda a la seva ciutat natal,
Agramunt”. (Gregorio Luri)

TORNEM AL LICEU!
Després de l’èxit que va tenir la
sortida al LICEU del passat mes
de maig, i que molts ens van dir
de repetir-ho, ara des el Projecte
Liceu Territori ens proposen anar a
veure Rigoletto de Giuseppe Verdi
La sortida es farà el diumenge 2 d’abril de 2017, a les 17h.
(sortida autocar a les 14.30h.)
A més Pol Avinyó (divulgador musical), farà una conferència introductòria a l’òpera que anirem a veure.
Aquesta serà el divendres 24 de març, a la Sala de conferències, a 2/4 de 9 del vespre. Oberta a tothom encara que
no es vagi a veure l’òpera.
Preu (entrada+autocar): 105€
Inscripcions i pagament a l’Oficina de Turisme abans del
15 de març.
Per fer-se la sortida necessitem un mínim de 40 persones.
Esperem que us hi apunteu. ■
[NOVEMBRE 2016]
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Excursió i conferència

ANNA MARTÍN

Conferència

Visita a la sala de bombeig del
canal Segarra-Garrigues.
A la dreta, Joan Rigol durant la
seva conferència.

Vam visitar al
mateix edifici la
planta de bombeig i vam seguir
el primer tram
del canal.

FONT: ANNA MARTÍN

Tot el grup al costat del canal.
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Canal Segarra-Garrigues
El dia 20 d’octubre una seixantena d’alumnes de l’Aula
ens vam desplaçar fins a Rialp
per conèixer a fons la construcció i el funcionament del
canal Segarra-Garrigues i totes les seves infraestructures.
Primerament vam assistir a la
classe impartida per l’enginyer del canal el Sr. Josep M.
Serra Llena. Després vam visitar al mateix edifici la planta
de bombeig i vam seguir el
primer tram del canal, amb

El dia 2 de novembre va
tenir lloc al Foment Parroquial amb el títol: “El futur
de Catalunya des de la seva
història”. Va anar a càrrec del
Sr. Joan Rigol, ex-president
del Parlament de Catalunya
(1999-2008). Ha exercit diferents càrrecs polítics com
a Conseller de Treball i de
Cultura, en diferents legislatures. És doctor en Teologia i
Filosofia i màster en Administració i Direcció d’Empreses,
per ESADE. Home de formació humanística i filosòfica,
compromès amb la vida ciutadana, és membre actiu de
diversos patronats de caràcter
sòcio-cultural.

ANNA MARTÍN

les explicacions molt interessant per part de l’enginyer i
de Josep París, ex-president
del canal. Els volem agrair en
nom de l’Aula d’Agramunt el
seu gran interès perquè tot
sortís perfecte i també les
magnífiques explicacions de
què vam poder gaudir.

El seu pensament de profundes arrels d’humanisme
cristià, quedà palès en la seva
intervenció. Creu en la fortalesa del poble català, tenaç
i capaç d’emprendre iniciatives, però sempre conservant
l’estima per les seves arrels,
mantingudes intactes al caliu
de la família, salvaguardant
la llengua materna mitjançant la tradició oral. La nostra
llengua i cultura foren condemnades a mort per Felip V,
però van poder revifar amb la
saviesa popular mantinguda
viva a pesar de tots els contratemps. Ens va fer adonar

Per totes aquestes raons es
mostrà il·lusionat i esperançat en el futur prometedor del
nostre país, Catalunya.

ANNA MARTÍN

Properes activitats:

Els assistents escolten atents el
conferenciant.

Joan Rigol creu
en la fortalesa del
poble català, tenaç
i capaç d’emprendre iniciatives,
però sempre
conservant l’estima per les seves
arrels.

que la societat catalana ha
sofert canvis importants durant la història més recent
que l’han fet avançar: l’agricultura d’autoconsum es va
transformar en agricultura de
mercat amb l’especialització
de cultius, creant excedents
que afavorien l’economia familiar. Vam ser pioners també
en la revolució industrial introduint als tallers artesanals
del tèxtil les màquines que

ja funcionaven a Anglaterra i
així obtenir una major producció i més beneficis. A nivell
cultural també va aparèixer la
Renaixença i la recuperació
del català com a llengua culta
i literària a càrrec de mossèn
Cinto Verdaguer. Però també
grans músics com Pau Casals, pintors com Joan Miró o
arquitectes com Antoni Gaudí, que han projectat la nostra
cultura a nivell internacional.

-Dimecres 30 de novembre.
Sortida cultural a Barcelona.
Visita guiada al temple de la
Sagrada Família i teatre “Gente bien” de la Cubana. Sortida de la Fondandana a les 2
de la tarda.
-Dimecres 14 de desembre.
Última conferència del trimestre a càrrec del Sr. Francesc Bailon. Tema: “Els inuits
(els esquimals de Groenlàndia)”. Tot seguit, celebració
del Nadal amb un petit refrigeri amb torrons i cava.
La Junta Directiva

[NOVEMBRE 2016]
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OP IN IÓ LA C LARABOIA

per JOAN PUIG i RIBERA

El menys dolent dels sistemes
Ja se sap que
el sistema
d’escollir els
representants polítics
mitjançant
eleccions té
imperfeccions, però
és el sistema
menys dolent.

És evident
que, si els
Estats Units
apliquen un tipus de política
econòmica o
un altre, toca
de rebot al
món sencer.

H

em viscut les eleccions
a la presidència dels Estats Units gairebé com si
fossin les pròpies. Els mitjans
de comunicació s’hi han abocat
i han fet programes especials
perquè tots poguéssim seguir
l’esdeveniment de primera mà.
L’enfrontament dispar entre Hillary Clinton i Donald Trump ha
entrat a les nostres llars i qui
més qui menys s’ha posicionat.
Potser entre nosaltres hi havia
més partidaris de Clinton i més
detractors de Trump, donat que
els propis mitjans posaven en
evidència algunes de les mancances d’aquest.
Tots sabem el resultat.
Trump s’ha imposat per
306 vots electorals a
232 que ha obtingut
Hillary. Un dels fets
curiosos és que ella
ha captat més vots
populars (47’7%)
que el guanyador
(47’5%), però no
s’ha qüestionat el
resultat. Hi ha un
sistema electoral i ningú no el posa en dubte ni
s’estripa les vestidures. Això
crec que als nostres polítics
els hauria de fer pensar, ja que
contínuament alguns retreuen
que al Parlament de Catalunya
el grup de Junts pel Sí i la Cup
sols representen el 48% dels
catalans, amagant sempre que
els representants elegits independentistes tenen la majoria.
Pel que se’ns ha anat explicant o per les pròpies declaracions sabem que Donald Trump
és un mal educat, un masclista,
un xenòfob i moltes altres coses
més que el converteixen en un

impresentable. Però, tot i això,
ha sortit guanyador d’unes eleccions en què els analistes i les
enquestes el donaven eventualment com a perdedor. El terratrèmol ha estat majúscul i fins
i tot hi ha hagut ciutadans que
han sortit al carrer per protestar.
Ja se sap que el sistema
d’escollir els representants polítics mitjançant eleccions té
imperfeccions, però és el sistema menys dolent. Per això
s’accepta la democràcia enfront
de l’autoritarisme d’estat, les
reialeses absolutes o qualsevol
altre sistema polític. Cal creure
que, si una gran part de ciutadans americans s’han decantat
per Trump, és per alguna cosa.
Potser és perquè creuen ferventment en ell com un home
de negocis, com un home capaç
de fer tirar el país endavant i de
resoldre els problemes que té
Amèrica, potser perquè els ha
promès coses que els altres no
prometien: resoldre o canviar
la manera d’encarar qüestions
com la immigració, l’atur, el
terrorisme, l’atenció sanitària
universal. Trump de moment ha
promès moltes coses que han
agradat a una part dels electors.
També s’ha dit que la candidata Hillary Clinton no ha estat
a l’alçada del que s’esperava i
que els propis errors l’han condemnada. Fins i tot en una tertúlia s’afirmava que ha perdut
molt vot femení pel fet que ella
havia perdonat massa vegades
les infidelitats al seu marit. Crec
que totes aquestes teories, que
no es poden provar, és una manera de fer volar coloms. Que
una persona hagi perdonat les
relliscades al marit pot fer que

sigui mal vist? Jo crec que més
aviat hauria de ser a l’inrevés i
que és d’admirar la seva capacitat de perdó.
I això com ens afecta a nosaltres que vivim a Europa, més
concretament a Catalunya, més
concretament a Agramunt? A
nosaltres, que vivim lluny dels
Estats Units i de qui Donald
Trump no en coneix ni la situació geogràfica en el mapa mundial, ens pot repercutir perquè
vivim en un món cada vegada
més petit i més interrelacionat. És evident que, si els Estats Units apliquen un tipus de
política econòmica o un altre,
toca de rebot al món sencer. No
en va, la crisi econòmica no va
començar a Espanya, malgrat
tenir el terreny adobat des de
feia temps. Per tant, que hi hagi
un president o un altre, ens pot
afectar a tots, encara que nosaltres no hi puguem fer res. També s’ha de dir, però, que ara caldrà veure què farà el president
electe un cop prengui posició
de la presidència del país més
determinant del món: aplicarà
el que ha dit o farà com la majoria de governants que, a l’hora
de la veritat es desdiuen de les
promeses i cauen en l’aplicació
de mesures possibilistes i moderades?
Alguns, en conèixer el resultat, s’estranyaven que els americans haguessin elegit Trump dient: “Mare de Déu, quin govern
han triat els nord-americans!
Com pot ser?” A la qual cosa
jo responia: “no cal mirar gaire
lluny per veure com la majoria
d’electors d’un país és capaç
d’escollir el candidat més inepte del partit més corrupte”. ■
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Bar - Restaurant

Plaça del mercat s/n
678 861 219
973 391 086

restaurant@atipic.me
Elaboració Artesanal

Formatges Monber
Agramunt
Esmorzars, menú diari, tapes d’autor i menú degustació

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

perruqueria unisex - estètica
Anna Eroles
Veterinària

centre veterinari d’Agramunt

CARME i MAITE
fotodepilacio´ 29’50€ per zona

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

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

Tel. 973 39 27 17
AGRAMUNT

Av. Marià Jolonch, 4 baixos

OP IN IÓ G EN T, F ETS, C OSES...

per A. PONSA

Remeis tradicionals: àrnica
El gran renom de
l’àrnica és degut
a l’ús que la gent
en feia i encara en
fa, contra el dolor
i la inflamació en
afeccions habituals com és ara els
cops i les torçades.

Algunes dites pirinenques lloen les
virtuts medicinals
d’aquesta planta.

L

’àrnica,
anomenada
també àrnica montana,
és una herba perenne
que mesura entre 30 i 50
centímetres d’alçada, de fulles rígides i aspres i un capítol groc solitari d’uns set
centímetres de diàmetre. Es
troba als prats de sòls àcids
dels Pirineus i també és conreada en sòls àcids de zones
humides.
El gran renom de l’àrnica
és degut a l’ús que la gent en
feia i encara en fa, contra el
dolor i la inflamació en afeccions habituals com és ara els
cops i les torçades, així
com els dolors
d’artrosi i d’altres de procedència desconeguda,
els quals són
catalogats popularment com
a reuma. Se’n
solen usar els capítols
amb els quals es preparen
tintures compostes tot macerant-les en anís, aiguardent o
alcohol etílic.
La tintura d’àrnica s’ha
d’usar sempre tòpicament, és

a dir, el líquid obtingut s’ha
d’aplicar sobre la part corporal afectada i, sovint, s’acompanya amb fregues locals,
mai no s’ha d’ingerir l’esmentat líquid.
A més, a les tintures d’àrnica se’ls acostuma assignar una gran capacitat per a
alleujar els blaus ocasionats
per fortes contusions.
D’altra banda, el líquid obtingut amb la maceració de
l’àrnica en oli d’oliva també
s’usa per al tractament de
traumatismes on la seva efectivitat sol ser comparable a
les esmentades anteriorment.
Tan sols en ocasions molt
puntuals s’usa l’àrnica barrejada amb altres productes
medicinals, entre els quals hi
ha el romaní i l’herba de cop,
que serveixen com a tractament simptomàtic de diversos dolors articulars i, una
altra barreja seria preparar-la
a base d’anís, oli d’oliva, sabó
de casa ratllat, àrnica i sucre,
un remei apte contra contraccions musculars i com a reforçant dels ossos.
Encara cal esmentar que
la maceració dels capítols de

l’àrnica en vinagre també serveix per a tractar contusions.
Tal com ja ha estat comentat, una tintura alcohòlica en
la qual intervé aquesta planta
sol ser utilitzada, també, per
a suavitzar pells aspres o poc
hidratades.
De forma esporàdica la flor
de l’àrnica també la consumeixen, encara que no sigui
en gran quantitat, tant els
isards com el bestiar boví.
Algunes dites pirinenques
lloen les virtuts medicinals
d’aquesta planta, com per
exemple, una que diu: “fregues de romaní, àrnica i esperit de vi, de veritat que et
faran enfortí”.
Recordo que quan jo era
encara una canalla havia sentit explicar als padrins una
mena d’històries que escoltava mig embadalit, encara que
no sempre entenia prou bé el
seu significat real.
El Salvador de cal Coix era
un home que explicava, tan
o més bé que un llibre, tots
aquells contes de la vora el
foc, i els que no ho eren també.
Amb les seves paraules venia
a dir que l’àrnica era com un
indicador material de la cultura dels pobles de muntanya,
ja que el seu aprofitament va
lligat a dues coses importants,
que són les pastures i els fets
afectius vers un paisatge, els
quals es materialitzen en la
tendència a arreplegar-la en
zones específiques i en un
moment molt determinat, que
normalment era pels volts de
Sant Jaume. Un costum dels
avantpassats que es mantenia
viu en el temps. ■
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FISCAL
LABORAL
COMPTABLE
JURÍDIC
GESTORIA

