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PORTADA:
Enguany hem tingut un Carnaval molt pri-
merenc, el primer cap de setmana de febrer. 
Això no ha estat pas impediment perquè les 
comparses i les carrosses fossin tan nom-
broses i lluïdes com sempre. El Quixot de la 
portada va guanyar ben merescudament el 
primer premi.

(Josep Bertran)
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El Carnaval agramuntí s’ha convertit en un 
referent en les nostres comarques, tant per 
la participació de comparses i de carrosses, 
per la qualitat de les disfresses, així com 
pel nombrós públic que hi assisteix.

5

Maria Teresa Mir, neboda de Mn. 
Joan Pons, ha conservat l’important 
llegat del seu oncle i que ara ha 
cedit a la Vila d’Agramunt. Al seu 
pis va atendre tres redactors de SIÓ 
mostrant-los la documentació.

35
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CRÈDITS

ESTIMATS LECTORS...

Esperem que el 
nou Arxiu Històric 
Municipal generi 
una dinàmica 
d’investigació del 
nostre passat, més 
enllà de la feina 
que SIÓ ha anat 
fent pel seu comp-
te i que ha posat a 
l’abast de tots els 
agramuntins.

En aquests temps electo-
rals on la majoria dels 
partits ofereixen mil i 

una prebendes als ciutadans: 
si són dones, si tenen un fi ll, 
o a tothom tornant diners de 
la declaració de la renda, el 
nostre Ajuntament s’ha afegit 
a aquestes ofrenes i els agra-
muntins ens hem estalviat la 
puja dels impostos municipals. 
La seva badada en publicar les 
noves tarifes fora dels terminis 
legals, ens representa un estal-
vi d’uns 10 euros a cada agra-
muntí. No és gran cosa, però 
a alguns els servirà per pagar 
el confeti del Carnaval.

El nostre Carnestoltes va ser 
tan lluït com sempre gràcies a 
la bona feina dels participants. 
Amb tot caldria anar millorant 
alguns aspectes de la rua per 
donar-li encara més vistositat. 
Però el que sí que caldrà fer, ja 
en la propera edició, és posar 
remei al tema de la presència 
de les begudes alcohòliques 
a la festa, especialment a la 
desfi lada i al ball.

És un fenomen que s’ha anat 
incrementant en les darreres 
edicions i en aquesta ja s’han 
encès els llums d’alarma. L’or-
ganització hi haurà de posar 
remei, amb un control rigorós 
perquè no hi hagi ni una gota 
d’alcohol a la festa. El nostre 
Carnaval és familiar, és de tot 
el poble, i la rua és oberta a 
tots amb la participació de 
petits i grans. I no cal dir la 
lamentable impressió que fan 
alguns dels participants a la 
desfi lada. És una llàstima.

Arxiu històric

Finalment Agramunt sembla 
que disposarà d’un Arxiu His-
tòric Municipal amb un local 
físic, a l’antiga biblioteca de “la 
Caixa”, on aplegar i consultar 
tota la documentació relacio-
nada amb el nostre passat. 
A primers dels anys vuitanta 
l’Ajuntament va crear aquest 
Arxiu i va iniciar una feina de 
recerca de material. Malau-
radament mai no es va poder 
disposar d’un lloc on dipositar-

lo i els successius consistoris 
van tenir altres prioritats.

L’anunci d’aquesta nova instal-
lació ha coincidit amb el de 
la donació que la neboda de 
mossèn Joan Pons, Maria Te-
resa Mir, ha fet del llegat del 
seu oncle. Aquest material, del 
qual el lector trobarà l’inventari 
en aquest número, es diposita-
rà a l’Arxiu conjuntament amb 
el llegat de Lluís Pons, de tot 
el material històric dispers en 
dependències municipals i del 
que anirà sorgint.

Esperem que aquest nou equi-
pament generi una dinàmi-
ca d’investigació del nostre 
passat, més enllà de la feina 
que SIÓ ha anat fent pel seu 
compte i que ha posat a l’abast 
de tots els agramuntins a través 
de la pròpia revista i dels col-
leccionables que ja fa 20 anys 
es van començar a editar.

Afectuosament,

Bernat Jofre

Agramunt, febrer de 2008
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▼

Carnaval

ACTUALITAT FETS DEL MES per JOSEP BERTRAN

FOTOS: JOSEP BERTRAN

El Primer cap de setmana del 
mes de febrer, els dies 2 i 3, 
van tenir lloc els actes tradi-

cionals amb què els agramuntins 
celebrem el Carnaval. Cap novetat 
destacada, únicament la negativa de 
l’Ajuntament a pagar el confeti que 
es llança durant la rua i la recomana-
ció que no se’n tirés per la difi cultat i 
el cost que representa netejar els car-
rers. No cal dir que aquesta recoma-
nació no va ser seguida per tothom

 Hi va haver força participació a la 
rua, 31 comparses i sis carrosses, 
els noms i classifi cació de les quals 
es publiquen en un requadre a part. 
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▼

Al concurs de guarniment i 
disfresses dels establiments 
comercials hi van participar 
10 comerços. Els tres pri-
mers classifi cats en l’apartat 
d’aparador van ser: Sangrà, 
Arther i Delícies; en el de les 

disfresses: l’Assessoria, Més 
Cafè i Forn Camats; i en el de 
l’ambientació: Athenea, Anna 
Disseny i Marsà.

Dissabte sobre, dia 9, vuit 
colles van anar a Tàrrega a 
participar en el seu Carnes-

toltes que van retardar una 
setmana perquè no coincidís 
amb el nostre. La presència 
agramuntina va ser ben aco-
llida i, fi ns hi tot, la carrossa 
de l’hamburguesa va guanyar 
el primer premi.

ACTUALITAT FETS DEL MES

▼
▼
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼▼
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▼

Comparses Punts
Te de nit 184
Per on ens la fotran 151
La Manxa d’Agramunt 137
Golden Night -
Les bruixes de la pluja daurada

115

Odiesa... o sea... los otros 91
Els creuats 86
Piano, piano 76
L’amort ja ens ha separat 73
Reserva de monos... quin cony 71
Bom bom bombolles 66
Boney M, els reis de la disco 62
Oyo - Oyo 62
Skimo’95 51
Pim pam... ens hem escapat
de Disneyland

50

Novana legio estem xalats 49
Explica’m un conte 45
Quina merda portem 43
Ai, perdó, en primera posició:
K.O. per la borratxera

41

Pavarotics 36
The Vila-X People 32
Quin és el teu pare 29
Baby party 27
Extremadament ratllats 26
Destination Calabria 20
The maskers terrors 17
Comando potorras stars 16
Els exhorcistes punkies 15
Mafi a: El padrino 14
Matacuques XS 8
Los taurinos 7
Nuestro friki mundo 0
Comparsa premiada amb vehicle Punts
Reserva de monos... quin cony 45
Carrosses Punts
Donkey Xote 70
MC-Munt 57
La cançó de l’estiu 31
Els exorcistes punkies 13
Tornem als 60 11
Mafi a: El padrino 4

Com sempre, les comparses tenen un premi 
de 100 € per participar. Les 10 més votades, 
reben 180 € més. Les tres primeres carrosses, 
300 €, i el millor vehicle de comparsa, 150 €. ▼
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▼▼

ACTUALITAT FETS DEL MES
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼
▼
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▼
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▼

ACTUALITAT FETS DEL MES

▼



16 [FEBRER 2008]sió 528



17sió 528[FEBRER 2008]

Sobre aquestes ratlles, a l’esquerra, dues imatges de la carrossa del 
Carnestoltes; i a la dreta, el grup Teatredetics en una parada a la plaça de 
l’Església oferint el tradicional “cagarro”.

En el concurs de guarniment i disfresses dels establiments comercials van 
resultar guanadors: Cortinatges Sangrà, primer premi d’aparadors (foto 
de la dreta). L’Assessoria, primer premi de disfresses; i boutique Athenea, 
primer premi d’ambientació (fotos inferiors).
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

1. Túnel d’Oliola
La construcció del canal 

Segarra-Garrigues comporta 
l’obertura d’un túnel d’uns 
7.000 metres de llargària i 
d’un diàmetre mínim d’ex-
cavació de 5,40 metres. Les 

obres de preparació estan 
pràcticament enllestides, in-
clòs el muntatge de la tune-
ladora que ha d’obrir-se pas 
per sota la serra del Bosc del 
Siscar.

Una vegada s’iniciïn les 

obres es treballarà sense in-
terrupció les 24 hores del
dia. A la sortida del túnel, el 
canal seguirà a cel obert per 
la part de ponent del cim de 
Coscó cap al Mas Roig i vers 
les Pallargues. La imatge 
mostra l’espectacularitat de 
la zona de la boca sud del 
túnel per on s’ha d’iniciar la 
perforació.

 

2. Marató de donació
    de sang

Organitzat pel Banc de Sang 
i Teixits en col·laboració amb 
l’Ajuntament i altres entitats 
locals, el dia 18 de gener es 
va celebrar a Cal Mas Vell la 
primera Marató de Donació de 
Sang. En total hi van partici-
par 215 persones. Les donaci-
ons admeses van ser 194, un 
90,23% dels quals, 46, eren 
nous donants. Els organitza-
dors van manifestar la seva 
satisfacció per la participació 
i van anunciar que actes com 
aquest es tornaran a fer amb 
l’objectiu de promocionar la 
donació de sang.

2

3

JOSEP BERTRAN

JO
S

E
P

 B
E

R
TR

A
N

JO
S

E
P

 B
E

R
TR

A
N

1



19sió 528[FEBRER 2008]

3. Restauració
    de Santa Maria

Continuen les obres de res-
tauració del nostre temple 
romànic. Els primers treballs 
han consistit a aixecar les llo-
ses del terra i la construcció 
d’uns nous conductes per so-
bre la volta del refugi. També 
s’ha retirat el cancell que hi 
havia a la portalada princi-
pal amb la qual cosa des del 
carrer es por veure l’altar i al 

revés. A la fotografi a s’aprecia 
l’actual estat de l’interior del 
temple.

4. Curs de cuina
Organitzat pel Consell Co-

marcal, en col·laboració amb 
l’Associació de Dones l’Esbar-
jo, es va celebrar, el dia 22 
de gener, un curset de cuina 
tradicional a càrrec de la cui-
nera Dolors Martí. La demos-
tració es va fer a Cal Mas Vell 
amb una massiva assistència. 
La sessió s’emmarca en el 
programa de divulgació de la 
cuina tradicional de les nos-
tres contrades que està fent 
el Consell urgellenc. Recordar 
que el mes de desembre els 
nostres lectors van rebre un 
llibret amb receptes de cuina 
tradicional.

5. Queixes contra
    una mesquita

La possible ubicació d’una 
mesquita en un local de la 
Ronda dels Comtes d’Urgell, 
ha aixecat la queixa d’alguns 
veïns de la zona. L’Ajuntament 
ha confi rmat que s’ha donat 

permís per obres menors, en-
rajolar i fer uns serveis i ha dit 
que no es té constància que 
hagin de servir per un centre 
religiós; en tot cas, han dit, 
per un local social, com tenen 
altres entitats de la Vila. Se-
gons una normativa de l’any 
2006 les noves instal·lacions 
per a usos religiosos, sigui qui-
na sigui la religió, únicament 
tindran permís per si tuar-se al 
polígon PPS, al costat de la 
carretera de Cervera.

                  

6. L’Espai arrenca
    sense el Guino

Després de la sobtada mort 
del Josep Guinovart el mes 
de desembre, l’Espai que ell 
va crear ha anat tornant a la 
normalitat i adaptant les es-
tructures a la seva absència. 
El dia 20 de gener es va pre-
sentar la Nadala 2007 que no 
es va poder donar a conèixer 
en el seu moment per culpa 
de la desaparició del seu cre-
ador. Es tracta d’una carpeta 
amb un gravat original del 
Guino i un poema de l’actual 
director de l’Espai Carles M. 

4 5
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La demostració del 
curset de cuina es 
va fer a Cal Mas 
Vell amb una mas-
siva assistència.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

Sanuy. L’edició, que consta 
de 600 exemplars numerats 
a 522 euros cadascun i 300 
reproduccions a 300, ha es-
tat patrocinada per l’empresa 
agramuntina Jové-Balasch.