GUIA

D’ A G R A M U N T

DE BONIFICACIONS / REDUCCIONS A LA CONTRACTACIÓ LABORAL

Si la seva empresa té previst contractar nous treballadors,
comprovi si es pot acollir a algun tipus d’incentiu en les cotitzacions a la Seguretat Social. A aquests efectes, el Servei
Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ha facilitat un guia (actualitzada a data d’octubre 2016), en la qual es recull tota la
normativa vigent en matèria d’incentius a la contractació,
oferint tota la informació estructurada per modalitats de
contractes, col·lectius al qual pertanyi el treballador i tipus
d’empresa.
Nosaltres podem ajudar-lo a triar les millors opcions i analitzar cada tipus de contracte i col·lectiu perquè surti beneﬁciat
en l’aplicació d’aquestes ajudes, reduccions/boniﬁcacions.
Els principals incentius els podem estructurar en les següents modalitats:
• Boniﬁcacions/Reduccions a la contractació de caràcter
general per a joves. Llei 11/2013.
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C/ Estudis Nous, 21 · 25310 Agramunt
Tel. 973 390 631 · Fax 973 392 307
www.assessoria-agramunt.com
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Boniﬁcacions/Reduccions a la contractació de caràcter
general.
• Boniﬁcacions/Reduccions a la contractació dirigides a
àmbits especíﬁcs (treballadors a Ceuta i a Melilla, tripulants de bucs, penats en institucions penitenciàries i
menors en centres d’internament, persones que prestin
serveis en la llar familiar, persones en situació d’exclusió
social aturades, etc.).
• Boniﬁcacions/Reduccions per al manteniment d’ocupació.
• Boniﬁcacions/Reduccions per a autònoms.
Vegeu la guia del SEPE de Boniﬁcacions/Reduccions a la
contractació laboral. Quadre resum de normativa vigent:
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/boniﬁcaciones_reducciones.pdf
•

Josep Ortiz Llena – Gestor Administratiu - Advocat

R E P O RTATG E A RQU EO LOG IA

per RAMON BERNAUS i SANTACREU

E
Vista inèdita de la nau central
del temple als anys 20 del segle
passat.

n la pràctica de l’enterrament dels difunts i de tot el cerimonial funerari, hi
ha la idea d’una concepció esperançada
de la mort en què l’enterrament cristià, i per
tant la fossa i el cementiri, han de tenir com
a component principal l’alegria per la fe en la
participació del difunt i la seva ànima en la
glòria de Crist ressuscitat. Per aquesta raó apareix el caràcter sagrat que l’Església dóna a les

tombes i al terreny on estan situades (el fossar), el qual es converteix en un lloc de repòs.
Per això els cementiris es van convertir en un
lloc respectable ja que per la seva vinculació
i proximitat a les parròquies i convents, obtindrien la condició de terra consagrada. Aquesta
situació va aparèixer al final de l’imperi romà
(segle IV dC) quan els cristians abandonen la
idea pagana de situar les sepultures fora muralles per raons higièniques, i aquestes penetren a les poblacions per situar-se a prop o a
l’interior de les esglésies, com ja les havien
tingut abans dintre de les catacumbes a prop
dels seus màrtirs. Per aquesta raó i fins durant
tot l’Antic Règim, els cementiris arriben a confondre’s amb el temple parroquial i passen a
ser considerats com una dependència més de
l’església.
També ajuda a configurar aquest context, el
dret que tenia i exercia la parròquia sobre el
cos dels seus feligresos; de tal manera que, si
no s’expressava el contrari mitjançant un testament, aquesta tenia el dret d’acollir-los a les
seves dependències atesa la prerrogativa que
tenia d’efectuar la taxació dels béns del difunt
per disposar sobre el bé de la seva ànima. Si
el difunt en el seu testament escollia com a
sepultura un convent, la parròquia posseïa el
dret de cobrar les despeses de sepultura de la
mateixa manera que si s’hagués enterrat allí.
Les parròquies tenien el monopoli dels enterraments dels seus feligresos, per això només les esglésies parroquials disposaven de
cementiri davant de la porta o a l’entorn del
temple. Això ho hem pogut comprovar amb
les sepultures que es van trobar al davant de
l’església de Santa Maria d’Agramunt quan es
va realitzar la nova pavimentació de la plaça
el 2014. Dels enterraments a la part de l’absis de l’església se’n té notícies quan el 1879
es feien els fonaments d’un edifici de la plaça
del Mercadal molt a prop dels absis, on es van
trobar esquelets humans. Quan el primer ajuntament democràtic va fer obres a l’ajuntament,
a l’interior del terra es van descobrir unes tom[NOVEMBRE 2016]
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Les làpides funeràries
a Santa Maria d’Agramunt
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TAXIS AGRAMUNT
24 hores

Vehicles de 4, 6 i 8 places
Demanar per Josep Mª

600 446 600 - 973 390 331
lotaxiagramunt@hotmail.com

Ca La Rosa
L’Estoneta
El Jardí Chill-Out

Calçats Mary
des de l’any 2000

Menjars casolans per emportar
Cafeteria - Bar - Restaurant
Per festes familiars - Catering

i moltes més
C/ Pau Casals, 20 / 973.390.468
calarosajardi@gmail.com

Electromecànica
cà ca

MUI I
Josep Anton Muixí
c/ Indústria, 15 - 25310 AGRAMUNT
Tel. 973 390 363 - Mòbil 696 458 713
e-mail electromecanicamuixi@gmail.com
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C/ Àngel Guimerà, 5
Agramunt
973 39 20 55 - 686 27 29 27

Sepultures que es van descobrir arran de les obres de pavimentació de la plaça l’any 2014.
A la imatge inferior es pot veure la tomba a l’arcosoli de la torre del campanar i també s’aprecia les que hi
havia a banda i banda de la portalada principal.

bes excavades al sauló, de les quals es van fer
fotografies i no se’n va fer gaire ressò. També
quan al 1901 es va obrir una rasa al carrer
de la Sabateria, tocant a l’església, per soterrar les canonades d’aigua potable. En aquest
indret van desenterrar una quantitat tan gran
d’ossos humans que els van haver de carregar
en un carro i portar-los a enterrar al Cementiri
Nou. Cal recordar que aquest carrer era el pas
de ronda de la muralla i, per tant, aquest cementiri era dins del clos murallat. En algunes
esglésies parroquials rurals, com a Sant Esteve
de Pelagalls, ens ha arribat fins a l’actualitat
el cementiri davant de la porta principal i a la
part de l’absis.
Un exemple d’aquest monopoli que les parròquies tenien sobre l’enterrament dels seus
feligresos, el trobem a Agramunt a finals del
segle XIV (1399) quan el bisbe d’Urgell, Galcerà de Vilanova, autoritza l’orde de la Mercè a
construir un convent dintre de les muralles de
la vila i dóna llicència per construir una nova
església, fer-hi capelles i altars, celebrar-hi
misses, oir-hi confessions i predicar-hi la paraula de Déu als clergues i al poble, així com
posar-hi campana. També els atorgava permís
perquè poguessin enterrar, dins l’església o als
claustres, els cossos d’aquells fidels que hi haguessin elegit sepultura. En aquest sentit els
atorga permís per poder demanar, acceptar i
retenir ofrenes, llegats pius i altres almoines
per les misses, sepultures i altres coses. Tot i
el permís del bisbe, el comanador del convent
de la Mercè, Francesc Riera, i el rector d’Agramunt, Jaume Llobet, fan una colla de pactes
perquè la parròquia no en sortís perjudicada.
A nosaltres ens interessa el punt número cinc
on fan constar textualment: “Finalment, per
no causar perjudici al rector i a la parròquia
d’Agramunt i com a compensació de les almoines que pogués deixar de rebre, el monestir li
haurà de donar seixanta sous jaquesos cada
any i la quarta part dels llegats i dels drets de
sepultura dels qui s’enterrin en el convent”.
Els cementiris amb les seves fosses estaven
situats a la part exterior dels temples, però
sempre hi havia excepcions. Moltes vegades
la família fundadora del temple o una família
benefactora que contribuís de manera destacada a la construcció del mateix, tenia el privilegi de disposar la seva sepultura en un lloc
prominent. A l’església de Santa Maria és el
[NOVEMBRE 2016]

sió 633

▼

R E P O RTATG E A RQU EO LOG IA

29

RE P O RTATG E ARQU EO LOG IA

▼

14

33

32
13
12 11

31
10

9

30

8

28

29
27

26

24 25
21
20 22 23
19

7
17
16

15

1

2

3

6
5
4

18
Esquema de la planta del temple de Santa Maria.
Els requadres numerats indiquen la ubicació
actual de les làpides que surten fotografies i
descrites en aquest treball.

Els diversos gremis també tenien
sepultures dintre
del temple, sovint
a la seva capella
privativa.
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cas de la tomba que es troba a l’arcosoli de la
torre del campanar, i de les dues sepultures
que hi havia hagut situades a banda i banda
de la portalada principal sostingudes al mur
mitjançant dos permòdols. Sovint les famílies
nobles també tenien el privilegi de construir-se
la seva capella privada dintre del temple, on
celebraven les seves cerimònies religioses particulars i també els servia com a lloc de sepultura. D’aquestes no n’hi havia cap a l’església

d’Agramunt. Els diversos gremis també tenien
sepultures dintre del temple, sovint a la seva
capella privativa, cosa que sembla que tampoc
no es donava a Agramunt.
Allò que sí que hi havia a la nostra església era que algunes famílies importants de la
vila o d’algun poble veí, gaudien del privilegi,
previ pagament d’una almoina estipulada per
la comunitat, de construir una fossa dintre del
temple amb la seva llosa funerària on s’en-

4

1

2

3

5

7

A finals del segle
XVIII una part
important dels
enterraments de
les parròquies es
realitzaven a dintre
de les esglésies i
això es donava a
Agramunt i a les
poblacions més
importants de
Catalunya i la resta
de l’estat.

8

terraven els membres de la família. Com que
aquesta pràctica era una gran font d’ingressos
per a la Comunitat religiosa, l’interior del temple d’Agramunt es va convertir en un veritable
cementiri amb un mínim de quaranta-set sepultures amb les seves corresponents làpides.
A finals del segle XVIII una part important
dels enterraments de les parròquies es realitzaven a dintre de les esglésies i això es donava
a Agramunt i a les poblacions més importants
de Catalunya i la resta de l’estat. Inevitablement es produïen problemes sanitaris greus.
L’any 1787 el rei borbó il·lustrat Carles III dictà una Reial Cèdula “en que por punto general
se manda restablecer el uso de Cementerios
ventilados para sepultar los cadáveres de los
Fieles”. Ho fa –ho diu la mateixa Reial Cèdula– considerant l’epidèmia que s’havia donat
en algunes poblacions que són citades “en la
Villa de Pasage, provincia de Guipúzcoa, el
año de mil setecientos ochenta y uno, causa-

9

da por el hedor intolerable que se sentía en la
Iglesia Parroquial de la multitud de cadáveres
enterrados en ella, y también con motivo de las
epidemias padecidas en varias provincias del
Reyno, y la memoria de otros sucesos anteriores más destructivos”. La Reial Cèdula prohibia els enterraments en les esglésies i obligava
la construcció de nous cementiris ventilats
fora de les poblacions, a més d’indicar la manera de fer-los i el seu possible finançament.
Les autoritats civils i eclesiàstiques, de comú
acord, van haver de determinar quines serien
les poblacions que haurien de construir immediatament nous cementiris, “comenzando
por los lugares que haya o hubiere habido epidemias, o estuviesen más expuestos a ellas,
siguiendo por los más populosos, i por las Parroquias de mayores feligresias, en que sean
más frecuentes los entierros y continuándose
después por los demás”.
A Agramunt no sabem del cert quan es va
[NOVEMBRE 2016]
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El primer gran canvi es va produir el 1938
quan al subsòl del temple es va construir a
corre-cuita el refugi antiaeri que ocupava
tota la nau principal, una part de la nau
lateral del migdia i després arribava fins
a la Capella del Socors. Per poder-lo dur
a terme es va haver d’aixecar el paviment
del temple, eliminar les sepultures que
sortien en fer la rasa i apartar les làpides,
col·locant-les com a mínim fora del seu
emplaçament original, o potser fins i tot
trencant-ne algunes. La segona gran intervenció es va produir a l’hivern i la primavera de 1953 quan es van reconstruir
els dos pilars de planta de creu de davant
dels presbiteri per poder refer els quatre
arcs formers de l’antiga planta romànica
del temple, que havien estat suprimits
segurament durant la segona meitat del
segle XVI. En aquesta intervenció també
van refer el presbiteri deixant-lo bastant
més petit, en les dimensions actuals, i es
van suprimir uns anys després les quatre
capelles que s’obrien al mur del migdia.
Si hi havia algun enterrament dins d’alguna capella, com a mínim van canviar la
làpida de lloc i els ossos els van portar al
cementiri. Quan es va instal·lar l’aire condicionat a l’església (les conduccions del
qual passaven en part pel refugi) també es
van remoure lloses del sòl. L’última gran
intervenció al sòl del temple es va produir
en la restauració del 2013 quan es va canviar tot l’enllosat antic de la nau principal,
posant-hi pedres noves i apartant les làpides funeràries cap a altres indrets del
paviment. Per tant avui moltes d’aquestes

prohibir enterrar dintre de l’església i al
seu entorn i van traslladar el cementiri
fora muralles. Sí que es té notícia de la
ubicació del conegut com Cementiri Vell,
situat a la part nord del mur de la vila a
uns 80 metres davant del portal de Sant
Joan. A la llinda de la porta d’entrada, diu
J Puig Ball que hi havia gravada la data de
1775. Si és certa aquesta data, Agramunt
s’havia avançat dotze anys a la Cèdula de
Carles III per treure els cementiris fora
de la vila. El cementiri actual (Cementiri
Nou) es va construir l’any 1885 i el primer
difunt enterrat era una dona que va morir víctima d’una epidèmia de còlera que
afectava la comarca.

10

Les làpides funeràries
Al sòl de l’església de Santa Maria
d’Agramunt hi havia un mínim de quaranta-set làpides i algunes han arribat fins a
l’actualitat. L’únic inventari d’aquestes làpides que es conserva, data de 1936 i el
va realitzar mossèn Joan Pons al seu llibre
Beata Maria Acrimontis. Cal tenir present
que aleshores el presbiteri ocupava força
més espai que en l’actualitat i sota el seu
paviment ja n’amagava algunes de persones notables que havien estat enterrades
davant de l’altar major abans de la seva
reconstrucció. Mossèn Pons en va comptar i transcriure fins a trenta-dues que ara
ens han de servir com a base del nostre
treball. S’ha de tenir present que els últims vuitanta anys l’enllosat de l’església
ha sofert bastants canvis que han afectat
les sepultures i les corresponents làpides.
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Al sòl de l’església
de Santa Maria
d’Agramunt hi havia
un mínim de quaranta-set làpides i
algunes han arribat
fins a l’actualitat.
L’únic inventari
d’aquestes làpides
que es conserva,
data de 1936 i el va
realitzar mossèn
Joan Pons al seu
llibre “Beata Maria
Acrimontis”.

20

21

no es troben en el seu lloc original i pensem
que molt poques deuen coincidir amb la seva
corresponent sepultura.