7. Maria Guinovart
    nova presidenta
    de la Fundació

El patronat de la Fundació 

Privada Espai Guinovart es
va reunir el dia 26 i va es-
collir com a nova presidenta 
Maria Guinovart, fi lla del fun-
dador. Durant la reunió es va 
defi nir el futur de l’entitat i 
en aquest sentit la nova pre-
sidenta va dir que “Agramunt 
serà el punt neuràlgic, el cam-
pament base, des d’on s’irra-
diarà arreu del món l’obra de 
Guinovart”. Maria va recordar 

que el seu pare havia escollit 
la nostra Vila com a epicentre 
de la seva obra i això serà ab-
solutament respectat.

8. Robert Llimós
L’endemà diumenge es va 

inaugurar a l’Espai la primera 
mostra de l’artista des de la 
seva desaparició, “Guinovart, 
el fonaments dels nous rea-
lismes”, una selecció d’obres 
de diverses èpoques selecci-
onades pel crític José Corre-
dor-Matheos. Paral·lelament, 
la Petita Galeria va inaugurar 
una exposició de Robert Lli-
mós que té com a principal 
protagonisme la fi gura de 
l’ou.

  

9. L’escriptora Mercè
    Arànega a la ZER
    del Sió

Els joves alumnes de Puig-
verd, Montclar, Preixens, les 
Ventoses i Butsènit es van re-
unir, el 22 de gener, en el cen-
tre d’aquest darrer poble per 
assistir a una sessió a càrrec 
de l’escriptora i il·lustradora 
Mercè Arànega. Els alumnes 
van quedar embadalits davant 
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La Fundació Priva-
da Espai Guinovart 
va escollir com a 
nova presidenta 
Maria Guinovart, 
fi lla del fundador.
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les explicacions i les demos-
tracions de l’autora, creadora 
del personatge Tupi, protago-
nista d’una sèrie d’aventures 
infantils.

10. Puigverd renova
      l’abastament d’aigua

Han començat les obres 
d’ampliació i millora de les 
infraestructures d’abastament 
d’aigua potable a Puigverd a 
càrrec de l’empresa Macotec. 
Es preveu construir una bassa 
per guardar l’aigua al costat 

de l’estació elevadora, amb 
una capacitat per a 7 mili-
ons de litres, i renovar tota la 
canonada d’impulsió fi ns al 
dipòsit de distribució amb un 
total de 3,5 quilòmetres.

11. Aturada
      a l’ensenyament

La vaga del sector de l’en-
senyament que es va convocar 
el dia 14 de febrer, va ser de-
sigualment seguida pels dos 
centres públics de la Vila. El 
CEIP Macià-Companys única-

ment va mantenir els serveis 
mínims, després de la decisió 
majoritària del seu claustre 
de donar suport a la protesta. 
Per contra, a l’IES Ribera del 
Sió la decisió de fer vaga es 
va prendre a títol individual 
i únicament va ser seguida 
per un terç del professorat, 
mentre que la resta va anar al 
centre. La protesta es va con-
vocar per demostrar el rebuig 
dels ensenyants al projecte 
base de la Llei d’Educació del 
conseller Ernest Maragall.  ■

L’Associació de Veïns La Colla del municipi de Flo-
rejacs a l’Alt Sió convoca un certamen literari dotat 

amb un primer premi de 1.000 euros i un accèssit d’un 
cap de setmana a mitja pensió a Florejacs.

La temàtica del relat ha d’estar relacionada amb el 
món rural i amb un marge de fi cció.

Els treballs que s’hi presentin han ser escrits en llen-
gua catalana i han de ser originals i no premiats anterior-
ment a cap certamen. 

Recomanem als participants que els treballs estiguin 
escrits en ordinador amb els programen Word 3.0 o Word 
6.0 (amb tipus de lletra Times Rew Roman, cos 12) en 
fulls DIN A4 a una sola cara i a doble espai. El cos de la 
narració tindrà una extensió entre 5 i 10 pàgines. 

Tots els concursants hauran de presentar-se amb pseu-

dònim. A dins d’un sobre tancat ha fer constar les dades 
personals de l’autor/a (nom i cognoms, DNI, correu elec-
trònic, adreça i telèfon) i, a l’exterior, el títol de l’obra i 
el pseudònim de l’autor o autora. Només s’admetrà una 
obra per concursant.

Els treballs s’han d’adreçar a: La Redolta - Les Sala-
des, camí d’Agramunt, 17 de Florejacs 25211, laredol-
ta@fl orejacs.com i hauran de ser-hi lliurats abans del 20 
de març de 2008.

El jurat estarà integrat per Jordi Pàmias, Albert Turull 
i Salvador Escudé, tots ells membres destacats del món 
cultural i literari de les Terres de Ponent. 

L’acte públic del lliurament dels premis tindrà lloc el 
dissabte 5 d’abril a la tarda, dins l’acte literari que inau-
gurarà la Tercera edició de Florejacs Medieval.

CONCURS LITERARI DE FLOREJACS
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Han començat les 
obres d’ampliació 
i millora de les 
infraestructures 
d’abastament 
d’aigua potable a 
Puigverd.
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Vot en blanc? No, gràcies!

OPINIÓ EL CELOBERT per JOAN PUIG i RIBERA

Tenim les eleccions esta-
tals a la cantonada. La 
incògnita del que pugui 

passar és relativa perquè sa-
bem que un dels dos partits 
majoritaris s’emportarà la 
possibilitat de fer govern. Els 
partits que no són d’àmbit 
estatal, hi pinten ben poca 
cosa a no ser el “veure-les 
venir” i fer de comparsa en 
cas que no hi hagi una majo-
ria absoluta. Si aquest cas es 
produeix, com en altres oca-
sions, la poca força que pu-
guin tenir els minoritaris es 
desfà com un bolado. És ben 
trist que sempre s’hagi d’as-
pirar a ser secundari i, com 
a molt, poder-ne treure algun 
pessic... Sempre els partits 
d’àmbit estrictament català 
hauran d’aspirar al paper de 
fi gurants?

Aquesta és l’única i pura 
realitat. Tanmateix, els qui 
creiem que Catalunya és una 
nació i que Espanya és una 
realitat plurinacional, què 
podem votar en les properes 
eleccions?

Tant el PP com el PSOE 
neguen l’afi rmació anterior. 
Els primers amb més contun-
dència que els segons. Però 
en defi nitiva tots dos creuen 
en “España: Una, Grande y 
Libre”, no ens enganyem. Ca-
talunya en traurà poca cosa 
del PP, a no ser la publicació 
de les balances fi scals (diuen 
ara; després, Déu dirà). Del 
PSOE no n’hem tret ni el re-
torn total dels papers de Sa-
lamanca; per no assenyalar la 
manca d’ètica de Zapatero en 
prometre que defensaria l’Es-

tatut que sortís del Parlament 
català i, després, fer-hi passar 
el ribot per totes bandes fi ns 
deixar-lo ben esmussat.

Si ens cenyim al nostre ro-
dal ens trobem amb CiU i un 
Duran i Lleida que, pel que 
diuen, és capaç de pactar 
amb el dimoni mentre li ad-
judiquin una cartera ministe-
rial. De fet, CiU ja va pactar 
en el seu temps amb el PSOE 
i amb el PP i, mirat ara en 
perspectiva, ben poca cosa 
en va treure. Si al seu mo-
ment se li hagués acudit de 
demanar el concert econòmic 
i res més, ara ja tindríem la 
solució a tots els problemes. 
No havia de demanar, doncs, 
un trosset més de pastís, sinó 
ser qui el talla i reparteix, que 
és diferent. Oportunitats com 
aquelles no se’n presentaran 
gaires.

Els d’Esquerra estan fent 
un paper ben trist amb el 
tripartit segona part. Ja fou 
incomprensible que, després 
que els fes fora Maragall, tor-
nessin a acotxar per un plat a 
la taula. Ara, dins el govern 
de Montilla, han de callar i 
empassar-se’n moltes; mas-
sa. I això no està bé ni és ètic 
per un partit que aspira a po-
der governar el seu poble. 

Iniciativa de Catalunya, tot 
i que es presenta en tot l’àm-
bit espanyol, hi té poques co-
ses a fer. I a la fi  sempre (o 
quasi sempre) acaba donant 
els vots als socialistes que 
són els que tenen al costat. 
Dins del tripartit van fent, en-
cara que més d’un cop, igual 
que els republicans, s’han 

d’engolir les decisions de qui 
mana.

Davant d’un panorama 
tan poc esperançador com 
aquest, no és estrany que als 
catalanistes (o si voleu, na-
cionalistes catalans) ens sigui 
difícil de decidir el vot. Que-
den exempts del que diem 
aquells que són de partit i, 
per tant, ja saben què vota-
ran. El que estic comentant 
ho confi rma el fet que dues 
personalitats nostrades com 
són Pasqual Maragall i He-
ribert Barrera han defensat 
públicament el vot en blanc. 
El primer, expresident de la 
Generalitat de Catalunya, no 
veu clar que els socialistes 
puguin afavorir Catalunya, 
perquè la realitat de fets re-
cents i alguns que va viure 
en pròpia pell l’han fet tor-
nar escèptic davant del par-
tit on militava fi ns fa poc. El 
segon, expresident del Parla-
ment de Catalunya i destacat 
militant durant molts anys 
d’ERC, tampoc troba bé que 
es pugui donar el vot als que 
havien estat els seus. Amb-
dós demanen que es voti en 
blanc.

Però votar en blanc equival 
a llençar el vot i, per tant, 
a donar més possibilitats 
als “altres”. El vot en blanc 
és igual que el nul o el que 
no vota. No porta a res. No 
suma. Els altres sí. Per això 
m’atreveixo a dir que sempre 
serà millor que votem. Vo-
tem, doncs, no al partit que 
ens agrada més (si això no és 
possible), sinó al que menys 
ens desagrada.   ■
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Votar en blanc 
equival a llençar 
el vot i, per tant, 
a donar més 
possibilitats als 
“altres”.
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Ofi cis: guixaire

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

L’ofi ci de guixaire val a dir que és un dels més antics i, probablement també, un dels més pesats quant a 
hores seguides de treball es refereix, ja que mentre durava la cocció o fornada s’havia d’estar al peu del 
canó a l’aguait de tot allò que pogués passar a l’entorn de la tasca que es tenia entre mans i, sobretot, 
pel fet d’anar alimentant amb llenya el forn, el qual havia d’assolir temperatures molt altes perquè es 
consumés perfectament la cocció, si no era així es feia malbé el producte i, amb ell, moltes hores de 
feina es traduïen en no-res.

De molt antic el guixaire 
era la persona especia-
litzada en transformar el 

mineral de guix mitjançant la 
cocció feta en forns alimentats 
exclusivament amb l’energia 
del foc que produïa la com-
bustió de llenya en matèria 
apta per a diverses fi nalitats, 
especialment per a la construc-
ció. Actualment, però, aquella 
manera tan arcaica d’obtenir 
el guix ha esdevingut obsoleta, 
posat que els forns on es cou 
l’esmentat mineral han evolu-
cionat tant que és difícil trobar 
cap semblança entre els uns i 
els altres.

La primera feina del guixai-
re era arreplegar el mineral en 
estat natural que es troba es-
campat en moltes zones del 
nostre país. Un mineral que 

és incolor i transparent quan 
es presenta cristal·litzat, i de 
color blanc, gris, groguenc o 
vermellós quan es presenta en 
masses. Després, òbviament, 
calia traginar-lo cap al lloc on 
es bastia el forn, tasca aques-
ta, que sovint revestia serioses 
difi cultats perquè el trasllat ca-
lia fer-lo mitjançant animals de 
càrrega guarnits a bast, sàrries 
o en altres mètodes força pri-
mitius. Les difi cultats que ofe-
ria el terreny ho exigien així. Un 
cop s’havia aconseguit aquest 
propòsit, i es disposava d’un 
estoc raonable de l’esmentat 
mineral, es procedia a bastir el 
forn on es feia la corresponent 
cuita.