Les làpides funeràries del llibre “Beata
Maria Acrimontis” de mossèn Pons
Al llistat de les làpides funeràries de l’església d’Agramunt que va publicar mossèn Pons
l’any 1936 i que va classificar per ordre cronològic, nosaltres hem posat a cadascuna el número ( ) que els hem assignat al nostre treball
i que correspon a la ubicació actual dintre del
temple; com es pot resseguir en la planta de
l’església adjunta.
1. SEPVLTVRA DEL MESTRE SIMO PELI I
DELS SEVS. 1552. (25)
2. SEPVLTVRA DE MOSSEN ANTONI
BVERA RECTOR DE BELLVER I DELS
SEVS. 1554. (28)
3. MAGNIFICH M. IOAN PHELIU I DELS

23

SEVS. 1557.
4. SEPVLTVRA DEL VENERABLE MOSSEN PERE SOLER I DELS SEVS. 1557.
(4)
5. SEPVLTVRA DE FRANÇA LOBERA I
DELS SEVS. 1569. (21)
6. CERCOS I DELS SEUS. 1579.
7. M. IOAN COMABELLA. M. D. C. V. II.
(29)
8. SEPVLTVRA DE M. HIERONI MVN PREVERE I DE SON PARE I DELS SEVS.
1625. (13)
9. SEPVLTVRA DE IOAN ALIES 1 DELS
SEVS. 1631. (31)
10. SEPVLTVRA DE ANA M. SOLER I PEDROL I DE SON FILL IOAN PAV SOLER
PREVERE. 1641.
11. SEPVLTVRA DE M. CERCOS VILLAE
ACRIMONTIS. 1661.
12. SEPVLTVRA DE RAMON REGVLL. CARRETER. I DELS SEVS. 1669.
[NOVEMBRE 2016]
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13. SEPVLTVRA DEL DR. M. FRANCISCO BENET I DELS SEVS.
1678. (11)
14. IOANNI GASCO. 1689.
15. IOSEPH PASQVAL I DELS SEVS.
1699. (20)
16. ISIDRO SARVHS I DELS SEVS.
1699.
17. JAVME MONFAR I DELS SEVS.
ALS 24 DE FEBRE. 1700. (15)
18. JAVME JOAN VALLS I DELS SEVS.
ANI. 1746. (32)
19. IACINTO JVGLA PE. DE JAVME
PEIRADA. DE MARIA PEIRADA.
TANTVM. 1750.
20. SEPVLTVRA DE RAMON CLVET
MAIOR PAGES. 1753. (8)
21. SEPVLTVRA DE IOANA I MARCH
CANILLER. DE CERA I ADRO. I
DELS SEVS. 1753.
22. HIC IACET FRANCISCVS REIET
BENEFICIATVS ECCLAE. 1760.
(4)
23. SEPVLTVRA DE ANTON FARGVES
I DELS SEVS. 1760. (26)
24. RNT. ANTON COSTA PRE. I DE
SON PARE I MARE. 1761. (23)
25. IOSEPH PLANA APPRI. I DELS
SEVS. 1761. (9)
26. SEPVLTVRA DEL RNT. DR. IOSEPH I DR. RAMON VILAPLANA I
DELS SEVS. 1765. (10)
27. SEPVLTVRA DE PERE JOAN FOLGVERA I DELS SEVS. 1766. (27)
28. PAV MASSES PAGES I DELS
SEVS. 1768. (22)
29. DR. RAMON FERRER I DELS
SEVS. 1769. (3)
30. SEPVLTVRA DE JAVME VILADAS I
SEVS. 1772.

26

27

31. JOSEPH PARIS I DELS SEVS.
1775. (14)
32. SEPVLTVRA DEL RNT. JOSEPH
ANYES COMVNITARI. 27. 7E.
1787. (32)
33. HIC ECCLESIAE HVIVS COMVNITATIS PRESBITERI IACENT.
M.D.CCC.XXX.III.

Ubicació de les làpides actualment
Làpides funeràries situades
a la nau del migdia
1. SEPULTVRA DE MRE JAVME VALL
1561
(Sepultura de mestre Jaume Vall
1561)
Aquesta làpida no surt a la llista que
va fer mossèn Pons, ja que segurament
es trobava a sota de l’enllosat de l’antic
presbiteri. L’actual ubicació està entrant
a mà dreta del portal principal enmig del
nou enllosat.
2. ANTON ANYÈS ADROR Y DELS
SEVS 1768
(Anton Anyès adroguer i dels seus
1768)
Tampoc no surt a la llista i està ubicada
al peu de la pilastra a mà dreta de la porta
principal.
3. ...DR RAMON FERRER Y DELS
SEVS 1769
(Doctor Ramon Ferrer i dels seus
1769)
Surt a la llista al núm. 29. Està situada
davant del baptisteri i es troba en molt
mal estat de conservació.
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5. SEPVLTVRA DEL VENERABLE MOSSEN
PERE SOLER I DELS SEVS 1557
(Sepultura del venerable mossèn Pere Soler i dels seus 1557)
Surt al núm. 4 de la llista. Està partida pel
mig i situada al peu del mur de la nau.
6. Dos fragments de làpida sense inscripció.
Una amb una creu gravada dins un cercle i a
sota quatre anelles unides. Situada al peu del
mur de la nau.
7. Sepultura coberta amb dues lloses sense
cap inscripció. Situada al primer tram de la
nau.

30

8. SEPVLTVRA DE RAMON CLVET MAJOR
PAGES 1753
(Sepultura de Ramon Cluet major pagès
1753)
Surt al núm. 20 de la llista. Està molt escarbotada i situada al segon tram de la nau
del migdia.
9. IOSEPH PLANA APPRI Y DELS SEVS...
(IOSEPH PLANA APPRI Y DELS SEVS
1761)
(Josep Plana appri(?) i dels seus ...)
Surt al núm. 25 de la llista, per aquesta raó
posem tota la transcripció. Està molt trencada
i hi manca la data. Situada al segon tram de
la nau.
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10. SEPVLTVRA DEL RNT. DR. IOSEPH Y
DR. RAMON VILAPLANA Y DELS SEVS 1765.
(Sepultura del reverend doctor Josep i
doctor Ramon Vilaplana i dels seus 1765)
Surt al núm. 26 de la llista. La làpida està
trencada i de difícil lectura. A la part de sota
hi ha un dibuix incís en forma de creu. Situada
al segon tram de la nau.
11. SEPVLTVRA DEL DR. M. FRANCISCO
BENET Y DELS SEVS 1678. També hi ha una
segona llosa amb un símbol heràldic on posa

CASA BENET.
(Sepultura del doctor M. Francisco Benet
i dels seus 1678. Casa Benet)
Surt en el núm. 13 de la llista. Situada al
tercer tram de la nau, davant de l’entrada del
refugi.
12. NOVA ... Sepultura molt gastada amb
un senyal heràldic i inscripció molt difícil de
llegir.
No surt a la llista. Situada al tercer tram de
la nau davant de la porta d’entrada al temple.
13. SEPVLTURA DE M HIERONI MUNT
PREVERE Y DE SON PARE Y DELS SEUS
1625.
(Sepultura de mossèn Jeroni Munt prevere i de son pare i dels seus 1625)
Correspon a la núm. 8 de la llista. Situada al
tercer tram de la nau entre els dos pilars.
14. Ioseph Paris y dels seus 1775 (escrit en
lletres minúscules).
(Josep París i dels seus 1775)
Correspon a la núm. 31 de la llista. Està situada al quart tram de la nau, al peu del mur.
Làpides funeràries situades
a la nau de tramuntana
15. SEPVLTURA DE JAVME MONFA Y DELS
SEVS ALS 24 DE FEBRE 1700.
(Sepultura de Jaume Monfà i dels seus
als 24 de febrer 1700)
Correspon a la núm. 17 de la llista. Està situada al davant de la porta principal entrant a
mà esquerra.
16. DEL RN. IOSEPH ANYÈS COMUNITARI. 27.7E 1787
(Del reverend Josep Anyès comunitari 27
setembre 1787)
Correspon a la núm. 32 del llistat. Està situada al davant de la primera pilastra tocant al
portal. Deu ser de les últims sepultures que es
van fer dintre de l’església ja que el Cementiri
Vell portava la data de 1775.
17. Llosa funerària sense inscripcions i partida, situada tocant de la núm.16.
18. Llosa funerària sense inscripcions i amb
dues anelles de ferro, situada al davant de l’altar del Sant Crist.
19. SEPVLTURA .......... & SVO AN 16..1
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4. IASET ..... CVS RE...
(HIC IASET FRANCISCVS REIET BENEFICIATVS ECCLAE 1760)
(Aquí descansa Francesc Reiet beneficiat
de l’església 1760)
Creiem que surt sencera al llistat de mossèn
Pons amb el núm. 22, i per aquesta raó hem
posat tota la inscripció. És un fragment molt
petit situat al peu del mur del primer tram de
la nau.
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Llosa sencera però molt desgastada i difícil
de llegir, situada al davant de la capella del
Roser. Sembla que no es correspon amb cap
del llistat de mossèn Pons.
20. SEPVLTVRA DE IOSEPH PASQVAL Y
DELS SEVS 1699
(Sepultura de Josep Pasqual i dels seus
1699)
Correspon a la núm. 15 de la llista i es troba situada davant de la capella del Roser. A
continuació hi ha una altra llosa amb el senyal
d’haver portat dues anelles de ferro.

32

21. SEPVLTVRA DEN IA LOBERA Y DELS
SEVS 1569
(Sepultura d’en Jaume Lobera i dels
seus 1569)
Correspon a la núm. 5 de la llista, però la
transcripció de l’abreviatura no és la mateixa.
Està situada al mig del primer tram de la nau.
22. PAV MASSES PAGÈS Y DELS SEVS
1768
(Pau Masses pagès i dels seus 1768)
Correspon a la núm. 28 de la llista. Està situada al mig del primer tram de la nau.
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23. SEPVLTVRA DEL REVEREND ANTON
COSTA PREVERE SON PARE Y MARE 1761
(Sepultura del reverend Anton Costa prevere son pare i mare 1761)
Correspon a la núm. 24 de la llista i està situada a la primera tramada de la nau. Sembla
de les poques fosses originals i es pot apreciar
que una meitat de la llosa que la tapa porta
la inscripció, mentre que l’altra part és llisa,
segurament per aixecar-la cada vegada que es
feia un nou enterrament.
24. SEPVLTVRA DEN NOFRE GRAV Y
DELS...
(Sepultura d’en Nofre Grau i dels...)
No apareix a la llista. És una làpida molt
trencada situada al primer tram de la nau.
25. SEPVLTVRA DE MESTRE SIMON PELI
Y DELS SEVS 1552
(Sepultura de mestre Simó Peli i dels
seus 1552)
Correspon al núm. 1 de la llista. Als seus
peus porta una llosa que havia portat una anella de ferro i està situada a la primera tramada
de la nau. És la que porta la data més antiga.
26. SEPVLTVRA DE ANTON FARGVES Y
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DELS SEVS 1760
(Sepultura d’Anton Fargues i dels seus
1760)
Correspon al núm. 23 de la llista. Està situada al peu del pilar.
27. SEPVLTVRA DE PERE IOAN FOLGVERA
PAGÈS Y DEL SEVS 1766
(Sepultura de Pere Joan Folguera Pagès
i dels seus 1766)
Correspon al núm. 27 de la llista. Es troba
situada al mig de la primera tramada de la nau.
28. SEPVLTVRA DE MOSSEN ANTONI BVERA RECTOR DE BELLVER Y DELS SEVS 1554
(Sepultura de mossèn Antoni Buera rector
de Bellver i dels seus 1554)
Correspon al núm. 2 de la llista. Està situada
a la segona tramada de la nau.
29. SEPVLTVRA D. M. IOA. COMABELLA
MER. Y DELS SEVS M.D.C.V.II
(Sepultura de mossèn Joan Comabella
mercedari i dels seus 1607)
Correspon al núm. 20 de la llista. Està situada al davant del portal del nord, al peu de la
inscripció sembla que porta gravat el símbol
de la Mercè. La segona llosa que tanca la sepultura no porta cap inscripció.
30. ......RAHIS Y DELS SEVS 1696
(.... Rais i dels seus 1696)
Fragment de làpida que no apareix a la llista.
Està situada al davant del portal del nord.
31. SEPVLTVRA DE IOAN ALIES Y DELS
SEVS .1631.
(Sepultura de Joan Alies i dels seus 1631)
Correspon al núm. 9 de la llista. Està situada
a la segona tramada de la nau. Porta una altra
llosa als seus peus amb el senyal d’una anella
de ferro.
32. JAVME IOAN VALLS Y DELS SEVS ANI
1746
(Jaume Joan Valls i dels seus any 1746)
Correspon al núm. 18 de la llista i està situada a la tercera tramada de la nau.
33. SEPVLTVRA DE MOSSÈN JOAN SERCOS PREVERE Y OFFECIAL Y DE SON GERMA MOSSEN HIERONI 1573 Y DE MOSSEN
ONO. SERCOS Y DELS SEVS 160...
(Sepultura de mossèn Joan Cercós prevere
i oficial i de son germà mossèn Jeroni 1573 i
de mossèn Onofre Cercós i dels seus 160...)

Imatge interior de l’església
abans de la restauració de 1952,
amb el presbiteri molt més gran
que en l’actualitat. Al fons, el mur
de migdia amb la balconada de
l’orgue a sobre de la porta d’entrada i dues capelles obertes al
mur que després es van suprimir.

De les 33 lloses
que nosaltres hem
localitzat, hem
comprovat que la
majoria són enterraments familiars
ja que apareix la
inscripció el nom
de la persona i
l’afegit “i dels
seus”. Algunes
làpides parlen
directament del
pare de la mare o
del germà.

Làpida que no apareix a la llista, en la que
al peu de la inscripció hi ha gravat un símbol
heràldic. Sembla que la inscripció situada a
sota de la primera data fou afegida més tard.
Situada a la quarta tramada de la nau, molt a
prop de l’entrada a la sagristia.
Làpides funeràries situades
a l’absis de la nau central
En realitat són quatre fragments de làpides
reaprofitades com a enllosat i situades a l’absis major. Tres, porten inscripcions molt difícils de desxifrar i la quarta té forma quadrada
i porta quatre petits relleus allargats als angles
en forma de fulles lanceolades.