Els forns més primitius con-
sistien en una gran cavitat 
feta diversos pams sota terra, 
i limitada lateralment per pa-
rets de pedra que, a la vega-
da, feien d’aïllador tèrmic, i 
amb una obertura inferior per 
a poder-los alimentar. El fet 
que els trossos de mineral que 
s’hi havia de coure solien ser 
plans en forma de llosa, faci-
litava enormement poder-los 
col·locar plantats verticalment 
un sobre l’altre, que és la po-
sició que havien de tenir dins 
l’interior del recinte del fornal. 
D’aquesta manera la tempera-
tura interior circulava més lliu-
rement per tots els indrets de 

la pila. El foc no s’havia d’apa-
gar fi ns transcorreguts diversos 
dies. El guixaire tenia els seus 
punts de referència per decidir 
el moment exacte per a pren-
dre aquesta decisió.

Quan el material s’havia re-
fredat, era el moment de pro-
cedir a la seva extracció per 
aixafar-lo amb masses tot se-
guit fi ns a deixar-lo ben mòlt 
i, fi nalment, passar-lo per un 
porgador per separar-ne les im-
pureses que pogués contenir. 
Actualment la competència de 
diversos materials prefabricats 
ha reduït molt l’ús del guix en 
la construcció, i això fa que no-
més sigui estimat el d’algunes 
zones molt concretes.

I per acabar, una anècdota: 
va passar un capvespre quan 
devia tenir set o vuit anys. 
Ens havíem reunit uns quants 
amics al voltant d’un forn de 
guix que hi havia als afores del 
poble. Ningú de nosaltres no 
n’havia vist mai cap, i el Sisco 
ens explicava fi l per randa les 
meravelles de l’obra. Però, de 
sobte, aparegué un gran res-
plendor al cel. Tota la gent se 
n’adonà, i ningú no sabia de 
què es tractava. Els més grans 
auguraven desgràcies a dojo. 
L’endemà el diari aclaria que 
era un fenomen poc freqüent 
en aquelles latituds: una “au-
rora boreal”.   ■

Antic forn de guix.

Els forns més 
primitius con-
sistien en una 
gran cavitat feta 
diversos pams 
sota terra, i 
limitada lateral-
ment per parets 
de pedra que, a 
la vegada, feien 
d’aïllador tèr-
mic, i amb una 
obertura inferior 
per a poder-los 
alimentar.
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OPINIÓ DES DE LES GOLFES DEL BESORA

Raimon a Agramunt

per JOSEP FARRENY

Hom ha estat, sóc i seré 
sempre, una persona ad-
miradora de “les corals 

d’Agramunt”. No sé quin any 
era quan vaig fer una exposició 
a la desapareguda Banca Cata-
lana de Tàrrega, i en la qual el 
Ramon Casals fou un dels assis-
tents. L’any 1982 fou a “la casa 
de la Coral” per la Festa Major, 
en què faig, presento, l’exposi-
ció que titulo: “Feres negres, 
manses i alegres”.

Des de llavors han estat diver-
ses les vegades que hi he exposat 
la meva obra. Però el motiu pel 
qual escrit és per rememorar una 
efemèrides destacable, la que en 
nom de “La Coral...”, el Ramon 
Casals, parlés amb mi a fi  de de-
manar-me si em volia cuidar de 
contactar amb el conegut, famós 
i bon cantant Raimon.

En principi vaig dir que sí, que 
amb molt de gust. Resulta que 
aquells anys al Raimon l’haví-
em anat a veure i oir-lo diverses 
vegades, en diferents localitats 
més o menys llunyanes d’Agra-
munt. Per altra part havia anat 
força vegades a Guissona, més 
que en cap altre lloc, a presen-
tar pel·lícules en sessió de cine-
club. Llavors jo no tenia cotxe, 
però el molt bon amic Antoni 
Solans m’havia acompanyat 
amb total desinterès totes les 
vegades que hi vaig anar. Val a 
dir que sempre el vaig pagar no-
més amb les gràcies. Per sem-
pre li estaré agraït.

Doncs també una altra vegada 
vaig recórrer a l’Antoni Solans 
per anar a Barcelona a buscar el 
Raimon. El cas fou que ja hauria 
vingut, sempre era la seva dona 
qui l’acompanyava als concerts, 
però en aquella ocasió estava 
malalta i el Raimon no sabia 
conduir. Llavors l’Antoni festeja-
va amb la Carme Rovira, que al 

cap d’un temps es varen casar. 
Ella també va ens va acompa-
nyar a buscar el Raimon.

Eren temps de màxima re-
pressió franquista. El Raimon 
vivia en un “dúplex” molt gran 
que estava en l’avinguda Verge 
de Montserrat. Després de tro-
bar la casa, que no fou fàcil, 
haguérem de trucar força estona 
abans que ens obrissin. Fou el 
cantautor Francesc Pi de la Ser-
ra qui ens va obrir la porta. Re-
sulta que en Raimon estava en 
domicili desconegut per les au-
toritats, la qual cosa, segons ens 
digueren, s’esdevenia amb certa 
freqüència. Llavors, en aquest 
cas, al cap d’uns quinze dies, en 
no trobar-hi ningú la policia se 
n’oblidava.

O sigui que, després de pre-
sentar-nos i d’acomiadar-nos, tot 
seguit ens dirigírem cap a Agra-
munt amb el Raimon. En tot el 
viatge no paràrem de parlar. So-
bretot fou ell qui s’estenia molt 
en les coses que li preguntàvem. 
Llavors estava en plena forma, no 
parava de fer concerts, ací i a al-
tres llocs d’Espanya i de l’estran-
ger. Per cert, que en dir-li que a 
França tant ell com el Pi de la 
Serra i/o Paco Ibáñez eren molt 
coneguts, ens contestà que “a 
França només el coneixien a ell”. 
Sense cap mena de dubte era el 
millor, i ell també estava segur 
que era així. Llavors ja ens ado-
nàrem que el Raimon, d’humil, 
gens ni mica. També es burlava 
del Joan Manuel Serrat; aquell 
que tenia dues llengües, deia.

A Agramunt i potser a tot ar-
reu, passava el mateix, que la 
censura era terrible. Jo vaig anar 
a Lleida per això, però el presi-
dent de la Coral, que era el Josep 
Lluís Puebla, hi va anar almenys 
dues vegades. De les cançons 
que va presentar a la censura, 

si eren per exemple cinquanta, 
tan sols en van quedar set o 
vuit. Però tot ja estava previst. 
El Raimon en cantar una cançó 
n’hi afegia una o dues sense pa-
rar. Llavors va cantar les que li 
va semblar, sense passar-se de 
la quantitat autoritzada i que 
l’encarregat de la censura tenia 
apuntades en una còpia. Aquest 
home estava assegut a la primera 
fi la, paper en mà, i vigilant que 
no li prenguessin el pèl cantant-
ne de més. Devia pensar, això sí, 
que eren bastant llargues.

No hi havia cap motiu per 
prendre-s’ho a broma per part 
dels assistents. Alguns s’as-
segueren el més lluny que van 
poder de l’escenari; altres, fi ns i 
tot, no hi assistiren per por a les 
represàlies. Una cosa anecdòtica 
i sorprenent, fou que el Raimon, 
en acabar el concert i compro-
var les entrades venudes, estava 
convençut que se l’enganyava, 
ja que creia que la sala estava 
tota plena. Va marxar conven-
çut que la cosa era així, i no hi 
hagué manera de fer-li entendre 
que era pel fet que ell estava en-
lluernat per les llums del terra. 
En un altre concert que va fer a 
Alguaire, hi anàrem també amb 
l’Antoni Solans per fer-li enten-
dre que s’equivocava respecte al 
concert d’Agramunt.

Al cap d’uns anys i a Barce-
lona, en una inauguració del 
pintor Joan Pere Viladecans, 
que estava plena de gom a gom, 
entre la gent vaig veure el Rai-
mon parlant amb el Manuel Váz-
quez Montalbán. En un moment 
que em va semblar adient, vaig 
saludar-lo i retreure-li el d’Agra-
munt, i em va dir: “Bé, home, 
bé; ja m’ho crec, ja”. Vaig salu-
dar el Manuel Vázquez Montal-
bán i el Paco Candel, que també 
era per allí.  ■

El Raimon en 
cantar una cançó 
n’hi afegia una o 
dues sense parar. 
Llavors va cantar 
les que li va sem-
blar, sense passar-
se de la quantitat 
autoritzada i que 
l’encarregat de 
la censura tenia 
apuntades en 
una còpia. Aquest 
home estava as-
segut a la primera 
fi la, paper en mà, 
i vigilant que no 
li prenguessin el 
pèl cantant-ne de 
més. Devia pensar, 
això sí, que eren 
bastant llargues.
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OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Notícies de la Plataforma Plataforma Antiresidus
Industrials de

Puigverd d’Agramunt

En data 4 i 5 de febrer es van 
realitzar les II Jornades tèc-
niques sobre el compostatge 

COMPOSTARC 2008 dins el marc 
de la setmana del compostatge a la 
UPC. Estaven destinades als tèc-
nics en plantes, els quals esperaven 
trobar resolucions a possibles pro-
blemes, assessorament i, per tant, 
dels casos pràctics com són la plan-
ta de compostatge de Manresa, la 
de Puigverd d’Agramunt i la del Sr. 
Fumanya, esperaven assabentar-se 
de com anava la seva experiència 
com a compostadors.

En el cas de la planta de Puig-
verd, en lloc de trobar-se informació 
sobre la seva manera de fer, va apro-

fi tar l’avinentesa per a desacreditar 
la Plataforma i alguns dels seus 
membres amb noms i cognoms, una 
vegada més, quan l’únic delicte que 
ha fet aquesta persona és preocu-
par-se per la salut de tothom.

L’exposició presentada pel gerent 
de la planta comptava amb 27 dia-
positives de les quals un bon grapat 
feien referència a la Plataforma, en 
lloc d’aprofundir més en el funcio-
nament de la planta. Entre aquestes 
diapositives hi trobem a faltar els 
dos expedients sancionadors amb 
les respectives multes per part de 
Medi Ambient.

No entenem què és el que el con-
dueix, en unes jornades tècniques, a 

parlar tant de la plataforma. Potser li 
falten criteris tècnics o vol aprofi tar 
qualsevol esdeveniment per atemp-
tar en contra, com va passar amb 
els fets de la passada festa major de 
Puigverd, article que també incorpo-
ra a aquestes diapositives i tema que 
el Sr. Alcalde de Puigverd desvincula 
totalment de la Plataforma.

Trobem que és una actitud covarda 
i de manca de respecte a una entitat 
o a una persona, quan sap de sobres 
que entre els oients ningú no podrà 
explicar cap altra versió dels fets.

Malgrat tots aquests atacs indig-
nes, continuarem informant-vos i 
treballant pel benestar de les perso-
nes i del territori.   ■

Participants:
Gent gran de la comarca que siguin jubilats/ades i 
fi lls/es de la comarca o residents.
 
Format i temàtica:
Els treballs han de presentar-se en llengua cata-
lana. La temàtica és lliure, però ha d’estar relacio-
nada amb la comarca de l’Urgell.
 
Gènere:
Pot ser poesia o narrativa (contes, llegendes, cos-
tums...).
 
Extensió:
En poesia: un màxim de 3 poesies, amb una llar-
gada màxima d’un foli cada una.
En narrativa: l’extensió màxima de 5 folis.
 

Premis:
Un jurat qualifi cat concedirà tres trofeus.
 
Presentació de treballs:
S’han de presentar els treballs sense cap identifi -
cació: dins un sobre tancat, a l’interior del qual hi 
haurà un altre sobre amb les dades de l’autor/a: 
nom, telèfon i adreça.
 
Els treballs es poden presentar fi ns el divendres 29 
de febrer de 2008, al Consell Comarcal de l’Urgell,
C. Agoders, 16 de Tàrrega, Tel. 973 500 707.

                     Organitza:
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OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Comentaris a la rua del Carnestoltes
Vicent Loscos

A la rua del passat Carnestol-
tes, hi ha dues coses que 
m’han desagradat. Per co-

mençar, el tema de l’ambientació 
musical. Un cop més em pregun-
to quin poble s’esforça tant, insis-
teix tant, en passar a tot volum, 
festa rere festa, un repertori con-
vencional on res, absolutament 
res, no és en català. Fins quan 
ens ha de fer vergonya de sentir 
en alta veu la nostra llengua en 
lloc de qualsevol altra –castellà, 
portuguès, anglès...– en els actes 
festius de carrer? És cosa que es 
repeteix, sembla, sense solució. 
Les imposicions de la dictadura, 
ja fa una pila d’anys que no exis-
teixen ofi cialment, però sembla 
que, tot i que tenim partits po-
lítics casolans que han ostentat 
el poder democràtic, res no ha 
canviat en aquest sentit. O si-
gui que, ara i aquí, qui vulgui fer 
música en català, s’ha de fer ben 
bé l’anacoreta, ja que en aquest 
tema no ens hem mogut ni un 
mil·límetre. L’excusa és sempre 
la mateixa: “és el que la gent vol, 
és el que agrada a la gent...”, ob-
viant que a la gent li agrada allò 
que se li posa al davant, allò que 

se li fa sentir una vegada i una al-
tra. I aquest és el cas. Els polítics 
podrien ajudar a redreçar el camí, 
però sovint s’instal·len en el ca-
prici de fer precisament el contra-
ri. La temptació de promoure ar-
bitrarietats, d’actuar frívolament 
en els temes que ho permeten, 
és considerable. I aquest n’és un.
Tornant al tema del carnestoltes, 
els altaveus repartits estratègica-
ment impedien de sentir la músi-
ca pròpia que algunes comparses 
portaven, adequada a la seva dis-
fressa, o pantomima, i que queda-
va ofegada sota el poderós volum 
dels altaveus. Els de la rua ana-
ven puntejant els passets sense 
pena ni glòria, disciplinadament, 
amb les seves vistoses disfresses 
i muntatges enginyosos, al mig 
d’un guirigall incoherent. Penso 
que s’hauria de promoure que 
cada comparsa portés la seva am-
bientació, per donar més croma-
tisme al conjunt, i trencar l’uni-
tarisme, quasi militar, de la rua. 
L’altre punt de disconformitat, és 
el fet que molts dels components 
d’algunes comparses marxaven 
brandant el seu vas de cubata o 
similar. Com aquells penitents 

que porten la torxa reglamen-
tària a les confraries de les pro-
cessons, aquests balancejaven el 
seu vas amb un moviment prete-
sament natural al ritme obligat 
de la desfi lada. De tant en tant, 
s’atansaven a la carrossa per 
abastir. Més enllà d’exposar el 
fet, no voldria allargar-me sobre 
la inconveniència de l’espectacle 
per als menors, que també inte-
graven la rua. Diuen que d’allò 
que és banal no n’hauríem de fer 
comentari. Potser sí que és una 
banalitat, que no va més enllà de 
certs costums del jovent. El cas 
és, però, que l’olor d’alcohol se 
sentia. I si aquesta moda arrela, 
ja tindrem, juntament amb l’am-
bientació musical, un altre ingre-
dient d’alienació, que d’una festa 
popular que ens podríem fer més 
nostra en farà una cosa més aviat 
rara. Crec que val la pena de pa-
rar l’atenció en les petites coses 
canviants que ens van defi nint, 
per situar-nos, al capdavall, da-
vant de la nostra imatge. Perquè 
tal vegada ens convertirem en 
allò que volem semblar, a costa 
d’allò altre que per manca de cri-
teri anem perdent.   ■

Un altre punt 
de discon-
formitat, és 
el fet que 
molts dels 
components 
d’algunes 
comparses 
marxaven 
brandant el 
seu vas de 
cubata o 
similar.
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OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Tres segles d’ocupació, tres segles
de resistència! Josep Cases i Barniol

Militant de l’Esquerra Independentista

L’any 1707 les tropes austri-
acistes amb el suport d’al-
guns combatents catalans 

perdien la batalla d’Al mansa: això 
comportà que l’exèrcit borbònic 
tingués l’entrada lliure per poder 
ocupar els Països Catalans i sot-
metre’ls sota la monarquia abso-
luta centralista que promulgaven.

Els soldats de Felip V entra-
ren pel País Valencià provocant 
la destrucció i el caos, cremaren 
sencera la ciutat de Xàtiva, mata-
ren i violaren milers de valencians. 
Milers de Maulets* combateren 
enèrgicament per poder salvar la 
seva terra, sense poder-ho acon-
seguir a causa de la superioritat 
numèrica de l’exèrcit enemic.

El dia dotze d’octubre del ma-
teix any les tropes ocupants entra-
ven a la ciutat de Lleida, fet que 
representa el començament de 
l’ocupació borbònica del Princi-
pat de Catalunya. Els lleidatans i 
lleidatanes resistiren heroicament 
durant més d’un mes, recolzats 
per centenars de Miquelets* vin-

guts d’arreu del país amb l’objec-
tiu d’ajudar als seus compatriotes 
a defensar-se del setge enemic. 
Finalment, les tropes borbòniques 
entraren a la ciutat destruint tot 
el que trobaven al seu abast, fi ns 
i tot feren passar per les armes 
centenars de nens i dones que es 
refugiaven al convent del Roser.

L’abril de 1713 representants 
de la corona anglesa i de Felip de 
Borbó signaren el tractat de pau 
d’Utrecht, en el qual els anglesos 
es comprometien a abandonar la 
guerra. A canvi, els fi lipistes els 
prometien que els regalarien l’illa 
de Menorca un cop l’haguessin 
ocupada. A partir d’aquest mo-
ment la guerra deixa de ser un 
confl icte per la successió al tron 
de Castella amb interessos inter-
nacionals i passa a esdevenir una 
guerra de supervivència per als ca-
talans i una guerra de venjança per 
als castellano-fracesos, que volien 
fer pagar al poble català els seu 
rebuig a Felip V. Tot i la difícil con-
juntura en què es trobava, el poble 
català decidí continuar defensant 
els seus anhels de llibertat.

Després d’haver conquerit quasi 
tot el Principat, els ocupants arri-
baren a Barcelona amb el conven-
ciment que hi podrien entrar amb 
rapidesa. Però els barcelonins no 
els van posar el camí fàcil, ja que 
amb la ciutat aïllada i amb la resta 
del país ocupat plantaren cara a 
l’enemic durant mesos. Coman-
dats pel conseller en cap Rafael 
de Casanovas centenars d’homes, 
agrupats per gremis, protegien 

les muralles de la ciutat. L’onze 
de setembre de 1714 les tropes 
enemigues entraven a la ciutat i el 
tretze entraven a Cardona, l’última 
població que resistia al Principat.

L’any 1715 els enemics entra-
ven a les illes Balears i Pitiüses i 
complien la promesa que havien 
fet amb els anglesos regalant-los 
l’illa de Menorca com a recom-
pensa per la retirada de la guerra. 
A partir d’aquests moments co-
mença un període de tres segles 
en què els Països Catalans s’han 
vist sotmesos a tot tipus de ve-
xacions amb l’objectiu de fer-los 
desaparèixer del mapa i així poder 
construir un estat espanyol unifor-
me sota les normes i els costums 
castellans.

Durant aquest llarg període d’o-
cupació el poble català ha sabut 
resistir heroicament, mantenint vi -
ves la seva llengua i els seus cos-
tums i combatent les normes re-
pressores dictades des de “la capi-
tal del Rei no de España”. Això no 
ha estat gens fàcil per als milers de 
catalans que han optat per mante-
nir-se actius en aquest camí de llui-
ta, per molts ha suposat l’exili, la 
presó o la tortura. Gràcies a aquests 
defensors de la llibertat, els ocu-
pants encara no han pogut complir 
els seus objectius i avui el poble ca-
talà es manté viu. Per aquest motiu 
m’agradaria fer un breu homenatge 
a tots aquets herois que ho han do-
nat tot pel seu poble.

SOLS EL POBLE SALVA EL PO-
BLE!

VISCA LA TERRA!     ■

*Maulets: Camperols d’origen valencià que lluitaren a favor de les llibertats del nostres país. Un cop ocupat el País Valencià els que van 
poder escapar marxaren cap al Principat per ajudar els catalans del nord.
*Miquelets: Catalans de diferents indrets del país que acudiren a Lleida amb l’objectiu d’ajudar als lleidatans a defensar-se de les tropes 
enemigues.

Durant aquest 
llarg període 
d’o cupació el 
poble català ha 
sabut resistir 
heroicament, 
mantenint 
vives la seva 
llengua i els 
seus costums 
i combatent 
les normes 
repressores 
dictades des 
de “la capital 
del Rei no de 
España”.
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CULTURA PATRIMONI HISTÒRIC

▼

El llegat de mossèn Joan Pons i Farré
L’agramuntina Maria Teresa Mir ha donat a l’Ajuntament el llegat que conserva del seu 
oncle matern, mossèn Joan Pons i Farré, autor del que es considera l’estudi més important 
sobre el temple de Santa Maria. El lliurament de tota la documentació a l’Arxiu Històric 
d’Agramunt s’ofi cialitzarà properament i quedarà a disposició dels estudiosos i representarà 
un pas important per a la investigació del passat agramuntí.

per RAMON BERNAUS i SANTACREU

Quan el passat dimecres 
23 de gener vàrem 
anar amb dos redac-

tors de SIÓ al pis que Jesús 
Muñoz i M. Teresa Mir tenen a 
la plaça del Pou, poc ens po-
díem imaginar el que ens en-
senyarien. Va ser un veritable 
regal de Reis amb quinze dies 
de retard per a la vila d’Agra-
munt i la seva història; però 
valia la pena esperar. Creiem 
que el seu és un dels fons 

documentals i gràfi cs més 
importants que es conser-
ven d’Agramunt. Tampoc no 
és casualitat ja que tots dos 
són llicenciats universitaris 
en la rama de les humanitats 
i que han sabut apreciar tots 
aquests documents familiars, 
però que a més tenen una es-
tima molt gran per Agramunt. 

D’on prové un fons tan nota-
ble? L’explicació és ben senzi-
lla, ja que la Maria Teresa Mir 

i Pons és la neboda i hereva 
de mossèn Joan Pons i Farré, 
que va escriure un dels llibres 
més importants en la biblio-
grafi a agramuntina, “Bea ta 
Maria Acrimontis”, publi-
cat el mes d’abril de 1936. 
Creiem que quan s’estudiï a 
fons aquesta documentació i 
la seva biografi a, Joan Pons 
s’ha de convertir en un dels 
agramuntins més notables del 
segle XX. 

Ramon Bernaus, Dolors Domingo, 
Joan Puig, Maria Teresa Mir i el seu 
espòs Jesús Muñoz, repassen el 
fons documental i gràfi c de mossèn 
Joan Pons.

A baix un bust de Mn. Pons, sens 
dubte un dels agramuntins més 
notables del segle XX.

Mossèn Joan Pons 
i Farré, va escriure 
un dels llibres més 
importants en la 
bibliografi a agra-
muntina, “Bea ta 
Maria Acrimontis”, 
publicat el mes 
d’abril de 1936.
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Agramunt ha tingut la sort 
que al llarg de la història, fi ns 
i tot en els moments més di-
fícils, ha sorgit algun fi ll de la 
vila que per la seva signifi ca-
ció política, econòmica o, en 
aquest cas, cultural, han dei-
xat una empremta inesborra-
ble. És el cas del prevere Joan 
Pons que en la difícil dècada 
de 1930 va marcar una fi ta 
molt important en la historio-

grafi a agramuntina, tot i ser 
avui molt desconegut pel gran 
públic. 