Comentari final
En realitat nosaltres hem localitzat 33 lloses,
de les quals cinc no porten inscripcions o estan
molt esborrades. Del llistat que va fer mossèn
Pons hi ha 10 làpides que no hem pogut localitzar, segurament que en les diverses reformes de l’enllosat del temple van desaparèixer.
També hem pogut comprovar que en el primer
tram de la nau lateral del nord, davant de la

Capella del Roser i fins a la portalada hi ha col·locades un gran nombre
de làpides moltes de les quals no
es corresponen a un enterrament,
possiblement traslladades del seu
emplaçament original. La sepultura
més antiga porta la data de 1552
i la més moderna de l’any 1787,
quan se suposa que feia dotze anys
que s’enterrava al cementiri de fora
vila ja que la llinda portava la data
de 1775. Hem vist que en el llistat
de mossèn Pons l’última làpida que
porta el núm. 33 i que no hem localitzada, pensem que era una mena
de fossa on estaven enterrats alguns
membres de la Comunitat de preveres de l’església i portava la data de
1833 escrita en números romans.
De les 33 lloses que nosaltres
hem localitzat, hem comprovat que la majoria són enterraments familiars ja que apareix
la inscripció el nom de la persona i l’afegit “i
dels seus”. Algunes làpides parlen directament del pare, de la mare o del germà. També
hem constatat que nou sepultures corresponen a enterraments d’un capellà o religiós;
com a cosa curiosa, un és el rector de Bellver i
un altre és un pare mercedari. Hi ha tres làpides que corresponen a pagesos, suposem que
molt benestants per estar enterrats dintre del
temple. Deu làpides corresponen a persones
de les que no es diu el seu ofici. Dues làpides
donen el tractament de mestre a la persona
enterrada, segurament que estan parlant d’un
mestre d’un taller gremial: mestre teixidor,
mestre d’obres... Segurament que no estan
parlant ni d’un mestre de gramàtica ni molt
menys d’un mestre d’escola ja que eren oficis
poc valorats i mal pagats per poder-se permetre la sepultura dintre del temple. Finalment
hi ha la sepultura d’un adroguer.
Fotografies: Joan Pijuan, Ramon Bernaus i arxiu Sió
Col·laboracions: Margaret Palou, Anna Bertran i
M. Pilar Clavera
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Regaleu cultura local
aquest Nadal
Els col·leccionables de Sió
poden ser un bon regal per a les
properes festes nadalenques
INTIMIDADES
(1949-1953)

Butlletí dels Jov
es
d’Acció Catòlica
d’Agramunt

T
AGRAMUN
ES

A les
llibreries
de la vila

TATG
REPORIS
H TÒRIA

DE LA

JOSEP BERTRAN PUIGPINÓ

S

LA FRUSTRA
DE L’ESPERA CIÓ
NÇA
La Guerra Civi
l a Agramunt

Edició a cura de
Joan Puig
Dibuixos: Ramon Creu
s

Agramunt:
Torronaires i Xocolaters
Ramon
Ra
amo
mon Bernaus
mon
Bernnau
Be
aus • Josep
aus
Jose
Jo
sep Bertran
Bert
Be
rttra
rann • Jaume
Jaaum
me Cots
Cotss
Co

Ramon Bernau
s Santacreu
· Josep Bertran Puigpinó
Josep Maria Plan
s
es Closa · Joa
n Puig Ribera

També us proposem regalar subscripcions a la
nostra revista. Amb cada una us obsequiarem
amb un exemplar del llibre “La frustració de
l’esperança. La Guerra Civil a Agramunt”
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El mestre Francesc Navall en una fotografia del 1914.

n els moments que vivim els esdeveniments
passen molt de pressa
i les persones i el seu llegat,
per notable que hagi estat,
també passen de pressa i són
notícia poc temps, i ben aviat
canviem de pantalla i tothom
se n’oblida. Avui volem parlar
d’una excepció. Formem part
d’aquesta societat del benestar de començament del segle
XXI en què l’ensenyament
s’ha generalitzat i democratitzat i on tota la mainada té
dret a rebre una educació digna i de qualitat des de la llar
d’infants fins a l’ensenyament
secundari, sufragada amb
mitjans públics, sense tenir
en compte el seu origen so-

La classe dels nens de Puigverd amb 42 alumnes i el mestre Francesc Navall a la dreta (1903).

cial i la capacitat econòmica
de la família d’on prové. Però
s’estan perdent els valors
fonamentals que l’haurien
d’acompanyar com són: saber
apreciar l’esforç, el sacrifici
que comporta, i el respecte
a les persones, tant dels docents com dels condeixebles
i els altres membres de la comunitat educativa. Potser per
aquesta raó no sabem valorar
prou aquest tresor tan important que tenim a l’abast i que
tant ha costat d’aconseguir.
Per això sovint la societat banalitza tant el sistema educatiu com els mestres i professors que l’imparteixen i poc
es valora la tasca d’aquelles
persones que estan formant
els homes i les dones del futur. No fa pas massa temps
que la figura de la mestra o
el mestre i la seva tasca educativa eren respectades no
solament pels seus alumnes
sinó també per les famílies i
en general per la societat a la
qual prestaven el servei.
Sortosament al poble de
Puigverd, el MESTRE, en majúscules, i la seva feina, han
estat històricament valorats
per la comunitat i encara ho
són en l’actualitat, actitud
que els honora. Per això no
és un fet excepcional que a
l’any 1937 l’ajuntament que
governava el poble en temps
de la Guerra Civil, va posar
en els bitllets de moneda municipal la imatge del mestre
Navall quan ja feia vint-i-un
anys que havia mort; o que
[NOVEMBRE 2016]
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Francesc Navall i Timoneda,
mestre de Puigverd
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Pergamí emmarcat amb la dedicatòria que els veïns de Puigverd
li van fer en motiu de la seva
jubilació.

X. SANTESMASSES

L’alcalde de Puigverd, Joan Eroles,
mostra la creu de la tomba on està
enterrat Francesc Navall. Un espai
que ara volen dignificar.
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el 2011 el consistori dediqués una plaça del poble a
la mestra Dolors Piera, que
va liderar moviments de renovació pedagògica al nostre
país a principis del segle XX.
Tampoc ho és que ara la plaça
Major del poble estigui dedicada al mestre Francesc Navall, de qui enguany s’escau

el centenari de la seva mort.
Per conèixer una mica la
persona del mestre Navall
i especialment els records
que encara avui són vius,
quan fa un segle de la seva
mort, hem conversat amb el
senyor Ramiro Marbà de 90
anys d’edat, i també amb la
senyora Ramona Gomà, que

amb els seus records i bona
memòria i els seus detallats
apunts dels fets esdevinguts
a Puigverd, conserva viva la
història recent de les coses
més rellevants del poble. Cap
dels dos, per raó d’edat, va
poder anar a les classes del
mestre Navall, però els seus
pares sí que hi havien anat, i
el record i l’admiració per la
seva persona i la seva tasca,
que avui encara es valora,
han estat presents en ells i en
moltes generacions posteriors
de puigvertins.
Francesc Navall Timoneda havia nascut l’any 1838
a Sant Feliu de Pallerols (la
Garrotxa). El seu pare, Joan
Navall era del mateix poble,
mentre que la seva mare,
Rosa Timoneda, era natural
de Santa Maria de Montmagastrell. Segurament que el
lloc d’origen de la seva mare
va influir que vingués de tan
lluny fins a Puigverd a ocupar
la plaça de mestre. Val a dir
també que en un treball de
Lluís Pons publicat a la revista URTX, que edita el Museu
Comarcal de l’Urgell, s’esmenta que el 14 de setembre
de 1885, un germà de Francesc Navall, Joan, va morir a
Agramunt en una epidèmia
de còlera.
Navall va prendre possessió de la plaça de docent de
Puigverd quan tenia 27 anys,
el dia 2 de juliol de 1865 i la
va ocupar durant 44 anys fins
a la seva jubilació el 31 de
gener de 1909, quan ja tenia
70 anys. Va estar casat amb
Teresa Farré, però no van tenir
descendència. L’ajuntament
de Puigverd conserva el pergamí amb la dedicatòria que
li van fer en nom dels veïns
del poble el dia de la seva
jubilació on mostren l’admira-

COL. PART. JOAN PUIG

L’Ajuntament que governava el
poble en temps de la Guerra Civil,
va posar en els bitllets de moneda
municipal editats l’any 1937 la
imatge del mestre Navall.

Navall va prendre
possessió de la
plaça de docent
de Puigverd quan
tenia 27 anys, el
dia 2 de juliol de
1865.

X. SANTESMASSES

L’Ajuntament va posar el seu nom
a la plaça major de la població.

ció i l’estima pel mestre Francesc Navall: “Los vecinos de
Puigvert de Agramunt rinden
Homenaje de admiración y
profundo respeto al venerable
Maestro Dn. Francisco Navall
Timoneda que ejerció en este
pueblo su honrosa profesión
desde 2 de julio de 1865
hasta 31 de enero de 1909.”
Francesc Navall va morir a
Puigverd a les 5 de la tarda
del dia 3 de gener de 1916
a l’edat de 78 anys. I fou enterrat al cementiri municipal
en una tomba a terra que

portava una creu de marbre
amb el seu nom, agafada pel
darrere a una ànima de ferro.
Aquest renovat interès per
redescobrir la figura del mític mestre Navall, va sorgir a
ran d’una iniciativa municipal
per identificar les tombes del
cementiri de les quals s’havia
perdut el record. En trobar
una creu trencada de marbre
amb la paraula mestre, van
fer indagacions i la Ramona
Gomà, gran coneixedora de
les coses de Puigverd, va ser
qui la va identificar. Ara des
de l’Ajuntament volen dignificar l’espai.
Ramiro Marbà ens conta
que el senyor Navall tenia
fama de ser un gran mestre
i acudien a l’escola de Puigverd per assistir a les seves
classes nens de molts pobles
de la Ribera del Sió i fins i tot
de Tàrrega. Tenir una classe
de 42 nens i nenes de totes
les edats, com apareix en la
fotografia del 1903, no era
una tasca fàcil. També era
una persona innovadora en
els seus mètodes pedagògics
i diu el Ramiro que havia sen-

tit explicar al seu pare, que
el mestre feia unes monedes
que repartia entre els alumnes i després, segons com havia anat la feina de cadascú,
en negociava la seva devolució o els premiava amb més.
Hem pogut comprovar que la
figura i els mètodes d’innovació pedagògica que aplicava
Navall van tenir un reconeixement més enllà de la nostra
comarca ja que en el llibre de
Josep Varela La història de la
renovació pedagògica de Lleida entre el 1900 i el 1936,
és citat i es fa una lloança de
la seva tasca.
L’alcalde, Joan Eroles, és
el que porta la iniciativa per
poder dignificar la figura dels
avantpassats puigvertins i
ara en especial la del mestre
Francesc Navall i Timoneda.
Les paraules que apareixen
en la dedicatòria que li van
fer l’any 1909: admiració,
respecte i honrosa professió,
en referir-se al mestre, són
ben vigents i honoren la gent
i el poble de Puigverd.
Ramon Bernaus i Santacreu
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INDÚSTRIES JOVÉ
BALASCH, més de 40 anys
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

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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construint el futur

MÚSICA L’Ò P ERA A L’AB AST

Hänsel i Gretel de Humperdinck

És una òpera
pensada per a
infants en la qual
no falten melodies
populars d’Alemanya, combinades
amb aportacions
musicals personals de l’autor.

L

’alemany
Engelbert
Humperdinck (18541921) a més de compositor operístic també va exercir com a director d’orquestra,
musicòleg crític i llibretista.
Des de molt jove va guanyar
beques i premis que li van
donar l’oportunitat d’estudiar
i viatjar pel món. En un viatge
a Nàpols al 1880 va conèixer Wagner que el convidà a
Bayreuth (teatre dedicat a
la representació d’òperes de

Wagner) per tal que l’ajudés
amb la posada en escena
de Parsifal per al festival de
Bayreuth. Ben aviat es va convertir en el seu protegit iniciant una intensa col·laboració
amb el seu admirat mestre.
El 1893 amb l’estrena de
l’òpera Hänsel i Gretel, sota
la batuta d’un joveníssim Richard Strauss, va aconseguir
introduir-se dins l’àmbit operístic internacional. Amb les
seves òperes-conte, projectades en un sentit filosòfico-religiós, va obrir noves vies que
seguirien generacions posteriors de compositors.
Hänsel i Gretel és una òpera pensada per a infants en
la qual no falten melodies
populars d’Alemanya, combinades amb aportacions musicals personals de l’autor.
L’argument va ser adaptat per
la germana del compositor,
Adelheid Wete, que reinterpretà el conegut conte dels
germans Grimm. La influència de Wagner en l’orquestració d’aquesta òpera és molt
present, tot i que Humperdinck defuig dels elitismes

wagnerians fent-la més accessible al gran públic. La
data de l’estrena (el Nadal
de 1893) segueix la tradició
a Alemanya de representar el
conte de Hänsel i Gretel, com
a conte de Nadal, entès com
una “representació familiar”
per a pares i fills.
Hi ha uns moments de
l’òpera que proposo escoltar:
· Sue, liebe Suse (Susi, estimada Susi)
· Brüderchen, komm tanz
mit mir (Germanet, vine a
ballar amb mi)
· Rallala la, rallalala (Ralalà, ralalà)
· En Männlein steht im Walde ganz still und stumm
(Un homenet és al bosc
silenciós i mut)
· Der kleine Sandmann bin
ich – pst! (Sóc l’homenet
d’arena – pst!)
· Abends will ich sch lafen
gehn (Quan a la nit vaig a
dormir)
· Der kleine Taumann heib’
ich (Sóc l’homenet de
l’albada)
Montserrat Cots
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E S PO RTS C LUB F U TBO L AGR AMUNT « ESCOLA GER AR D GAT EL L»
www.cfagramunt.cat

Resultats i classiﬁcacions
Segona Catalana
Jornada 7 a 9

Agramunt G. Gatell 1 - Torrefarrera 1
Juneda 2 - Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 2 - Bellpuig 0
Classificació

Punts

Agramunt G. Gatell

9

PJ PG PE PP GF GC

9

2

3

4 12 16

Després de les dues victòries ens
col·loquem en dotzena posició, però no
hem de baixar la guàrdia perquè ara tenim partits molt compromesos.

Cadet
Jornada 3 a 5

Tremp 3 - Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 7 - Ivars 0
Fondarella 0 - Agramunt G. Gatell 9
Classificació

Punts

PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell

12

5

4

0

1 25 6

campionat i la van aconseguir a la Seu
d’Urgell, la qual ens dóna ànims per
als propers partits. Estan situats en
quinzena posició.