Per les informacions que 
anem coneixent, Joan Pons 
era una persona molt avança-
da pels temps que li va tocar 
viure i a més un veritable hu-
manista. Tenia grans conei-
xements d’història, d’art, de 
llatí, de paleografi a i diplomà-
tica, de música, de fotogra-
fi a,... però que per sobre de 
tot s’estimava Agramunt. En 
aquests anys ja era prevere i 
organista de l’església i amb 
tota seguretat va redactar l’in-
forme històrico-artístic sobre 
el temple de Santa Maria i 
va ser un dels impulsors de 
la petició formal perquè fos 
declarada monument nacio-
nal. Això ho confi rma la cor-
respondència que al maig 
de l’any 1930 manté amb el 
president de la Diputació de 
Barcelona amb qui té mol-

ta confi ança ja que la seva 
mare era d’Agramunt. Indica 
que ja li ha arribat la petició 
del poble d’Agramunt per fer 
declarar l’església monument 
nacional i que, degudament 
traduïda, l’ha fet arribar amb 
la seva recomanació al Presi-
dent del Consell de Ministres, 
perquè segueixi el seu curs 
legal. Els esdeveniments po-
lítics es precipiten i no serà 
fi ns al 1931 quan l’església 
de Santa Maria fou declarada 
monument nacional. 

Creiem que aquesta decla-
ració l’impulsa a escriure el 
llibre “Beata Maria Acrimon-
tis. Notes històriques de l’es-
glésia major d’Agramunt”, el 
qual va ser presentat el dia 
14 d’abril de 1936, just tres 
mesos abans que comencés 
la Guerra Civil. Aquest llibre, 
avui exhaurit i molt difícil de 
trobar, és una veritable joia 
historiogràfi ca i d’erudició, 
tant des del vessant artís-
tic com històric de l’església 
d’Agramunt. 

Pel que fa al vessant artístic 
aquest estudi no ha estat igua-
lat fi ns als treballs apareguts a 
la Catalunya Romànica. Histò-
ricament la seva documenta-
ció, extreta de l’Ar xiu Parro-
quial, és encara avui l’única 
font per conèixer moltes de 
les antigues institucions civils 
i religioses d’Agramunt. Tam-
bé té el mèrit, en aquest cas 
força trist, que la magnífi ca 
descripció del temple i tot el 
seu patrimoni artístic, al cap 
de tres mesos de la publicació 
va passar defi nitivament a la 
història ja que en la revolució 
del juliol de 1936 la major 
part fou destruït. Aquest llibre 
és l’únic testimoni del verita-
ble esplendor artístic de l’es-
glésia de Santa Maria.
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Les dues imatges d’aquesta pàgina 
mostren com es repassen més 
documents del valuós llegat que 
es dipositarà al futur Arxiu Històric 
d’Agramunt.

Joan Pons era 
una persona molt 
avançada pels 
temps que li va 
tocar viure i
a més un veritable 
humanista.
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Fou una gran sort que molts 
dels documents originals que 
va utilitzar en la publicació 
encara estiguessin al seu po-
der durant la revolta, ja que 
no foren destruïts i formen 
part d’aquest fons. Fins i tot 
creiem que estaria preparant 
alguna obra històrica de més 
envergadura dedicada a Agra-
munt ja que també posseïa, 
per treballar-los, alguns dels 
pergamins de l’Arxiu Històric 
Municipal. Una part d’aquest 
important fons documental es 
troba a l’Arxiu de cal Segar-
renc de Mafet, avui cedit a 
l’Ajuntament. Una altra part, 
també molt important, és la 
que vam poder veure en poder 
de la família.

Dintre del fons familiar, a 
part dels pergamins de gran 
valor històric, hi ha moltes 
de les fotografi es originals 
del llibre esmentat, algunes 
fetes directament per ell, ja 

DOCUMENTACIÓ DEL LLEGAT DE Mn. JOAN PONS

Documentació Històrica

Cantoral antic en pergamí al qual manca els primers 
fulls i les tapes.
Pergamins
Pergamins diversos (17 documents datats entre 1223 
i 1624).
1 Full en vitel·la d’un cantoral antic.
Tapes d’un cantoral antic.

Documentació en paper (datats entre els segles XIV i 
XIX).
Agramunt (45 documents).
Diverses poblacions (37 documents).

Documentació personal

  1- Preses de possessió (8 documents).
  2- Recordatoris, carnets i targetes (21 documents).
  3- Escrits de M.A. Vaqué Rodes (9 documents i 1 

foto).
  4- Correspondència (14 documents).
  5- Publicacions (2 llibrets i 1 manuscrit de poesia).
  6- Assaig de portada de l’obra “Beata Maria Acrimon-

tis” (2 documents).
  7- Factures de la publicació “Beata Maria Acrimon-

tis” (2 documents).
  8- Crítiques a l’obra “Beata Maria Acrimontis” (8 do-

cuments).
  9- Poesia (25 documents).
10- Escrits sobre Agramunt (5 documents).
11- Goigs (2 documents).
12- Assaigs (5 documents).
13- Diversos (7 documents).

Fotografi es
14- Agramunt (38).
15- Església de Santa Maria d’Agramunt (39).
16- Diverses (3).
17- Personals (47).
18- Còpies de l’Arxiu Mas (8 i 2 clixés).

Música
19- Misses (10).
20- Música religiosa i cants a la Mare de Déu (40).
21- Cançons nadalenques, de Quaresma i altres com-

posicions religioses (38).
22- Sarsuela, Valsos i Caramelles (20).
23- Sardanes (12).
24- Balls populars i cançons costumistes (23).
25- Llibres d’organista
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Portada de la partitura d’una 
sardana, amb lletra de Joan 
Viladot Puig i musicada pel 
propi Mn. Pons.

Fou una gran 
sort que molts 
dels documents 
originals que va 
utilitzar en la 
publicació encara 
estiguessin al 
seu poder durant 
la guerra civil, 
ja que no foren 
destruïts i formen 
part d’aquest 
fons.
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que també era afi cionat a la 
fotografi a, i altres comprades 
expressament a l’Arxiu Mas, 
entre elles l’única imatge que 
es conserva de la Verge del 
Castell. Com a organista de 
l’església i músic es conser-
ven gran quantitat de parti-
tures musicals manuscrites, 
moltes transcrites, algunes 
originals seves, i altres fetes 
expressament per músics de 
renom com Enric Morera, per 
musicar alguna de les seves 
poesies. En aquest apartat 
es conserva també un gran 
cantoral que havia format 
part d’un cor, possiblement 

el d’Agramunt. A part d’histo-
riador i músic, mossèn Pons 
també era poeta i es conser-
ven, manuscrits, una bona 
colla de poemes, alguns d’ells 
de caire religiós. Tota aquesta 
documentació, tant la de l’ar-
xiu de cal Segarrenc, com la 
que es conserva a l’arxiu fa-
miliar, ha estat classifi cada i 
catalogada per la historiadora 
Dolors Domingo. 

El dia que tota aquesta 
documentació pugui estar 
a l’abast dels historiadors 
i d’aquelles persones inte-
ressades a conèixer diversos 
aspectes de la nostra vila, la 

fi gura de mossèn Joan Pons 
creixerà i ha de passar a ser 
un d’aquells pocs agramun-
tins fi lls il·lustres, encara que 
avui els seus mèrits estan 
molt poc reconeguts. 

El que després de tants 
anys s’hagi conservat aquest 
valuós fons documental i en 
un futur proper pugui estar a 
l’abast dels estudiosos i del 
públic en general, creiem que 
s’ha d’agrair a la Maria Teresa 
i al Jesús, els nebots de mos-
sèn Pons, amants de la his-
tòria i del nostre passat, però 
també, i per damunt de tot, 
agramuntins.   ■

Carnet de periodista d’El Matí, 
un diari en català editat a Bar-
celona entre el 24 de maig de 
1929 i el 19 de juliol de 1936.

A la dreta, esquela de
Mn. Pons, que morí a la nos-
tra Vila el dia 9 de gener de 
1951, a l’edat de 57 anys.

CULTURA PATRIMONI HISTÒRIC
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PREU: GRATUÏT

Espectacle a càrrec de Xavi Demelo, el qual recomana que cada dona que vingui, vingui amb un home.
Opcional és clar !!!!!!

DESIGUALTATS: (Espectacle-debat sobre les desigualtats entre sexes)

Proposta escènica que barreja música, contes, poesia i un fi nal participatiu en què el narrador exerceix de mo-
derador d’un debat amb el públic assistent, en el qual s’intenta aprofundir una mica més en les causes i conse-
qüències de la no igualtat.

DILLUNS DIA 3 DE MARÇ
AGRAMUNT: A LES 17 h, AL TEATRE CASAL AGRAMUNTÍ    

HI COL·LABOREN:

 Ajuntament d’Agramunt
 Associació de Dones l’Esbarjo d’Agramunt

  Institut Català de les Dones

ORGANITZAT PER:

PREU: 2 euros
DIVENDRES DIA 14 DE MARÇ

AGRAMUNT: AL CINEMA DEL TEATRE CASAL AGRAMUNTÍ, A LES 22 h 

SINOPSIS: La Lluïsa és una dona madura de 44 anys i se sent invisible, sent la indiferència de tots els que la rodegen. 
Quan surt amb la gent nota que no escolten el que diu, que no la miren, que no la veuen. Viu sola, el seu marit la va 
deixar per una noia més jove, i la seva fi lla viu fora.

HI COL·LABOREN: Ajuntament d’Agramunt
 Associació de Dones l’Esbarjo d’Agramunt
 Institut Català de les Dones

ORGANITZAT PER:

TEATRE EN COMMEMORACIÓ DEL DIA 
INTERNACIONAL DE LES DONES   

 TÍTOL: “DESIGUALTATS”

CINEMA EN COMMEMORACIÓ DEL DIA
INTERNACIONAL DE LES DONES 

“UNA MUJER INVISIBLE”
Director: Gerardo Herrero.  Durada: 96’ .  Gènere: comèdia.

LA CRISI DELS QUARANTA.
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Units en la diversitat
per la PAU

ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Col·legi Mare de Déu dels Socors

El 30 de gener de cada 
any, coincidint amb 
l’ani versari de la mort 

de Gandhi, se celebra des del 
1964 el DENIP (dia escolar 
de la no-violència i la pau). És 
una iniciativa voluntària oberta 
a totes les escoles del món.

Nosaltres també ens hi hem 
adherit. El grup de pastoral 
ha programat una sèrie d’ac-
tivitats i ho hem treballat des 
dels més petits fi ns als més 
grans de l’escola. Ens hem 
proposat refl exionar conjun-
tament per tal de voler ser 

constructors de Pau i d’un 
món més just. 

Les activitats han estat mol-
tes: poemes, cançons, murals, 
contes i taules rodones.

Volem que els bons propò-
sits als que hem arribat, ens 
serveixin avui i sempre per 
a ser constructors d’un món 
més feliç.

FESTA DE CARNAVAL
Com cada any hem celebrat 

la festa de carnestoltes a l’es-
cola. Aquest any a la classe 
de plàstica hem elaborat les 
màscares amb motius i ele-
ments guinovartians, en re-
cord de l’artista desaparegut 
el passat mes de desembre. 

Els alumnes d’Educació In-
fantil han fet uns mussols amb 
pintura, a Cicle Inicial, uns 
conills amb orelles caracterís-
tiques amb musclos i els de 
Cicle Mitjà i Superior, mussols 
treballant diversos materials. 
Ho van esposar a l’escola du-
rant totes aquestes dates.   ■
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L’IES Ribera del Sió guanya
un premi CIRIT Núria de Dalmau, professora

de ciències experimentals

Els alumnes que cursen 
estudis de secundària 
postobligatòria, és a dir, 

batxillerat, han de realitzar un 
treball de recerca que inicien 
a primer i acaben a inicis del 
segon trimestre de segon curs. 
Aquest treball pot tenir com a 
temàtica qualsevol àmbit de 
les modalitats de batxillerat 
que cursin. Pot estar relacionat 
amb l’àmbit de les Ciències de 
la Salut i del Medi Ambient, 
de les Ciències Socials, de les 
Humanitats, del Tecnològic o 
bé de l’Artístic, si és el cas. La 
temàtica del treball la poden es-
collir els/les alumnes i pot estar 
relacionada amb qualsevol altre 
àmbit que els interessi, els agra-
di o vulguin conèixer en profun-
ditat. El treball de recerca és un 
treball molt proper a l’alumne i 
de fet és l’única assignatura que 
poden escollir lliurement. És per 
aquest motiu que el treball de 
recerca pot esdevenir engresca-
dor, motivador i, fi ns i tot, ob-
sessiu. Per molts alumnes és el 
primer cop que s’enfronten al 
fet de desenvolupar una recerca 
que pot ser el punt de partida 
de noves maneres d’entendre 
els estudis i, potser, l’origen de 
la seva futura professió.