Aleví B
At. Segre 2 - Agramunt G. Gatell 5
Agramunt G. Gatell 7 - Intercomarcal 5
Bordeta 4 - Agramunt G. Gatell 8
Classificació

Punts

PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell

13

5

4

1

0 31 20

Tres partits i tres victòries, dues de
les quals van ser a Lleida i en un camp
tan complicat com és el de l’At. Segre.
Ara són colíders amb el Cervera, amb
bones sensacions i un bon joc.

Benjamí

Agramunt G. Gatell

Infantil
Jornada 3 a 5

Agramunt G. Gatell 2 - FIF Lleida 3
Balaguer 6 - Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 1 - Balàfia 1
Classificació

Punts

Agramunt G. Gatell

1

PJ PG PE PP GF GC

5

0

1

4

Jornada 3 a 5

Agramunt G. Gatell 2 - Alpicat 8
Bordeta 4 - Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 8 - Tàrrega 1
Agramunt G. Gatell

Punts

3

PJ PG PE PP GF GC

5

1

0

4 19 25

Està costant molt poder jugar al ritme que estan marcant els nostres rivals. Esperem fer-ho millor en els propers partits. L’equip es troba en onzena
posició.

Punts

9

PJ PG PE PP GF GC

5

3

0

2 26 14

Davant l’Alpicat no vam tenir opció
per treure alguna cosa positiva; amb el
Bordeta ens va faltar cinc minuts per
poder empatar, i front el Tàrrega vam
dominar de principi a fi. Estan situats
en sisena posició.

Prebenjamí B
Jornada 3 a 5

Pla d’Urgell 6 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 1 - At. Segre 3
Ponts 3 - Agramunt G. Gatell 1
Classificació

Agramunt G. Gatell 2 - Cervera 4
Tàrrega 3 - Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 2 - La Seu d’Urgell 4
Classificació

Prebenjamí A

Classificació

Jornada 3 a 5

Jornada 3 a 5

Aquest equip apunta fort amb 25
gols en 5 partits, i es perfila per fer una
gran temporada. Actualment ocupa la
quarta posició.

R. Mendoza

Agramunt G. Gatell

Punts

0

PJ PG PE PP GF GC

5

0

0

5

4 33

Els més petits se’ls nota molt que és
el primer any que juguen en un campionat, però amb el temps jugarem
millor i els resultats arribaran. Són a
l’onzena posició.

PRESENTACIÓ 2016
El diumenge 16 d'octubre es va fer la

7 19

El partit davant el FIF va ser molt
disputat, els de Lleida van aprofitar les
oportunitats i van evitar la remuntada.
L’equip es troba en tretzena posició.

Junta actual: Òscar Gil,
Àngel Tapia, Tonet Nogales, Carles Escolà, Ramon
Tarruella, Xavier Pedrol

Aleví A
Jornada 5 a 7

Agramunt G. Gatell 0 - Cervera 4
Agramunt G. Gatell 0 - Andorra 5
Orgel·lia 2 - Agramunt G. Gatell 4
Punts

Agramunt G. Gatell

3

PJ PG PE PP GF GC

7

1

0

6 10 30

Necessitaven una victòria en aquest
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R. MENDOZA

Classificació

R. MENDOZA

Presentació 2016.

presentació dels respectius equips que
composen el Club Futbol Agramunt Escola Gerard Gatell de cara a aquesta
temporada.
Enguany tenim la novetat de l'equip
de babys i d'un aleví en categoria preferent, la qual cosa és un repte per als
seus jugadors.

D'altra banda, el nostre president ens
va motivar per deixar el club en la millor posició i portar el nom d'Agramunt
per tota la província i Andorra.
La relació d'equips és la següent:
- Babys
- Prebenjamí B - grup 4

- Prebenjamí A - grup 2
- Benjamí, primera divisió - grup 11
- Aleví B, segona divisió - grup 24
- Aleví A, preferent - grup 3
- Infantil, primera divisió - grup 15
- Cadet, segona divisió - grup 8
- Amateur, segona catalana - grup 5

Sacs de paper
Làmines de plàstic

Bobines gofrades

Bosses de Paper

Sacs laminats

www.grupoconsist.com

Bosses de plàstic

Flexible solutions for Flexible Packaging
[NOVEMBRE 2016]
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DILLUNS a DIVENDRES
9,30 a 13 i 15,30 a 20,30
DIMARTS
9,30 a 14,30

MONTSE CORRALES GOMÀ (núm. COL.: 2612)
JORDI FREIXES GIL (núm. COL.: 2792)
TEL. 973 391 749
AV. AGUSTÍ ROS, 2 BX. 25310 AGRAMUNT (LLEIDA)

Serveis:
. Assessorament
. Disseny 3D
. Manteniment de jardins
. Esporgues i tractaments
. Educació ambiental
. Instal·lacions de reg

Roig
JARDINS

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

PINTURA I DECORACIÓ

JAUME VILLALTA
Avinguda dels Esports, 6, 2n, 2a
Tel. 973 39 08 10 - Mòbil 626 92 97 51
25310 AGRAMUNT (Lleida)
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E S P O RTS FU TB O L SALA

Presentació i resultats

FOTO: RICARD BERTRAN

E

l diumenge 16 d’octubre, una vegada ja en marxa totes les competicions, vam oferir la presentació de tots
els equips del club. Un total de 150 persones són les
que el formem. Any rere any la dimensió del club va creixent
i això, a banda de la satisfacció que sentim, ens consciencia
de la responsabilitat en el treball i en la dedicació per poder
aportar tot el que ens exigim.
Els resultats dels primers partits de lliga dels diferents
equips en competició són:
PREBENJAMÍ
FS CORBINS “A” 10 - 1 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “A”
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “B 0 - 20 FUTSAL TREMPCAT “A”
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “A” 7 - 0 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “B”
EFS BALAGUER COMTAT D’URGELL “A” 4 - 3 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “A”
CFS CORBINS “A” 10 - 0 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “B”

BENJAMÍ
MARISTES MONTSERRAT LLEIDA CE 0-9 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “A”
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “A”10 –1 SICORIS CLUB “A”
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “B” 4–2 NXT TELECOM ALMACELLES FS “A”
EFS BALAGUER COMTAT S’URGELL “B” 8-1 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “B”

INFANTIL
EFS BALAGUER COMTAT D’URGELL “B” 15 - 3 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “B”
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “B” 1 - 10 FS SOLSONA MOTOR “A”
GUISSONA ACLE 7 - 2 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “B”
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “B” 0 - 11 MARISTES MONTSERRAT LLEIDA CE “A”
CFS TÀRREGA “B” 7 - 0 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “A”
CORBINS FS “A” 4 - 2 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “A”

CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “A” 3 - 7 EFS CERVERA

CADET
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “A” 3 - 7 CFS TÀRREGA “A”
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “A” 6 - 1 BALAGUER CFS “B”
ALCOLETGE CFS “B” 5 - 2 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “A”

JUVENIL
SICORIS CLUB “B” 1 - 3 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “B”
EFS CERVERA 2 - 2 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “B”
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “B 0 - 2 PMP FUTSAL LLEIDA “A”
MARISTES MONTSERRAT LLEIDA CE 8 - 1 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “B”
ALCOLETGE CFS “B” 3 - 3 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “A”
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “A” 4 - 3 SICORIS CLUB “A”
BALAGUER CFS “A” 1 - 1 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “A”
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “A” 5 - 2 FS MAIALS “A”
LINYOLA CFS “A” 2 - 6 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “A”

SÈNIOR FEMENÍ
CFS AGRAMUNT 1 - 2 FUTSAL VILASANA “A”
FS SOLSONA “B” 1 - 2 CFS AGRAMUNT

SÈNIOR MASCULÍ “B”
LA SENTIU “B” 4 - 1 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “B”
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “B” 5 - 5 GOLMÉS AE “A”

SÈNIOR MASCULÍ “A”
CFS EL CATLLAR AT. “A” 3 - 8 FLOWER FS AGRAMUNT “A”
FLOWER FS AGRAMUNT “A” 4 - 5 AMPOSTA FS “A”
TORREDEMBARRA CFS “A” 2 - 6 FLOWER FS AGRAMUNT “A”
FLOWER FS AGRAMUNT “A” 4 - 3 PIPPO FS SOLSONA “A”
AE HOSPITALET “A” 5 - 1 FLOWER FS AGRAMUNT “A”

Per a més informació sobre el club: cròniques dels partits, totes les fotografies, vídeos, etc. poden consultar la nostra
pàgina web: www.cfsagramunt.cat, també ens trobaran al Facebook: Club Futbol Sala Agramunt.
[NOVEMBRE 2016]
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Elaboració artesana de
torrons i massapans

Obrador:
C. Comtessa Aurembiaix, 5
Tel. 973 390 319 - AGRAMUNT
www.torronsfelix.com
torronsfelix@yahoo.es

pintura i decoració

Roman Serra

695 558 383
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E S P O RTS C LU B HA N DBOL AGR AMUNT

Inici de lliga irregular

Jaume Espinal

U

n cop encetades totes les competicions, podem dir
que tenim un inici de lliga irregular dels equips sèniors. Millor les noies que els nois, tot i tenir els mateixos punts, han estat partits mes igualats, i l’equip cadet,
continua demostrant millora, però no acaben de trobar el
camí de la victòria.

Sènior Masculí 3ª Catalana grup B

15/10
23/10
30/10
05/11

TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
ALCARRÀS, CH
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
SANTPEDOR, CLUB D’HANDBOL

22
26
34
31

LLAVANERES MARESMEWEEK
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
HANDBOL CARDEDEU
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

34
21
23
22

Sènior Femení 1ª Catalana grup A

Els més menuts del club.

Dues victòries com a locals, i dues derrotes en els desplaçaments, tot i tenir opcions fins al final; demostren que
l’equip està en el bon camí.
15/10
22/10
29/10
05/11

TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
CH MARTORELL
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
HANDBOL ESPORTIU CASTELLDEFELS

24
25
30
31

HANDBOL PARETS
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
CH GUISSONA
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

JAUME ESPINAL

Només un resultat positiu, per als nois del CHA, que no
acaben de retrobar-se amb el bon joc demostrat l’any passat.
Un seguit de lesions, han complicat l’inici de la competició.

18
22
11
28

litzat el sorteig, disputaran la lligueta de Catalunya Central
amb equips de Berga, Santpedor i Vic.
I els més menuts se centraran en les diferents trobades
que s’organitzin durant l’any, i també en la lligueta organitzada des de Lleida per a equips de base, que sembla que es
posarà en funcionament un any més.

Cadet Femení 1ª Catalana grup A

Notícies diverses

L’equip cadet segueix la tònica de l’any passat, bé en defensa però les coses en atac segueixen sense funcionar.

Bones notícies per al club, ja que un nou equip començarà
properament els entrenaments. Es tracta d’un cadet masculí
que permetrà reforçar la línia dels nois amb un nou equip,
després de molt de temps sense tenir-ne cap.

16/10
22/10
29/10
06/11

JOVENTUT HANDBOL LA LLAGOSTA
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
BM POLINYÀ
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

39
14
19
15

TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 13
CH HANDBOL TERRASSA 27
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 6
CEACA TÀRREGA
16

Equips de base
Ja tenim competició per als Alevins del club. Un cop rea-

Com cada temporada, tota la informació al web <www.
handbolagramunt.org> i també a la nostra pàgina de facebook
<http://www.facebook.com/Club.Handbol.Agramunt> ■

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

Pilar Figuera
Tel. 973 39 20 42
p.figuera@hotmail.com
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E S PORTS ES C ATX IC S

Inici de temporada intens

D

50

Categoria

Atleta

Aleví masculí

Arnau Jou

1r

Benjamí masculí

Pol Carrera

1r
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Posició

FONT: ESCATXICS

FONT: ESCATXICS

FONT: ESCATXICS

esprés de l’estrena
de la temporada
amb la Milla de la
Festa Major d’Agramunt,
els Escatxics hem tingut
un mes d’octubre força
ple d’activitat. Participant
en diferents curses arreu
del territori, segons els resultats inicials, augurem
una bona temporada. A
més, estem molt satisfets
amb l’augment del nombre d’atletes del Club, fins Pol Carrera i Arnau Jou a la Milla de Balaguer. Oriol Areny, 1r classificat prebenjamí a Barbens. Representació dels Escatxics al Memorial
Bonaventura Alay a Ponts.
a una norantena, i el bon
ritme d’entrenament establert fins al Milla de Barbens - IX Correpoma
Benjamí masculí
Martí Lluch
4t
Pol Carrera
6è
moment actual.
(dissabte 1 d’octubre)
Ian Torres
7è
A continuació exposem els darrers
Martí Romeu
8è
I
al
cap
de
només
una
setmana,
reresultats, segons el nostre calendari.
Lluc Magrinyà
17è
petíem modalitat esportiva, aquest cop
Benjamí femení
Núria Argelich
3a
Milla Urbana Ciutat de Balaguer participant a la milla de Barbens, inLaia Boix
12a
closa en el Correpoma de la mateixa
(dissabte 24 de setembre)
Prebenjamí masculí Oriol Areny
1r
població.
Prebenjamí
femení
Anna
Pellicer
7a
L’últim dissabte del mes de setemAmb distàncies adaptades a cada
bre d’enguany, es va celebrar la milla categoria, aquests són els resultats obTambé van córrer en les curses de
urbana de la Ciutat de Balaguer. En un tinguts pels nostres atletes.
parvulets: Ona Carrera, Gerard Lluch,
circuit circular al passeig de l’Estació
Pep Vilanova i Gal·la Magrinyà.
Categoria
Atleta
Posició
de la mateixa població i una distància
Veterà masculí
Miquel Argelich
7è
corresponent a 1.906 m, els Escatxics
1r Memorial Bonaventura Alay
Sènior
masculí
Òscar
Pellicer
19è
també hi vàrem tenir representació.
Juvenil femení

Marina Súria

2a

a Ponts (diumenge 2 d’octubre)

Aleví masculí

Cesc Boix
Arnau Areny
Pau Vilanova

1r
3r
4t

El diumenge 2 d’octubre, els companys del món de l’atletisme de la
població de Ponts varen voler retre un

FONT: ESCATXICS

Benjamí femení

Núria Argelich
Queralt Solé
Laia Boix
Alba Sendrós
Maria Aguza

1a
2a
6a
8a
9a

Prebenjamí
masculí

Oriol Areny
Jordi París
David Farré
Aniol Solé
Enric Serra

1r
2n
6è
8è
9è

Prebenjamí
femení

Martina Piña
Anna Pellicer
Marina Balagueró
Ariadna Armengol

4a
5a
6a
11a

Tradicional fotografia de Club a la Cursa del Torró.

homenatge al Bonaventura Alay, persona molt implicada amb aquesta disciplina esportiva en aquesta població i
que malauradament ens va deixar fa
un temps. En el 1r memorial en honor seu, s’organitzaren diverses curses
i una caminada. Una petita expedició
del nostre Club va participar en les activitats, pel nostre vincle amb ells en la
baixada de la Flama del Canigó.

Sènior femení

5km

1r
2n

Veterà B masculí Joan Carrera

3r

Veterà B femení

Anna Pijuan
Cristina López

2a
3a

Veterà A masculí Òscar Pellicer
Carles Areny

7è
8è

27a Cursa del Torró. Agramunt
(diumenge 9 d’octubre)

Atleta

10km Veterà B masculí Miquel Argelich
Veterà A masculí Francesc Boix
Miguel Aguza
Valentí Pérez
David Serra
Jordi París

Posició

Modalitat

Categoria

9è
9è
10è
14è
15è
29è

2a

Promesa masculí Oriol Valls
Xavier Fitó

Veterà A femení

Elena Gardenyes 2a
Anna Torres
5a
Rosa Pintó
6a
Mònica Bernaus 10a
11a
Laia Torres
Touria Chaichai 14a

Juvenil femení

Marina Súria

1a

Cadet femení

Montse Rallo

1a

Infantil masculí

Roger Súria

1r

Infantil femení

Maria Vilanova
Clàudia Pijuan
Laia Argelich
Anna Cahelles
Paula Aguza
Judit Esteve
Marta Martín

2a
3a
4a
5a
5a
7a
8a

Cesc Boix
Arnau Areny
Arnau Jou
Gerard Fitó
Genís Gimbert

1r
2n
3r
9è
10è

Aleví femení

Clara Pla

1a

Benjamí masculí

Marc Fígols
Martí Lluch
Pol Carrera
Ian Torres
Martí Romeu
Quim Pellicer
Lluc Magrinyà
Genís Castillo
Josep Fitó

1r
2n
3r
4t
6è
8è
9è
10è
11è

Aleví masculí
Curses
infantils

I si hi ha una prova per excel·lència
a la nostra vila quan parlem de córrer,
és la Cursa del Torró, que enguany ha
arribat a la seva 27a edició. Amb modificacions respecte edicions anteriors,
aquest any els atletes podien participar
en la prova de 10 o 5 km i els més petits, en curses adaptades en distància a
cada categoria. El Club, que n’és co-organitzador, a banda de la col·laboració
voluntària d’uns quants membres,
també va aportar-hi força corredors, i
aconseguint bons resultats. Aprofitem
aquest espai, a més, per donar les gràcies a tota la gent que any rere any la
fa possible.

Marta Canes

XIX Cros dels Esbufecs. Mollerussa (diumenge 30 d’octubre)
I per acabar el mes, en plena celebració de la castanyada, el diumenge
30 d’octubre, els Escatxics vàrem ser
presents al Cros organitzat pel club
Esbufecs a Mollerussa. En un circuit
divers a La Serra, aquesta és un prova
consolidada de les nostres terres. Les
classificacions obtingudes varen ser les
següents:
Categoria

Atleta

Veterà masculí

Miquel Argelich
Valentí Pérez

3r
6è

Veterà femení

Elena Gardenyes
Imma Coberó

5a
6a

Sènior masculí

Òscar Pellicer

2n

Juvenil femení

Marina Súria
Mireia Lorente

2a
3a

Cadet masculí

Gerard Fígols

10è

Infantil masculí

Roger Súria

1r

Infantil femení

Maria Vilanova
Anna Cahelles
Laia Argelich

6a
11a
12a

Aleví masculí

Cesc Boix
Arnau Areny
Yago Cabrera
Gerard Fitó

1r
3r
8è
11è

Aleví femení

Clara Pla

24a

Benjamí masculí

Marc Fígols
Ian Torres
Martí Romeu
Quim Pellicer
Josep Fitó

4t
5è
11è
14è
18è

Benjamí femení

Núria Argelich
Martina Ibarz

5a
7a

David Farré

20è

Prebenjamí
masculí

Posició

Prebenjamí femení Anna Pellicer
Marina Balagueró
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I si ens telefones
t’ho portem a casa
Horari de botiga de 9h a 14h i de 16h a 19h

FUNERÀRIA i SALES DE VETLLA

Es pot pagar amb targeta

973 39 29 10

Glops & Tapes "
" Glop
especialitats de la casa

SERVEI

24h

PERMANENT

973 39 08 62 t 620 90 50 20
jtorne1@hotmail.com
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Caragols a la llauna
Tapes casolanes
Esmorzars
Plats combinats

Plaça Mercadal,19 - 25310Agramunt
600 700 202

E S PO RTS C LU B DE BITLLES SIÓ D ’AGR AMUNT

Nova temporada

J

Aquest any hem reforçat
l’equip amb quatre companys
del C.B. Montgai, als quals des
d’aquí volem donar la benvinguda al Club i esperem que es trobin bé amb nosaltres i puguem
anar guanyant partits.
A mesura que avanci la temporada, continuarem informant des
del nostre Club.

ÚLTIMS RESULTATS:

FONT: CLUB BITLLES

a hem començat una nova
temporada al Club de Bitlles Sió d’Agramunt, la
2016-2017, de moment portem
uns quants partits jugats, uns de
guanyats i d’altres de perduts.
Estem al començament de
temporada i esperem anar millorant com més anem avançant a
la lliga.

Ramona Solé

Sió d’Agramunt:
Cabanabona:

517 punts i 35 bitlles
535 punts i 41 bitlles

Cervera:
Sió d’Agramunt:

544 punts i 41 bitlles
474 punts i 29 bitlles

Sió d’Agramunt:
Palou:

547 punts i 42 bitlles
533 punts i 36 bitlles

Ceps:
Sió d’Agramunt:

535 punts i 36 bitlles
558 punts i 39 bitlles

Sió d’Agramunt:
Vergós:

526 punts i 38 bitlles
558 punts i 39 bitlles

Equip

PJ

PG PE

PP Pts

Auto Nayox Tàrrega
C.B. Ponts
C.B. Cervera
C.B. Vergós
C.E. Plans de Sió (CEPS)
C.B. Cabanabona-Mig Segre
C.B. Palou
C.E. Ametllers (Cervera)
C.B. Solsona
C.B. Sió d’Agramunt
C.B. Malgrat de Segarra
C.B. Gàrzola
C.B. Tordera
C.B. Castellnou de Seana

5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
4
5
5
4

4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
0
0
0

1
1
1
2
2
2
1
1
3
3
2
5
5
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
8
8
6
6
6
6
6
4
4
4
0
0
0

Components del Club de Bitlles Sió d’Agramunt per a aquesta temporada.
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mèdic
agramunt

Medicina de Família, Medicina Interna,
Ginecologia, Oftalmologia,Traumatologia
Anàlisis, Radiologia, Certificat psicotècnic,
Revisió esportiva
Fisioteràpia, Osteopatia, Ones de Xoc
Gimnàstica terapèutica
54
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medic
Medicina al teu servei agramunt
Tel. 973 39 21 03

E S PO RTS C LU B C IC LIS TA AGR AMUNT

Transiscar

E

l dissabte 8 d’octubre es va
disputar a la nostra vila la 24ª
Transiscar - Volta BTT del Torró
d’Agramunt. Enguany la cursa es presentà amb importants novetats, un
circuit més llarg i més exigent de 75
quilòmetres amb un desnivell positiu
de 1.450 m, que s’afegia als habituals, circuit curt, apte per a qualsevol
afeccionat a la BTT, que enguany era
de 35 quilòmetres, amb un desnivell
positiu de 500 m i un circuit mitjà,
que enguany era de 60 quilòmetres
amb 1.150 m de desnivell positiu.
Els circuits amb sortida i arribada a
Agramunt, discorrien pels termes de la
Donzell d’Urgell, les Puelles, Tudela de
Segre, Oliola, Coscó i Florejacs.

“Eliminator”

Tres imatges que demostren l’espectacularitat de la cursa.

D’altra banda, també es disputà per
primera vegada l’“eliminator”, una prova realment espectacular, en què varen
prendre part els primers 15 classificats
de cada distància, realitzant 10 voltes
eliminatòries a un circuit de 800 m.
Aquesta prova es disputà entre la zona
de les piscines i el passeig J. Brufau, a
la zona davant de l’escola de música,
on el nombrós públic present va poder
gaudir de l’espectacle dels millors corredors assistents.
Amb 510 inscrits, alguns d’ells molt

reconeguts a nivell català i estatal, ja
fa anys que la Transiscar, la cursa més
antiga de les terres de Lleida, és també
la més nombrosa, i s’ha convertit en tot
un referent a Ponent. Hem gaudit de
la presència de corredors d’Andorra, de
l’Alt Pirineu, l’Aran, de les altres tres
províncies catalanes, de tots els racons
de la província de Lleida, de la Franja.

120 voluntaris
A la Transiscar, hi col·laboren de forma totalment desinteressada uns 120
voluntaris del municipi d’Agramunt, i
cada un d’ells és un tros de la cursa,
sense la presència dels quals, any rere
any, tot això no seria possible.
Donar les gràcies també a aquells
sponsors i col·laboradors que sempre
ens ajuden d’una manera o altra.
La valoració per part del Club Ciclista
Agramunt és molt positiva, i ens esperona per afrontar des d’ara mateix la
preparació de l’edició de l’any vinent,
que serà la 25ª. Sens dubte una efemèride especial, fruit del treball de
diverses generacions de persones compromeses de la vila, des d’aquells que
a l’any 1993 varen organitzar la primera edició, passant per tots els que
amb el seu granet de sorra han anat
fent créixer la cursa fins el que és a dia
d’avui. ■
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Borja Vega Alfonso Cristina Ribó Santesmases
Col. 7440

Col. 1087

D Medicina preventiva
D Laboratori propi
D Diagnòstic per la imatge
D Cirurgia
D Hospitalització
D Perruqueria canina i felina
Dilluns a Divendres:
9.30 a 13.30 h. i 16.30 a 20.30 h.
Dissabte: 10 a14 h.
clinicavet2punt0@gmail.com • facebook.com/clinicavet2.0
www.vet2punt0.com

&/Ì1,&$9(7(5,15,$

973 590 279 24 h 633 514 265
Plaça Pau Casals 3 Balaguer 25600 (Lleida)

La teva Botiga a Agramunt
Ctra. Cervera km. 19 · T. 973 390 801
Centres Producció / Distribució
AGRAMUNT (Lleida) 25310 · Ctra. de Cervera, km. 19 · T. 973 391016
EL BARCO DE ÁVILA (Ávila) 05600 · Ctra. N-110, km. 334 · T. 920 341 065
JABUGO (Huelva) 21290 · C. Empalme, 6 · T. 920 341065

www.elporquero.com
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G RU P S P OLÍTIC S
M U N I C IPA LS A C O RD D’ES QUER R A

Agramunt t’estima

A

ixí és com s’anomena la campanya comercial i de creació
de marca que s’ha impulsat
des de l’Ajuntament d’Agramunt
conjuntament amb la Unió de Botiguers i Industrials i bona part dels
comerços de la vila. Una campanya
que respon a la necessitat de revitalitzar el comerç i potenciar la compra de proximitat al mateix temps
que pretén projectar Agramunt i tot
el seu patrimoni arreu per tal de
convertir-lo en un pol d’atracció cultural, turístic i comercial.
En aquest sentit, l’equip de govern d’Acord d’Esquerra ja va incloure en el pressupost vigent una
partida per poder dur a terme acci-

ons estratègiques com aquesta. Durant aquests darrers mesos s’han fet
diverses reunions amb els comerciants i botiguers de la vila per tal de
presentar i donar el tret de sortida
a la campanya. Concretament, el
passat divendres 4 de novembre ens
aplegàvem a la rotonda d’entrada a
Agramunt per la C14 precisament
per fer aquesta presentació i explicar-ne el seu contingut. Una campanya que vol ser el tret de sortida
d’una estratègia global que s’anirà
incorporant en bona part de les accions que es duguin a terme tant a
nivell comercial com de promoció
exterior del municipi.
Certament, estem molt satisfets

de la bona recepció que ha tingut
el projecte i la implicació de més
d’una cinquantena de comerços i
establiments que s’han volgut sumar
a la iniciativa. Probablement un cop
finalitzada la campanya n’avaluarem
la seva incidència per seguir treballant en la promoció d’Agramunt. El
que està clar és que no s’aconsegueix res si no es fa res. I per aquest
motiu, volem agrair a tots els comerços participants la confiança en la
iniciativa, convidar a sumar-s’hi els
que encara no ho hagin fet i animar
tots els agramuntins a estimar més
que mai el nostre municipi i contribuir activament a la dinamització
del nostre teixit comercial. ■
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Av. Generalitat, 10 · AGRAMUNT · Tel./Fax 973 392 311 · Mòbil 630 053 450

jardinsdesecà
• Poda d’arbrat agrícola
• Col·locació sistemes de reg
• Poda d’arbrat urbà i ornamental

Jordi Lluch Sarnago
jardiner
Tel. 658 921 335
jardinsdesecar@gmail.com

• Manteniment de jardins existents
• Aplicació de tractaments fitosanitaris
• Disseny manual i digital

PINTORS GERMANS CAPITAN
Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo
SERVEI I LLOGUER DE PLATAFORMES

Els desitgen unes bones Festes
de Nadal i pròsper Any Nou!
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.

Xavier Junyent Sangrà
Tel. 625 119 990
xavie_reformes@hotmail.com
25310 AGRAMUNT

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

T. 973 39 27 24
LLUNANOVAAGRAMUNT
AV. JAUME MESTRES, 27 - 25310 AGRAMUNT (LLEIDA)
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El partit va agafant forma
Ens ha sorprès
una mica el fet
que per al mes
vinent l’Ajuntament programi
una sortida a
Barcelona amb
visites i espectacle inclosos.
Sorprèn que ara
Ca la Vila faci
d’agència de
viatges.