Per als alumnes, aquest tre-
ball representa tot un repte, 
amb molt d’esforç i dedicació, 
que en acabar-lo els pot donar 
una gran satisfacció personal 
per la feina ben feta. I a més, 

moltes vegades, aquests esforç 
es pot veure recompensat quan 
els seus treballs són premiats 
per entitats universitàries o del 
món de la recerca com els pre-
mis Baldiri Reixach, els premis 
de la UdL, els premis de la UPC 
per al Desenvolupament Soste-
nible, els premis del Consell Co-
marcal o els premis CIRIT, entre 
d’altres.

El curs passat (2006/07) al-
guns treballs de recerca d’alum-
nes de l’IES Ribera del Sió van 
obtenir premis i entre ells volem 
destacar el realitzat per l’Anna 
Carbó Torres, “L’estany d’Ivars i 
Vila-sana: l’inici d’un ecosiste-
ma aquàtic”, ja que va ser me-
reixedora d’un dels premis que 
anualment convoca el CIRIT.

El CIRIT (Consell Interdepar-
tamental de Recerca i Innova-
ció Tecnològica) va iniciar la 
convocatòria de premis el curs 
1980/81 per tal de fomentar 
l’esperit de recerca entre el jo-
vent (quan el treball de recer-
ca a batxillerat encara no era 
obligatori). Així doncs, els pre-
mis CIRIT que es convoquen 
anualment, tenen per objec-
tiu premiar l’esforç d’alumnes 
d’ensenyament secundari que, 
sota la tutela del professorat, 
duen a terme un treball de re-
cerca que els permet l’aplicació 
dels coneixements propis del 
seu curs al desenvolupament i 
la interpretació de projectes de 
recerca. Així mateix, es premia 

l’esforç dels centres d’ensenya-
ment secundari en el foment 
de la participació dels / de les 
seus/seves tutors/es i alumnes 
en cada convocatòria.

Els premis CIRIT es conce-
deixen als/a les autors/es dels 
millors treballs de recerca realit-
zats preferentment per alumnes 
d’ensenyaments secundaris de 
14 a 23 anys d’edat i que fan 
estudis a partir de segon cicle 
d’ensenyament secundari obli-
gatori. Es concedeixen un mà-
xim de 70 premis de 500 euros 
cadascun, als millors treballs 
presentats de tot el territori 
català, tenint en compte l’ori-
ginalitat i l’interès del tema, el 
caràcter interdisciplinari del tre-
ball, la correcció metodològica i 
el rigor científi c de les conclusi-
ons, la magnitud del treball, la 
qualitat lingüística i la presen-
tació general, els treballs que 
puguin fer aportacions pròpies i 
hagin suposat un esforç suple-
mentari, i la utilització de noves 
tecnologies.

Per una altra banda, també es 
concedeixen un màxim de 10 
premis per un valor de 2.000 
euros als centres, per la conces-
sió dels quals es té en compte 
l’esforç, la continuïtat en la par-
ticipació col·lectiva dels/de les 
joves, la qualitat dels treballs 
presentats, l’efi càcia en l’asso-
liment dels objectius i en parti-
cular, el foment dels treball en 
equip. I un d’aquests 10 premis 

L’alumna de segon de batxillerat, Anna Carbó Torres, fou guardonada pel treball
“L’estany d’Ivars i Vila-sana: l’inici d’un ecosistema aquàtic”

Es concedeixen 
un màxim de 
70 premis 
de 500 euros 
cadascun, als 
millors treballs 
presentats de 
tot el territori 
català.

Els objectius 
d’aquest treball 
eren donar 
a conèixer 
la història, 
l’estructura, els 
equipaments i 
la biodiversitat 
de l’estany.
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ha estat concedit a l’IES Ribera 
del Sió

En el cas del nostre centre 
i segons els alumnes matricu-
lats en aquest nivell educatiu, 
només es poden presentar dos 
treballs, prèvia selecció del 
centre. Els treballs poden ser 

de tipus experimental o teòric, 
en el sentit de fomentar la cre-
ativitat científi ca i l’esperit de 
recerca en qualsevol dels àm-
bits del coneixement. Està clar 
doncs que per obtenir un premi 
d’aquesta categoria, a més de 
presentar-lo a la convocatòria, 
cal una gran dedicació, esforç, 
tenacitat i pulcritud per realit-
zar un treball de qualitat com el 
de l’Anna Carbó que resumirem 
amb quatre pinzellades.

Els objectius d’aquest tre-
ball eren donar a conèixer la 
història, l’estructura, els equi-
paments i la biodiversitat de 
l’estany. Va fer un seguiment 
limnològic que va consistir en 
mostrejar sis punts diferents de 
l’estany vuit cops durant un any 
mitjançant uns kits d’anàlisi 
d’aigua per tal d’estudiar dife-

rents paràmetres.
Com a conclusions l’Anna 

Carbó assenyala en el seu treball 
que l’home hi ha tingut molt a 
veure creant infraestructures 
per als éssers vius per evitar in-
teraccions amb el medi que els 
envolta; que aquest ecosistema 
s’ha creat molt ràpidament, i 
que les aus són els éssers vius 
que exerceixen més infl uència. 
Per una altra banda i després 
d’analitzar els diferents parà-
metres es comprovà que l’aigua 
que abasteix l’estany i que pro-
vé del Canal d’Urgell can viava 
les seves propietats fi sicoquí-
miques en passar pel canyissar 
d’entrada plantat per fi ltrar, així 
com també es comprovà que 
aquestes propietats s’estabilit-
zaven a mesura que augmenta-
va la làmina d’aigua.   ■

L’Anna Carbó en el moment 
de recollir el premi.
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Esperant l’inevitable

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE per J. PIJUAN

J.
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La notícia del seu avanç es 
propagà ràpidament per 
tot el territori fi ns arribar 

a les mateixes portes del poble. 
Quan els vilatans s’assabenta-
ren de la proximitat en què es 
trobaven realment els invasors 
els entrà un gran espant de pen-
sar què els depararia el futur si 
al fi nal de tot plegat es decidi-
en per envair també el poble. 
Durant molt de temps havien 
viscut d’esquena a una realitat 
que ara els estava caient a sobre 
com una gran llosa. No havien 
donat gaire rellevància a uns 
fets ja consumats que en el seu 
moment havien considerat que 
s’esdevenien massa llunyans 
per a preocupar-se perquè es 
produïen més enllà de les seves 
fronteres. En aquells moments 
estaven tan convençuts que els 
esdeveniments que es produïen 
no els arribarien a afectar per-
sonalment que pensaren que no 
calia amoïnar-se endebades per 

res. Malauradament els indicis 
que ara percebien clarament al 
seu voltant els confi rmaven la 
seva total equivocació.

Des del capdamunt de la tor-
re els sentinelles observen com 
avança la tempesta. Des de la 
llunyania en què es troben es-
guardant l’horitzó veuen com el 
núvol de tempesta es desplaça 
lentament deixant tota la con-
trada immersa en una espes-
sa boira. Contemplen aquest 
avanç amb una certa preocu-
pació, però sense entreveure
realment què s’hi cou en les se-
ves entranyes. El so de la tem-
pesta ressona en la llunyania
i es va propagant impercepti-
blement fi ns a les seves oïdes. 
A pesar que el ressò dels tam-
bors és molt dèbil, els seus cors
senten la seva presència i es 
posen a bategar ràpidament de 
temor. La tempesta avança sen-
se parar.

De seguida la gent del poble 

comença a percebre en l’ambi-
ent que els envolta la propaga-
ció d’una olor a terra cremada, 
cada cop més intensa, que es 
va fonent sigil·losament per tot 
arreu. L’olor és tan forta i pene-
trant que noten com se’ls aferra 
a la pell tan fort que no se’n po-
den desempallegar. Al mateix 
temps observen com deambu-
len pels carrers un continu de 
gent forana que creuen el poble 
amb el cap cot. Amb mirada 
compungida fugen de la tem-
pesta que els encalça. La gent 
els observa impassibles com 
deambulen pel seu davant. I és 
aleshores quan s’adonen que 
realment els tenen ben a prop 
i no tenen més remei que a re-
accionar si volen tenir alguna 
esperança.

La gent està espantada. Al-
guns no han tardat gaire a clau-
dicar i amb l’afany per deslliu-
rar-se del destí que se’ls acosta 
ho abandonen tot i s’uneixen a 
aquella llarga processó de gent 
que intenten fugir de la tem-
pesta. Altres, però, decideixen 
de romandre al poble i es tan-
quen dins les seves cases a es-
perar l’inevitable. Reclosos dins 
les seves llars observen com la 
tempesta els truca a la porta 
però no gosen obrir per por a ser 
captats. Ocults en l’obscuritat 
perceben com se’ls atansa la 
seva pròpia agonia. La sensació 
que copsen és tan esfereïdora 
als seus ulls que davant el destí 
que els espera opten per sortir 
al carrer. Saben que la lluita 
que els espera serà cruenta i 
molts no ho aconseguiran, però 
estan convençuts que si volen 
tenir una oportunitat han de 
sortir a lluitar.   ■

Estaven tan con-
vençuts que els 
esdeveniments 
que es produïen 
no els arribarien 
a afectar per-
sonalment que 
pensaren que no 
calia amoïnar-se 
endebades per 
res.
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M’agrada la teva veu

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES MICRORELATS per RICARD BERTRAN

Després d’un sopar d’an-
tigues companyes de 
l’institut, s’havia deixat 

convèncer perquè les acom-
panyés a la discoteca. Natu-
ralment, ara estava sola vora la 
pista, amb un cubata fastigós 
a la mà i les sabates que l’es-
taven matant. Les més llen-
çades s’estaven deixant ma-
grejar als sofàs del racó, i les 
altres ballaven amb el desver-
gonyiment que proporciona 
l’excés d’alcohol. Dissimulava 
aquella sensació d’estar fora 
de lloc fent veure que mirava 
distretament les llumetes.

En una de les ràpides ulla-
des que feia al seu entorn per 
comprovar que ningú no no-
tava la seva presència, es va 
topar amb la mirada d’un noi 
que estava assegut a la barra. 
Ràpidament va fi xar l’esguard 
cap a les llumetes altra ve-
gada. Al cap d’una estona es 
va atrevir a tornar a mirar en 
aquella direcció, i sí; encara 
l’estava mirant! El cor se li 
embalà i la sang se li acumu-
là a les galtes. No havia estat 
mai objecte d’atenció de cap 
home mínimament “digne” 
i, com que aquella situació li 
era desconeguda, notava unes 
sensacions noves i intenses 
que aconseguiren neguitejar-
la. La mirada d’aquell noi, 
però, no era la típica del lligon 
perdonavides i estúpid dele-
rós de fotre’t mà a la primera. 
Era una mirada serena, pro-
funda, amb aire d’una certa 
lassitud.

– Si no és ara, no serà mai! 
–pensà.

I adoptant l’actitud més na-
tural de què va ser capaç, es 
va anar a asseure al tamboret 

de la seva vora, ell no va girar 
el cap:

– “És vergonyós, això m’agra-
da!” –pensà.

Van començar a parlar, pri-
mer de manera una mica for-
çada i amb els temes tòpics. 
Però a poc a poc ella es va 
anar desinhibint i va acabar 
parlant d’aspectes de la seva 
vida que mai abans no havia 
explicat a ningú, tanta era la 
confi ança que li infonia l’acti-
tud del seu nou amic.

Al cap d’una estona es va 
acostar un altre noi i digué:

– Perdona el retard, hau-
ríem de marxar, no?

Llavors va treure un bastó de 
darrera el tamboret, es va aga-
far al braç del nouvingut i, amb 
la mirada encara perduda, es 
tombà cap a ella i li digué:

– Em sap greu, potser t’ho 
hauria d’haver dit abans... 
però és que m’agrada la teva 
veu.

Ella no s’ho pensà dues ve-
gades; li agafà la mà, li acosta 
els llavis a la galta i el besà:

– Deixa que t’acompanyi jo; 
on vols que anem?   ■

En una de les rà-
pides ullades que 
feia al seu entorn 
per comprovar que 
ningú no notava 
la seva presència, 
es va topar amb 
la mirada d’un noi 
que estava assegut 
a la barra.
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❚ R. MendozaResultats i classifi cacions
www.geocities.com/fcagramunt

 
ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

C.
F.

AG
RA

M
UN

T ESCOLA
G.GATELL

Segona Regional
Vilanovenca 5 Agramunt G. Gatell 3

Classifi cació J GF GC Punts

Tàrrega A 16 45 15 38

Linyola 16 32 17 31

Sant Guim 16 34 25 29

Vielha 16 29 24 27

Ivars d’Urgell 16 19 20 26

Bellpuig 16 31 26 26

Tremp 16 23 21 21

Sant Ramon 16 29 38 21

Castellciutat 16 27 38 20

Vilanovenca 15 36 29 19

Agramunt 15 27 26 19

Tornabous 16 30 28 18

Sort 16 30 42 18

Rialp 16 27 36 17

Oliana 15 21 26 14

Bellcairenc 15 19 48 3

Juvenil
Pla d’Urgell 2 Agramunt G. Gatell 6

Classifi cació J GF GC Punts

Mollerussa 12 42 27 28

Oliana 12 42 26 26

Cervera 13 32 21 23

Agramunt 12 27 20 23

Pla d’Urgell 12 38 21 21

Tàrrega 12 17 22 16

Guissona 12 27 35 14

E. F. Urgell 12 34 29 14

Bellpuig 13 20 36 11

Fondarella 13 21 44 8

Rialp 13 23 52 7

CADET
Agramunt G. Gatell 2 Tremp 2
Pardinyes 5 Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 1 Baix Segrià 2

Classifi cació J GF GC Punts

Tàrrega 15 79 9 41

AEM 15 40 24 33

Bordeta 16 40 21 31

Andorra 16 50 23 30

Balaguer 16 39 26 30

Garrigues 14 50 29 28

Baix Segrià 15 31 24 25

Mollerussa 15 45 22 25

Orgel·lia 16 33 34 19

Balàfi a 16 28 45 17

Tremp 16 22 45 14

At. Segre 16 23 30 13

Pardinyes 16 23 83 8

Almacelles 15 35 95 8

Agramunt 12 20 45 7

INFANTIL
Cervera 3 Agramunt G. Gatell 4
Pobla de Segur 5 Agramunt G. Gatell 2

Classifi cació J GF GC Punts

E. F. Urgell 13 59 9 36

Rialp 13 60 19 28

At. Segre 13 35 14 27

Guissona 13 43 14 26

Agramunt 13 34 25 25

Cervera 13 34 28 22

Pobla de Segur 13 60 27 22

Artesa-Ponts 13 44 22 20

Tàrrega 13 30 30 16

Pla d’Urgell 13 27 26 14

Ivars d’Urgell 13 12 73 6

Bellpuig 12 19 54 4

Fondarella 13 2 118 0

ALEVÍ
Bellpuig 0 Agramunt G. Gatell 6
Agramunt G. Gatell 1 At. Segre 1

Classifi cació J GF GC Punts

Artesa-Ponts 13 70 10 34

Tremp 13 57 18 34

Agramunt 13 53 14 32

Tàrrega 12 48 14 26

E. F. Urgell 13 39 35 21 ▼

Equip Infantil 07-08. Segona divisió, grup 7. Equip tècnic: Narcís Repilado (entrenador), Antonio Creus (delegat). 
Jugadors i demarcacions: Albert Civís (porter), Gener Romeu (defensa central), Adrià Castellà (lateral dret), 
Albert Miralles (mig), Sergi Repilado (interior), Carlos Parra (lateral dret), Arnau Ortiz (interior), Albert Creus 
(defensa central), Arnau Padullés (interior esquerre), David Galan (davanter dret), Eduard Eroles (mig i porter), 
Ricard Boncompte (lateral), Ramon Roca (davanter centre), Roger Romeu (interior), Marc Vilaró (davanter), 
Guillem Jubete (mig), Aleix Mateu (davanter), Pol Morell (davanter esquerre), Francesc Solé (lateral), Carlos 
Lázaro (lateral), Albert Cabañas (davanter).
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▼

 
ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

Benjamí A
Cervera 1 Agramunt G. Gatell 4

Benjamí B
Cervera 6 Agramunt G. Gatell 1

Pre-Benjamí
Agramunt G. Gatell 6 At. Segre 2

(Aquestes categories no disposen de 
classifi cació).

Pobla de Segur 12 51 24 20

Oliana 12 31 26 19

Pardinyes 13 35 52 12

At. Segre 13 20 36 11

Pla d’Urgell 12 17 50 8

Fondarella 12 15 56 7

Garrigues 12 22 77 5

Bellpuig 12 9 55 4

AGENDA DEL MES DE MARÇ AL CAMP D’ESPORTS

Segona Regional: Dia   9, a les 16.45 h Agramunt G. Gatell - Castellciutat
 Dia 16, a les 16.45 h Agramunt G. Gatell - Tremp

Juvenil: Dia   1, a les 17.30 h Agramunt G. Gatell - Cervera
 Dia 15, a les 17.30 h Agramunt G. Gatell - Guissona

Cadet: Dia   8, a les 17.30 h Agramunt G. Gatell - Pla d’Urgell
 Dia 29, a les 17.30 h Agramunt G. Gatell - Balàfi a

Infantil: Dia   9, a les 11.45 h Agramunt G. Gatell - At. Segre

Benjamí A: Dia   8, a les 10.30 h Agramunt G. Gatell - AEM

Benjamí B: Dia   8, a les 11.30 h Agramunt G. Gatell - AEM

Pre-Benjamí: Dia   8, a les 12.30 h Agramunt G. Gatell - Cervera



54 [FEBRER 2008]sió 528

 
ESPORTS BÀSQUET AGRAMUNT CLUB

Resultats i classifi cacions ❚ R. Boncompte

Arrencada impressionat del cadet i l’infantil masculí en 
la segona fase, compten tots els partits amb victòries 
i amb molt bon joc. Pel que fa a les sèniors i al sènior 

“B” continuen a la cua de la classifi cació, el canvi de mes 
no afecta el seu rendiment.

SÈNIOR MASCULÍ. GRUP 1
Resultats del mes de gener:
12/01/08 BAC AGRAMUNT “A” 73 PEÑA FRAGATINA 76
19/01/08 BAC AGRAMUNT “A” 90 SEFOCAT SORT-PALLARS SOBIRÀ 72
26/01/08 C.B. PONTS 71 BAC AGRAMUNT  ”A” 74

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PTS

SEMIC PARDINYES 15 14 1 0 1107 741 29

BAC AGRAMUNT “A” 15 13 2 0 1179 1003 28

PEÑA FRAGATINA 15 12 3 0 979 754 27

C.B. BALAGUER “B” 15 10 5 0 950 862 25

MARISTES M. GASOSA MI LIMÓN 14 10 4 0 963 853 24

CARNER CAPPONT 15 9 6 0 1002 990 24

RESTAURANT BÒRIA BELL-LLOC 15 9 6 0 1103 934 24

CENG COOP. D’ARTESA 15 7 8 0 904 944 22

ARENES BELLPUIG 15 5 10 0 886 937 20

SEFOCAT SORT-PALLARS SOBIRÀ 15 5 10 0 933 1079 20

C.B. ALPICAT “B” 15 4 11 0 981 1018 19

PROM. PINTO ROMA-C.N. TÀRREGA 15 4 11 0 908 1038 19

C.B. PONTS 15 2 13 0 844 1143 17

C.B. JUNEDA 14 0 14 0 699 1052 14

Greu ensopegada a casa amb el Fraga, aquest partit ens 
pot allunyar de poder disputar el primer lloc al Pardinyes. 
Un mal dia el té tothom i als sèniors els va tocar contra el 
Fraga, que va saber jugar millor l’últim quart de l’encontre. 
Després d’aquesta dura derrota, els dos següents partits van 
tenir més problemes del normal per guanyar-los.

SÈNIOR FEMENÍ
Resultats del mes de gener:
12/01/08 CEP VALLFOGONA 78 BAC AGRAMUNT 36
20/01/08 BAC AGRAMUNT 26 C.B. PALAU D’ANGLESOLA 73
26/01/08 SANT GUIM PASTORET SEGARRA 34 BAC AGRAMUNT 31

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PTS

C.B. PALAU D’ANGLESOLA 14 10 4 0 781 623 24

NATURAL ÒPTICS MOLLERUSSA 13 11 2 0 897 543 24

C.B. CALAF 13 11 2 0 722 479 24

C.B. CERVERA MOBEL LINEA 13 10 3 0 728 568 23

MARISTES M. ARAMARK 13 8 5 0 784 633 21

C.B SECÀ 7 CARS 13 5 8 0 498 605 18

CEP VALLFOGONA 14 3 11 0 705 903 17

SANT GUIM PASTORET SEGARRA 13 2 11 0 425 734 15

BAC AGRAMUNT 14 0 14 0 470 922 14

Després de dos severs correctius, arribava un partit on les 
nostres tenien opcions, i les van tenir fi ns al darrer minut, 
però l’ansietat de guanyar i el no estar-hi acostumades van 
fer que no pogués ser. Es comença a veure una lleugera 
millora en la mentalitat per afrontar els partits, veurem on 
arriba.

SÈNIOR MASCULÍ. GRUP 2
Resultats del mes de gener:
12/01/08 BAC AGRAMUNT “B” 67 CAT FARRATGES-GIESSA BELLVÍS 81
19/01/08 BAC AGRAMUNT “B” 58 SANT GUIM PASTORET SEGARRA 62
26/01/08 C.B. SECÀ CONS. SIERRA 84 BAC AGRAMUNT “B” 34

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PTS

C.B. SECÀ CONSTR. SIERRA 13 13 0 0 877 588 26

BÀSQUET TORREFARRERA 13 10 3 0 815 715 23

CAT FARRATGES-GIESSA BELLVÍS 13 10 3 0 939 809 23

NATURAL ÒPTICS MOLLERUSSA 13 8 5 0 807 705 21

SANT GUIM PASTORET SEGARRA 13 8 5 0 748 712 21

C.B. ALMACELLES 12 9 3 0 865 648 21

SERRALLERIA MALL TEMP 13 6 7 0 821 857 19

C.B. BORGES-ARBECA 13 4 9 0 738 809 17

CENG CALVET 13 4 9 0 637 762 17

ACLE GUISSONA 13 2 11 0 527 852 15

KOMAK TORÀ 12 3 9 0 639 741 15

BAC AGRAMUNT “B” 13 0 13 0 625 840 13

“To be continued”, els sèniors es resisteixen a deixar la 
cua. Contra el Sant Guim van llençar per la borda un avan-
tatge de més de nou punts i al fi nal la veterania del Sant 
Guim els va poder. 

CADET MASCULÍ
Resultats del mes de gener:
12/01/08 BAC AGRAMUNT 73 CRISTEC BALAGUER “C” 48
19/01/08 NATURAL ÒPTICS MOLLERUSSA “B” 47 BAC AGRAMUNT 49
26/01/08 BAC AGRAMUNT 88 CAPPONT GROC 40

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PTS

BAC AGRAMUNT 3 3 0 0 210 135 6

FUSTES ESTADELLA-C.N. TÀRREGA 3 3 0 0 210 164 6

C.B. PONTS 3 2 1 0 211 178 5
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Equip Mini Masculí .

SECOM PARDINYES 3 2 1 0 205 136 5

CENG JR MIRÓ 3 1 2 0 170 215 4

C.B. CERVERA MOBELLINEA “B” 2 1 1 0 132 120 3

CAPPONT GROC 3 0 3 0 115 226 3

NATURAL OPTICS MOLLERUSSA “B” 3 0 2 0 84 113 2

CRISTEC BALAGUER “C” 2 0 2 0 98 148 2

Canvi de fase espectacular per als cadets, tres de tres. De 
moment les pors inicials del grup que els tocaria han quedat 
dissipades. Ja vindran els millors equips, però de moment 
tres al sarró. L’equip cada dia funciona millor i això es nota, 
sols cal que hi posin tots els sentits a la pista i a jugar de 
memòria.