S

embla que el nostre nou
partit va agafant forma
i podrem posar-nos al
servei dels ciutadans de manera reglada i estructurada.
A partir d’ara el nostre partit
passa a dir-se PDECAT (Partit
Demòcrata Europeu Català) ja
que aquest nom definitiu ha
estat ratificat pels militants.
Conservem el nom de Partit
Demòcrata que és el que es va
decidir al congrés. Cal dir que
trobar el nom adient no ha estat tan fàcil gràcies al ministeri
d’interior. Incorporem el nom
d’europeu dins l’anhel de construir un estat independent dins
la Unió Europea. Cal bastir una
Europa de benestar, democràcia de qualitat, pau i llibertat.
Hem nascut de la societat i
per a la societat. Caldrà, com
hem fet fins ara, obrir-nos a la
ciutadania a través d’un diàleg
permanent. Vivim moments
esperançadors i irrepetibles

En Ferran Centelles ha format part de
l’equip de sommeliers d’El Bulli restaurant entre 2000 i 2011. Després de la
transformació del restaurant en fundació,
en Ferran continua vinculat a El Bulli i
ha començat noves col·laboracions amb
www.jancisrobinson.com, Outlook Wine
(The Barcelona Wine School) i ha cofundat el club de vins www.wineissocial.com
El 2006 es va proclamar millor sommelier
d’Espanya (Ruinart), el 2011 va ser Premi
Nacional de Gastronomia i el 2013 va
rebre el premi al millor professional per
l’Acadèmia Catalana de Gastronomia

de la història del nostre país
i som i volem seguir essent la
gran força demòcrata per fer un
país lliure al servei de la seva
gent. Per als que estem en
aquest grup ens venen temps
una mica difícils donat que els
propers mesos i l’any vinent es
produiran una sèrie de successos que ens voldran esquitxar
amb judicis i inhabilitacions.
Nosaltres estarem ferms amb
el nostre treball per la gent i a
favor del que la gent decideix.

A casa nostra
A casa nostra les coses van
marxant en total normalitat,
almenys pel que observem de
forma externa. L’acte que es
va fer a primers de novembre
en record a les víctimes de la
rovinada, va ser molt emotiu
i encertat. Donem el nostre
suport a tots aquells que van
patir de primera mà els efectes negatius d’aquell malaurat

accident. La veritat és que sí
que ens ha sorprès una mica
el fet que per al mes vinent
l’Ajuntament programi una sortida a Barcelona amb visites i
espectacle inclosos. Sorprèn
que ara Ca la Vila faci d’agència de viatges o prengui el
protagonisme a entitats que sí
que fan aquestes activitats. Si
ens parem a pensar en l’objectiu concret d’aquesta activitat
cada persona el podrà deduir
perfectament. Pensem que es
podia haver fet igual però proposant-ho a alguna associació
o entitat (o partit polític) i no
s’hagués vist tant la llauna. Si
reflexionem, veiem que la moneda sempre té dues cares i no
ens podem quedar només en
una.
Fins una altra, companys i
companyes.
Partit Demòcrata Europeu
Català d’Agramunt

El col·lectiu Garba us convida a la conferència

Quin vi amb aquest ànec?
Una aproximació a l’essència dels maridatges
a càrrec del senyor Ferran Centelles
L’acte tindrà lloc divendres 2 de desembre,
a les nou del vespre, a l’Espai Guinovart
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#granpaís

Catalunya és líder
mundial en
transplantaments
d’òrgans.
La taxa és de
23 punts superior
a la de l’Estat i el doble
de l’europea.
Font: Organización Nacional de Transplantes (ONT).

La força d’un
60
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gran país

L ' A JU N TAMEN T
IN F ORMA

CURS ACTIC A AGRAMUNT

Un total de 16 inscrits, dels quals cinc són joves del Programa de Garantia Juvenil, realitzen el curs d’Actic que va
començar el dimarts 8 de novembre. Aquesta formació ha
estat possible gràcies al Servei de Joventut i al programa
de Garantia Juvenil del Consell Comarcal de l’Urgell que ha
treballat de forma conjunta amb la regidoria de joventut de
l’Ajuntament d’Agramunt. Aquest curs s’emmarca dins del
projecte comarcal “Formació 2.0” que consisteix en desenvolupar accions formatives a la comarca de l’Urgell per a
joves. Oscar Palacín serà l’encarregat de dur a terme aquesta
formació que acreditarà als participants tenir les competències en tecnologies de la informació i de la comunicació.

bres i els facin més sensibles a plagues
i malalties. Per aquest motiu, s’està realitzant una poda poc agressiva que pretén evitar els podriments, els atacs dels
fongs i la prevenció d’altres malalties, com per exemple el
tigre del plataner. Està previst que la campanya de poda
s’allargui fins a finals d’any.
MILLORES EN EDIFICIS I ESPAIS MUNICIPALS

L’Ajuntament a través de l’equip de serveis ha dut a terme
diferents actuacions al municipi. Les últimes incidències
s’han realitzat a les instal·lacions del camp d’esports on s’ha
procedit a canviar els desguassos dels lavabos. El canvi s’ha
dut a terme després que els que hi havia donessin molts
problemes d’embossament. D’altra banda i davant la petició
dels usuaris, s’ha canviat el terra de la pista de la zona de
les bitlles.
Per la seva part, també s’ha procedir a canviar l’enllumenat exterior del col·legi Macià-Companys. Amb el nou sistema de leds instal·lat es durà a terme un estalvi energètic
important.

ACTES 25N

El proper 25 de novembre en motiu del Dia Internacional
contra la violència de gènere es farà una xerrada amb la historiadora Elisenda Berenguer. Berenguer, que és l’autora del
llibre Neus Català, memòria i lluita, parlarà de Neus Català i
del paper de les dones en la lluita contra el feixisme. La xerrada Les oblidades dels oblidats es farà a les vuit del vespre
a l’Espai Guinovart.

FONT: AJUNTAMENT

INICI DE LES TASQUES DE PODA

L’Ajuntament d’Agramunt ha iniciat la campanya de poda i manteniment de les diverses
espècies d’arbrat, jardineria i vegetació que hi
ha al municipi. L’objectiu
de la campanya és podar
aquells arbres que ho requereixin per aconseguir
un adequat creixement
i una millor funcionalitat, evitant sempre que
sigui possible podes dràstiques que debilitin els ar-

L’Ajuntament d’Agramunt i l’empresa Telefònica estan
treballant per tal que la fibra òptica arribi a tot el municipi. Concretament, la previsió que han fet ambdues parts
és que abans de finalitzar l’any 2017 bona part del nucli
urbà disposi d’aquesta nova tecnologia. En aquests moments, s’estan estudiant els traçats així com els terminis i
les condicions d’execució. La instal·lació de la fibra òptica
permetrà incrementar la velocitat d’internet i la possibilitat
de contractar el servei de televisió per cable. A més, també
s’està treballant perquè la fibra òptica cobreixi tota la zona
industrial del municipi.
ACTES
CONTRACTES MENORS

Es van aprovar els següents contractes menors:
- S’aprovà els treballs per a la instal·lació d’una estació
pluviomètrica amb sensors incorporats que permetin detectar la intensitat de l’aigua i que prevegi i quantifiqui la crescuda del riu Sió, que s’adjudicà a l’empresa ARANTEC ENGINHERIA, SL, per un import de 6.740,50€ (inclòs IVA).
- Atès que cal adequar les instal·lacions elèctriques de la
ETAP i estacions de bombeig a la normativa vigent, s’aprovà els treballs en les pòlisses elèctriques del servei d’aigua
d’Agramunt, que s’adjudicà a l’empresa CASSA AIGÜES I
DEPURACIÓ, SLU, per un import de 10.923,96€ (inclòs
IVA).
- Adquisició de mobiliari urbà (1 banc- model Harris), per
la via pública, i s’adjudicà a l’empresa MAPROVER, SLU,
per un import de 1.386,06€ (inclòs IVA).
[NOVEMBRE 2016]
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- Substitució de l’equip d’acumulador del SAI (núm. 3)
per les dependències de les oficines de l’Ajuntament, i s’adjudicà a l’empresa JACINTO RAMON MILLAT (SIMAX), per
un import de 731,45€ (inclòs IVA).
- Actualització del Pla d’Autoprotecció de la Fira del Torró i
la Xocolata, i s’adjudicà a l’empresa ARUM SERVEIS AMBIENTALS SCP, per un import de 450€, (sense IVA).
- Treballs de serveis per a la tramitació de la sol·licitud al
Registre de patents i marques nacional de la marca “ATANAGRUM”, i s’adjudicà a l’empresa PONS, PATENTES Y
MARCAS, per un import de 566,96€ (IVA inclòs).
- Treballs d’un estudi d’aixecament topogràfic en la zona
compresa des del pont de Ferro fins passat el pont de la Ctra.
de Balaguer, que s’adjudicà a l’empresa SERVITOP, SL, per
un import de 3.581,60€ (inclòs IVA).
- Treballs pel tractament fitosanitari durant la campanya
2016-2017, per al control de la plaga que representa la
processionària del pi, a la massa forestal de pins del parc del
Convent, que s’adjudicà a l’empresa ALEMANY FITOSANITARIS, SLU, per un import de 949,85€ (inclòs IVA).
- Es va acordà rescindir el contracte de serveis de la “Gestió i tramitació multes de trànsit i gestió recaptació executiva de taxes” amb l’empresa GESTIMPOST, SL, aprovat per
acord de la Junta de Govern Local de data 18 d’abril de
2016, amb efectes del dia 23 d’octubre de 2016.
- Treballs d’estudi i coordinació de seguretat i salut, el projecte d’activitats de l’obra del “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LA LLAR INFANTS MUNICIPAL NINS D’AGRAMUNT” que s’adjudicà al Sr. J. FRANCESC GUÀRDIA RIERA, per un import de 5.500€ (IVA no inclòs).
- Treballs de la direcció facultativa i el programa de control
de qualitat de l’obra del “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ
DE LA LLAR INFANTS MUNICIPAL NINS D’AGRAMUNT”
que s’adjudicà al Sr. RAMON HERNÀNDEZ PINTÓ, per un
import de 6.400€ (IVA no inclòs).
- Adquisició de quatre taules oficials de competició de
tennis taula semi-noves que s’adjudicà a l’empresa FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS DE TAULA, per un import de
1.056,77€ (IVA inclòs).
- Treballs per dur a terme les actuacions en matèria d’assistència en protecció de dades per a la realització de l’auditoria dels sistema de protecció de dades per a totes les
seus de l’Ajuntament, el Patronat Municipal de la residència
Geriàtrica Mas Vell i l’Entitat Pública Empresarial Agramunt
Serveis, que s’adjudicà a l’empresa URECA-LEGAL, per un
import de 3.569,50€ (inclòs IVA).
- Contractació del servei per ocupar les funcions de Director tècnic de la Residència Geriàtrica Mas Vell d’Agramunt,
que s’estableixen en l’ordre ASC/32/2008, i en el protocol
d’acords per la millora de qualitat i el finançament del programa d’acolliment residencial i s’adjudicà el contracte menor de serveis a la Sra. Marta Pérez Rovira.
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CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

S’aprovà la concertació amb la Diputació de Lleida del
conveni regulador de la delegació de facultats de gestió,
encàrrec de gestió i recaptació de les sancions de trànsit,
circulació de vehicles de motor i seguretat viària de l’Ajuntament a favor de la Diputació de Lleida.
S’aprovà per nou vots a favor dels regidors del grup d’Ad’E
i dues abstencions dels regidors del grup de CiU.
DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

S’aprovà la delegació a la Diputació de Lleida de les facultats que aquest Ajuntament té atribuïdes en matèria de
recaptació en via executiva de determinats ingressos de dret
públic que s’especifiquen a continuació: Autotaxis, Llicències urbanístiques, Escombraries, Clavegueram, Retirada
vehicles, Documents, Obertura establiments, Cementiri
municipal, Trànsit, Obertura de valls i rases, Ocupacions de
subsòl, sòl i vol de terrenys, Entrades de vehicles - Guals,
Residència Mas Vell, Prestació del servei de piscines i installacions esportives, Servei de distribució d’aigua, connexió i
comptadors, Escola municipal de música, Guarderia infantil,
Bàscula municipal, Utilització edificis d’ús públic, Aprofitaments especials, Residus de la construcció, Impost de construccions, Deixalleria municipal.
Reglaments: Control i tinença animals, Convivència cívica.
S’aprova per nou vots a favor dels regidors del grup d’Ad’E
i dues abstencions dels regidors del grup de CiU.
BAIXA ESTABLIMENT

S’aprovà donar de baixa del Registre d’Establiments el
corresponent establiment de l’activitat de perruqueria situada al C. Sabateria, 8.
SUBVENCIONS

- A l’Associació Cultural Recreativa Festa, Gastronomia
i Cultura d’Agramunt i Comarca per la IV Mostra de Vins
i Caves de proximitat, una subvenció per un import de
1.736,9€, per les despeses dels treballs de la instal·lació
elèctrica i dels treballs d’obra de condicionament d’un caminet a prop del Passeig J. Brufau on es realitzà les activitats.
- Es rectificà l’acord de la subvenció concedida als membres de l’Aula d’Extensió Universitària d’Agramunt, i es concedí una subvenció per un import de 325€, per la realització
de les sessions de conferències del curs 2015/2016.
- S’acordà concedir el pagament del 25% del cost total
del servei de menjador escolar pel curs escolar 2015/2016
als alumnes d’educació obligatòria que pertanyen a famílies
dels nuclis agregats d’Agramunt que han formalitzat l’ajut
corresponent i per un import total 1.338,05 euros.
- Es concedí una aportació econòmica a l’Obra Social Sant
Joan de Déu pel programa de ”Mi grano de arena”, per un
import de 965€, en concepte de donar part de les inscripci-

ons de la “27ª edició de la Cursa del Torró” per destinar-ho
als fins solidaris del projecte.
- Es concedí un ajut econòmic per un import de 1.500€ a
l’Associació de Jovent de Montclar sol·licitant un ajut econòmic per fer front a les despeses de les activitats de la Festa
Major de Montclar d’aquest any.
OBERTURA ULL PONT ROMÀNIC

S’aprovà la relació efectuada per la Mesa de Contractació,
classificada i valorada, per ordre decreixent, de les ofertes
presentades valorades, i que no han estat declarades desproporcionades o anormals, segons la qual l’oferta que ha
obtingut la millor puntuació per la contractació de les obres
d’Obertura del Pont Romànic, és la presentada per l’empresa “ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU, amb
una puntuació de 80,63 punts, pel preu de 59.502,91€ i
12.495,61€

vulguin impulsar des de l’equip de govern. La Comissió de
Coordinació del Govern municipal estarà integrada per tots
els regidors/es de l’equip de govern i presidit per l’Alcalde, a
fi d’assolir la màxima eficàcia i eficiència en l’acció de Govern i en l’Administració Municipal i millorar la coordinació
entre les diferents regidories.
S’aprova per nou vots a favor dels regidors del grup municipal d’Ad’E i dues abstencions dels regidors del grup municipal de CiU.
CODI DE CONDUCTA DELS CÀRRECS ELECTES

S’aprova per nou vots a favor dels regidors del grup municipal d’Ad’E i dues abstencions dels regidors del grup municipal de CiU, el Codi de Conducta dels Càrrec Electes de
l’Ajuntament d’Agramunt que estableix els principis, criteris
i instruments que permetin incrementar el nivell d’integritat
d’aquesta Corporació de transparència en la gestió pública i
la millora de la confiança entre la ciutadania i l’Ajuntament.

LLAR INFANTS MUNICIPAL NINS

S’acordà adjudicar el contracte d’obres de l’actuació
“PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ LLAR INFANTS MUNICIPAL NINS D’AGRAMUNT” a l’empresa “VORACYS, SL,
pel preu resultant de 680.045,51€ IVA inclòs, motivat per
ésser l’oferta més avantatjosa econòmicament.
S’aprovà també la concertació d’una operació de crèdit
a llarg termini amb l’entitat de “CaixaBank” per import de
300.000€ destinades a finançar aquesta obra.
RESCLOSES TANQUES D’HIVERN DEL CANAL

S’autoritzà el pagament en concepte de les despeses de
les derrames pel subministrament d’aigua del Canal d’Urgell
durant les tanques d’hivern per l’embassament de la zona de
Montclar de 6.646 m3 realitzat al PK del Canal Principal que
ascendeix a 1.541,87€.

ASSIGNACIONS PER ASSISTÈNCIA A SESSIONS

S’aprovà la modificació de les bases d’execució del pressupost municipal de 2016 per a determinar els membres de la
Corporació que tenen dret a rebre la retribució que acordi el
Ple quan exerceixin el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial, així com la quantia a percebre en concepte
d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels
òrgans col·legiats de la Corporació i les indemnitzacions per
les despeses ocasionades en exercici del seu càrrec.
S’aprova per nou vots a favor dels regidors del grup municipal d’Ad’E i dues abstencions dels regidors del grup municipal de CiU.
El contingut sencer de l’acta, un cop aquesta hagi estat
aprovada en el proper ple, podrà consultar-se a l’enllaç del
web de l’Ajuntament dins l’apartat dels plens municipals.

RESCISSIÓ CONTRACTE

SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ

Es rescindí el contracte aprovat de cessió d’ús d’un local, situat als baixos del C. Sió, 10, Esc. 1, Pl. 00, Pt:01,
d’Agramunt, aprovat per acord de la Junta de Govern Local
de data 11 de gener de 2016, amb efectes des del dia 1 de
novembre de 2016.
Es rescindí també el contracte privat de cessió d’un pati
per a ser utilitzat com a espai municipal del pati situat a
l’avinguda de la Generalitat, núm. 4, d’Agramunt.

S’adjudicà al Sr. Joan Carles Saltó Martínez la contractació
del servei de lloguer d’equips, assessorament i assistència
tècnica en la sonorització i il·luminació dels diferents espais
municipals, en els actes que realitzi l’Ajuntament d’Agramunt per l’import de 14.943,50€ i com a millora presenta
la gestió de l’equip de so i il·luminació valorat amb 1.700€
més IVA.
RECTIFICACIÓ ACORD

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DE GOVERN

Es proposa crear la Comissió de Coordinació del Govern,
com a òrgan complementari de l’organització municipal, de
caràcter transversal, per desenvolupar funcions de suport
i seguiment de la gestió i aplicació de les decisions que
s’adoptin en el si de la Junta de Govern Local, així com de
les polítiques públiques que s’hagin de portar a terme o es

Rectificar l’acord referent a la modificació de l’import del
cànon de l’any 2016 del contracte de l’adjudicació de la
concessió administrativa de domini públic per a l’explotació
d’un quiosc-bar al Passeig de Josep Brufau entre l’adjudicatari, el Sr. Denis Buireu Parra i l’Ajuntament d’Agramunt, i
establir que l’import ascendeixi a la quantitat de 8.150,65€
(inclòs IVA).
[NOVEMBRE 2016]
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A L M AN AC

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

Mes de 31 dies, dotzè de l’any segons el
nostre calendari i desè del primitiu calendari
romà anomenat Desember. És el mes consagrat a la Immaculada Concepció.
El dia 1 el sol surt a les 6h 59m, i es pon
a les 16h 23m. El dia 31 el sol surt a les 7h
18m, i es pon a les 16h 32m.
El dia 21 a les 10h 44m entrem a l’HIVERN, és el solstici d’hivern, el dia més curt
de l’any a l’hemisferi nord de la terra. Alhora
és el solstici d’estiu a l’hemisferi sud. Aquest
dia el sol entra a la constel·lació de Capricorn.

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI
Dia 4: Santa Bàrbara.
Dia 8: La Immaculada Concepció.
Dia 13: Santa Llúcia.
Dia 25: Nativitat de Nostre Senyor Jesucrist. Els
torronaires d’Agramunt anaven a vendre torrons a
Barcelona durant les festes de Nadal. Avui al dematí era quan sortia la gent a comprar els torrons.
Dia 26: Sant Esteve.
Dia 31: Sant Silvestre. L’últim dia de l’any.

EFEMÈRIDES DEL MES
Dia 3 de desembre de 1777: S’aprova la construcció de la plaça del Mercadal. Segons els apunts
de Ramon de Siscar, les notícies més antigues
sobre la urbanització de la plaça del Mercadal daten de la petició que va fer l’Ajuntament d’Agramunt l’any 1771. No va ser, però, fins al 3 de
desembre de 1777 quan es va aprovar per Real
Decret la construcció de cases a la plaça, als 42
patis que s’havia demanat anteriorment. Cada
pati estava valorat en 500 rals i a més hi havia
una càrrega de 10 rals anuals de cens. Aquestes
actuacions urbanístiques sembla que només eren

Quart creixent

el dia 7, a les 9:03 h

Lluna plena

el dia 14, a les 00:06 h

Quart minvant

el dia 21, a la 1:56 h

Lluna nova

el dia 29, a les 6:53 h

(Mes d’octubre de 2016)

(neu al Pirineu)

NAIXEMENTS
Pau Bonillo Puebla
Oriol Balagueró Querol
Èlia Rosells Llorens
Mel Sorribes Cabrol
Ariadna Garcia Sama
Arlet de Fez Fernández
Joan Marc Sin Rosa

(fred moderat)
(calma)
(vent del nord)

un projecte sobre el paper i que no s’acabaven
de dur a la pràctica, segurament per problemes
burocràtics, ja que onze anys després, el 13 d’octubre de 1782, el Real Consejo destina la plaça
del Mercadal d’Agramunt per a la construcció de
cases en els 42 patis en que estava urbanitzada
i que mesuraven 26x60 pams. D’aquests apunts
també sabem que aquell any (1782) ja hi havia
un pati venut que no es va arribar a edificar en
aquell moment. Seguint les mateixes fonts ens
informen que en la sessió de l’Ajuntament del 26
d’agost de 1804 es comunica als regidors l’acord
del Real Consejo, amb data 8 d’agost, en el qual
es permetia al consistori agramuntí la construcció
d’una escola, una presó, habitatge de l’escarceller i una carnisseria, segons els plànols que havia
redactat l’arquitecte Silvestre Pérez, vicesecretari
de la Real Academia de San Fernando. A la vegada els autoritzava a vendre terrenys comunals
per aconseguir els diners necessaris per realitzar
les obres, que estaven pressupostades en 9586
lliures i 19 sous.
Segons explica Joan Maluquer i Viladot (18561940) a les seves memòries, una de les primeres
cases que es van construir a la plaça del Mercadal
va ser cal Mas Vell i la va edificar el seu avi Joan
Viladot i Noró cap al 1808, any que va començar
la Guerra del Francès.

Ramon Bernaus i Santacreu

GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES D’OCTUBRE
°C
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Temperatura màxima:

Temperatura mínima:

Demografia

Precipitacions:

dia 27-9
dia 11
dia 14
dia 18
dia 12
dia 24
dia 24

MATRIMONIS
Marc Calafell Comes, i
Lola Martínez Serra
Lluís Tafalla Rebullida, i
Sandra Batalla Clavé
DEFUNCIONS
Antònia Vilanou Sala

dia 11
dia 21
89 anys, dia 17

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades convenientment autoritzades.

JOSEP ROVIRA

DESEMBRE 2016

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT L’OCTUBRE
Dia 5 .........................................
Dia 6 .........................................
Dia 12.........................................
Dia 13.........................................
Dia 14.........................................
Dia 17.........................................
Dia 22.........................................
Dia 24.........................................
Dia 25.........................................
Dia 29.........................................
Dia 30.........................................

16,0 l./m2
0,5 l./m2
2,0 l./m2
37,0 l./m2
0,1 l./m2
0,2 l./m2
2,0 l./m2
1,4 l./m2
0,2 l./m2
0,3 l./m2
0,4 l./m2

TOTAL .........................................

60,1 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES D’OCTUBRE
Màxima del mes .............................. 28°, dia 4
Mínima del mes ........................... 3,3°, dia 20
Oscil·lació extrema mensual .................... 24,7°
Mitja de les màximes .............................. 21,6°
Mitja de les mínimes ................................ 9,1°
Mitja de les mitjanes .............................. 15,5°
L’observador: Ramon Coll
(Des de cal Tallador)
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www.molinet.cat
Obert 24 hores
Entra, tria, compra
i t’ho portem a casa!
Ctra. d’Artesa, 1
AGRAMUNT

ferreteria@molinet.cat

Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662

Vuitè Aniversari

Felip Solé i Riera
Morí el 4 de novembre de 2008.
Sempre et recordem, la seva esposa Mª Carme, i tots, Joan, Judith;
Mª Carme, Llorenç i Roger.
Us demanem un record en l’oració.
Montclar, novembre 2015
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L LEURE A MEN ITATS

Les 7
diferències
per Ricard Bertran

Una de les poques
portes antigues que
encara es conserven en
algun dels habitatges
de la vila. Unes portes
molt característiques
de fusta, amb volta rodona i grans frontisses
de ferro, que s’obrien
cap enfora.
La foto de l’esquerra és
l’original, mentre que
a la de la dreta s’han
fet set modificacions.
A veure si les trobeu!
❚ Coordina Rosa Maria Sera

Solució a la
Sopa de Lletres:

SUDOKU

S T T A W R N A M K C A J

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

E T T T W M R A I A I O A
O A E M E L E D G E R A S
T M R M A H E E D I A H H

SOPA DE LLETRES

A H B M M U C E A A S S R
E R N A G E R N D M O I H
W A A O K O A C A T N A O
B S N M S E A R N L R A G
B I H S I N R O C R B A A
M E I E K I D M A N A G N

En aquesta sopa de lletres heu de trobar
els noms artístics de 10 actors o actrius
australians.

Solució a les
7 diferències:

4

B I H S I N R O C R B A A

Solució al
SUDOKU:
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S T T A W R N A M K C A J

2

2

E R N A G E R N D M O I H

E T T T W M R A I A I O A

8

5

W A A O K O A C A T N A O

O A E M E L E D G E R A S

9

5

9

B S N M S E A R N L R A G
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1

1

M E I E K I D M A N A G N
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Amb serra d’or els angelets serraren
eixos turons per fer-vos un palau.
Reina del cel que els serafins baixaren,
deu-nos abric dins vostre mantell blau.
J. Verdaguer

Àngel Clotet Escanilla
Que morí cristianament el 14 de novembre de 2016,
a l’edat de 74 anys.

Els qui l’estimen: esposa, Roser; fills, Mª Dolors, Santi i Jordi; fills polítics;
néts, Enric, Aaron, Maria i Dennís, i amics, us agrairem que el tingueu present
en el vostre record.

Agramunt, novembre de 2016
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L A F OTO

D

L A C A L AIS ERA

RICARD BERTRAN

urant unes hores del
dia 27 d’octubre es
van poder veure aquests
petits rètols en una tanca
de la carretera C-14, concretament a la baixada
del campament en direcció a la nostra vila. En els
rètols es pot llegir “INGRID VOLS CASAR-TE
AMB
INVENCIBLES”.
No sabem qui és aquesta
Íngrid ni molt menys l’Invencibles,
pressumpte
autor dels rètols. Però sí
que es tracta d’una manera molt curiosa de demanar matrimoni a una
noia. Realment n’hi ha
que són “invencibles”.

per SERAFINA BALASCH
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Feliç tu
que has cregut.
Lc. 1, 45

Josep Mª Coll i Jové
Vidu de Ramona Solans Anguera
1926 - 2016

Descansa en pau.

La família agraeix les mostres de condol rebudes
i que el tingueu present en la vostra pregària.

Agramunt, 6 novembre de 2016
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oto de l’any 1972 a l’esplanada del Passeig Nou, aproximadament a l’indret on avui hi ha el carrer del Molí Vell.
Són un grup d’atletes agramuntins que en aquella època competien en diverses modalitats a diferents campionats
provincials, en els quals van recollir nombrosos èxits. Eren uns temps en què a la vila hi havia un bon caliu esportiu
malgrat de no disposar dels equipaments que hi ha actualment. D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Jaume Caballer,
Andreu Penella, Jordi Rovira, Josep Caballol, Joan Fitó, Manel París, Ricard Bertran, Àngel Jubete i Ramon Torra.

a de l’esquerra és
una foto d’un grup
d’amics del raval de
Sant Francesc a finals
dels anys seixanta. Es
tracta d’una imatge
típica de l’època en
què la majoria de jocs
eren al carrer. La pilota, pantalons curts,
una bata de col·legi,
un mocador lligat a la
cama per protegir-la
d’algun cop o rascada... i un carretó.
D’esquerra a dreta:
Dolors Súria, Ester
Omedes, Mª Teresa
Omedes, Josep Mª
Marsol, Montse Caro,
Josep Rovira, Josep
Martí, Lina Marsol i
Jordi Pastor.

L
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Una imatge inèdita de l’any 1958 quan s’estava construint la gasolinera. Hi podem veure una piconadora de l’època amb un
tendal de lona al damunt per protegir-se del sol, i en primer terme a la dreta un cabasset dels que s’empraven aleshores.
La vista que es veu de la vila avui dia és totalment impossible, tal com s’aprecia a la imatge d’avui. Al fons a l’esquerra hi ha
el cobert de ca la Trudis, i a la dreta el cobert i l’habitatge de cal Viñals. La gasolinera es va inaugurar un any després, i va
ser la primera edificació d’un gran complex que donaria molt ressò a la població, amb el restaurant, la discoteca i l’hotel.
Malauradament actualment només hi ha en funcionament el primer que es va construir.