INFANTIL MASCULÍ
Resultats del mes de gener:
12/01/08 BAC AGRAMUNT 86 AVANTMÈDIC LLEIDA “1” 62
19/01/08 NATURAL ÒPTICS MOLLERUSSA “A” 30 BAC AGRAMUNT 62
26/01/08 BAC AGRAMUNT 78 PEÑA FRAGATINA 77

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PTS

BAC AGRAMUNT 3 3 0 0 226 169 6

AVANTMÈDIC LLEIDA “1” 3 2 1 0 208 135 5

PEÑA FRAGATINA 3 2 1 0 217 168 5

NATURAL ÒPTICS MOLLERUSSA “A” 3 1 2 0 149 151 4

ESPORT EN JOC ALTA RIBAGORÇA 3 1 2 0 127 196 4

CAPPONT 2 2 0 0 102 41 4

SECOM PARDINYES 2 1 1 0 109 110 3

C.B. ALCARRÀS 3 0 3 0 81 204 3

C.B. CERVERA MOBEL LINEA “A” 2 0 2 0 64 109 2

Continuen amb una marxa imparable, aquest infantils te-
nen força corda. De fet ja van demostrar contra el Fraga que 
també saben jugar partits igualats i guanyar-los, després de 
manar durant molts minuts contra els fragatins van arribar 
al darrer minut empatats i la darrera posició seva fallant els 
adversaris el darrer tir.

INFANTIL FEMENÍ
Resultats del mes de gener:
12/01/08 ZERO ZERO BELLPUIG 56 BAC AGRAMUNT 6
19/01/08 BAC AGRAMUNT   4 AVANTMÈDIC LLEIDA PRE 54
26/01/08 C.B. TREMP 36 BAC AGRAMUNT 26

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PTS

B.C. RIVER ANDORRA 3 3 0 0 180 65 6

C.B. ALPICAT 3 3 0 0 139 116 6

CENG AQUÍ NATURA 3 2 1 0 144 142 5

DELTA SHIRMPS BALAGUER 3 2 1 0 173 119 5

ZERO ZERO C.B. BELLPUIG 3 2 1 0 161 70 5

C.B. CERVERA MOBELLINEA 3 1 2 0 132 110 4

AVANTMÈDIC LLEIDA PRE 3 1 2 0 147 128 4

C.B. TREMP 3 1 2 0 55 131 4

BAC AGRAMUNT 3 0 3 0 35 146 3

NATURAL ÒPTICS MOLLERUSSA 3 0 3 0 49 188 3

Després de tots els entrebancs, contra el Tremp van poder 
almenys disputar el partit fi ns al fi nal, cosa que les noies, 
tot i perdre, van agrair. Els falta molt però de moment no 
perden l’esperança.

MINI MASCULÍ
Resultats del mes de gener:
12/01/08 BAC AGRAMUNT 37 SÍCORIS CLUB 62
19/01/08 NATURAL ÒPTICS MOLLERUSSA “A” 66 BAC AGRAMUNT 16

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PTS

CAPPONT 3 2 1 0 243 193 5

SÍCORIS CLUB 3 2 1 0 182 173 5

CAFE LA CUCA C.N. TÀRREGA 3 2 1 0 245 190 5

NATURAL ÒPTICS MOLLERUSSA “A” 2 2 0 0 132 55 4

TASTAPANS BELLVÍS 3 1 2 0 172 200 4

C.B. PONTS 2 1 1 0 140 184 3

CENG MIRÓ 2 0 2 0 130 174 2

BAC AGRAMUNT 2 0 2 0 53 128 2

COMPSA ON-LINE BALAGUER 0 0 0 0 0 0 0

Per començar els millors del grup i dues derrotes sense ex-
cuses. Bona predisposició, que augura un bon treball durant 
tota aquesta segona volta.   ■
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ESPORTS ATLETISME

Participació als crosos comarcals

AT
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Aquest darrer mes els 
“Escatxics” hem parti-
cipat als crosos comar-

cals d’Almacelles i Bellpuig, 
que posen fi  a les fases co-
marcals de cros escolar.

El cros comarcal de Bellpuig 
era, per als atletes de l’Urgell 
de categoria benjamí i superi-
ors, la tercera i última prova 
puntuable per classifi car-se 
per la Final Nacional, i hi 
vam participar 23 escatxics, 5 
dels quals vam fer podi: Oriol 
Valls, 3r en categoria benjamí 
masculí; Naima Barkane, 2a 
en benjamí femení; Pau Go-
doy, campió en pre-benjamí 
masculí; Marina Súria, 2a en 
pre-benjamí femení, i Ariadna 
Llorens, 3a en P5 femení. Els 
“Escatxics” també aconseguí-
rem premis al millor equip en 
les categories benjamí, tant 
masculí com femení.

Un cop disputada aquesta 
prova ja tenim la llista dels 18 
atletes d’Agramunt classifi cats 
per participar a la Final Nacio-
nal de Cros Escolar, que s’ha 
de celebrar a Rubí el proper 
dia 10 de febrer i dels resultats 
de la qual us n’informarem a 
bastament el proper mes.

Els atletes classifi cats són:
Infantil masculí: Pol Morell 

i David Galan.
Aleví femení: Aida Gimé-

nez, Clara Secanell, Sara Vega 
i Yesmina Khattabi.

Benjamí masculí: Jesús Vi-
dal, Oriol Valls, Àngel Millat, 
Gerard Vicens, Jordi Balague-
ró, Abel Caralps i Xavier Se-
rentill.

Benjamí femení: Naima Bar -
kane, Salma Khattabi, Helena 
Zurita, Marina Morell i Laia 
Llorens.

En la taula podeu veure els 
nostres resultats en totes les 
proves de cros escolar celebra-
des aquesta temporada.   ■

Galan Xifré, David 1995 Infantil M 5 7 7 10 8 5
Morell Solé, Pol 1995 Infantil M 3 5 5 1 4 4 6
Giménez Bàrrios, Aida 1996 Aleví F 1 1 3 1 1 1 6
Secanell Perarnau, Clara 1996 Aleví F 4 3 3 4 4
Vega Piña, Sara 1996 Aleví F 13 16 10 4 7 5
El Khattabi Ofkir, Yesmina 1997 Aleví F 7 7 10 7 5 5
Figuera Balagueró, Jordi 1998 Benjamí M 7 14 2
Millat Villena, Àngel 1998 Benjamí M 19 12 11 11 6 2 9 11 8
Valero Campos, Marc 1998 Benjamí M 29 17 15 3
Valls Trepat, Oriol 1998 Benjamí M 12 3 5 10 4 3 3 7
Vicens Guixé, Gerard 1998 Benjamí M 9 8 2
Vidal Burgos, Jesús 1998 Benjamí M 24 2 7 4 2 2 5 7
Barkane Amarouch, Naima 1998 Benjamí F 3 3 4 2 2 2 6
El Khattabi Ofkir, Salma 1998 Benjamí F 11 9 16 12 6 8 6
Llorens Viladrich, Laia 1998 Benjamí F 26 41 20 7 10 18 6
Caralps Ruiz, Abel 1999 Benjamí M 22 14 27 19 13 20 6
Serentill Pinós, Xavier 1999 Benjamí M 27 22 13 16 6 16 6
Morell Solé, Marina 1999 Benjamí F 17 22 29 13 18 12 12 7
Zurita Crespo, Helena 1999 Benjamí F 15 24 11 6 9 5
Godoy Karseska, Pau 2000 Pre-Bjm M2 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Vega Piña, Àlex 2000 Pre-Bjm M2 16 13 23 18 7 19 6
Giménez Bàrrios, Lara 2000 Pre-Bjm F2 4 1 3 4 2 3 6
Súria Asensio, Marina 2000 Pre-Bjm F2 1 2 1 3 1 2 6
Vidal Burgos, Tània 2001 Pre-Bjm F1 2 2 2
Godoy Karseska, Mar 2002 P-5 F 9 x 12 11 4 x x 5 8
Llorens Viladrich, Ariana 2002 P-5 F x 5 3 x x 3 6
Pagano Bàrrios, Jan 2003 P-4 M 26 x 12 x 4
Súria Asensio, Roger 2003 P-4 M 5 x 12 8 x x 8 7
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Primer Aniversari

Teresa Sans i Boncompte
que morí a Agramunt el dia 24 de febrer de 2007.

Sempre estaràs al cor dels qui t’estimen.

Agramunt, febrer de 2008
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Resultats i classifi cacions R. Rueda

▼

C
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SÈNIOR MASCULÍ

EL DERBI LLEIDATÀ PER A L’ALCARRÀS

mar 2 punts més. Els jugadors locals, però, van trobar un 
equip força organitzat que els posava les coses difícils en 
atac. D’aquesta manera es van anar precipitant i cada cop 

els costava més trobar el camí del gol.
Així, la primera part va ser força igua-

lada; però en la segona part i sobretot en 
els minuts fi nals, els jugadors agramuntins 
van ser víctima dels seus propis errors i no 
van poder marcar més de 2 gols.

Resultat fi nal:
C.H.A. 9 - 16 H. ALCARRÀS

SÈNIOR FEMENÍ

JA S’HA FET EL SORTEIG
DE LA 2a FASE 

El sènior femení agramuntí ha quedat 
enquadrat en el següent grup de la 2a fase de la Primera 
Catalana:

Handbol Cardedeu Handbol Vilamajor
H Lubesa Valldoreix Handbol Banyoles
E Castelldefels GIA CH Agramunt

El dissabte 16 de febrer les noies del Jordi Martí debuta-
ran en la nova fase al Pavelló Poliesportiu davant l’Handbol 
Banyoles. 

JUVENIL FEMENÍ
En aquesta nova fase, el grup del C.H.A. és el següent:

BM Barberà CE Vilanova i la Geltrú
CH Cerdanyola GIA CH Agramunt
CE Molins de Rei

INFANTIL MASCULÍ
El passat dissabte 19 de gener va tenir lloc, al Pavelló 

d’Agramunt, la primera trobada d’equips de la categoria In-
fantil Masculí. Hi van participar les poblacions de Guissona, 
la Seu d’Urgell, Lleida i Agramunt.

L’equip de la nostra vila va perdre el primer partit davant 
un Guissona molt complet i va guanyar el segon partit de la 
trobada davant la Seu d’Urgell.

Nervis. Aquesta paraula podria defi nir el partit que es va 
jugar el passat divendres a Agramunt. Els locals, amb la 
pressió de continuar invictes a casa, van trobar un Alcarràs 
molt ben posicionat i amb jugadors d’alta qualitat. La de-
fensa blava va tenir problemes durant tota la primera meitat 
per a controlar un atac, dels del Segrià, que combinava una 
bona primera línia amb bons moviments del pivot i bones fi -
nalitzacions d’extrem. El 14 - 17 del descans encara deixava 
les coses obertes.

En la represa, els agramuntins van trobar l’equilibri de-
fensiu, fet que els va portar a encaixar menys gols, però la 
precipitació en atac va fer que no s’acabés de consumar una 
remuntada que va estar en les seves mans en el 26 - 27 
del minut 55 de partit. Les excel·lents aturades de l’Ivan 
Pellicer en els minuts fi nals van permetre als blaus optar a 
la victòria fi ns els darrers segons.

La imatge de l’equip, però, va ser molt bona, sobretot 
durant la segona part. El partit va tenir minuts d’autèntica 
emoció gràcies al bon joc dels dos únics equips lleidatans 
de la categoria.

L’Alcarràs acaba la primera volta com a líder amb 18 punts, 
mentre que els d’Agramunt acaben sisens a quatre punts dels 
primers i a només 1 punt de les posicions d’ascens. Tot obert 
de cara a una segona volta que promet molta emoció.

Resultat fi nal: C.H.A. 26 - 28 H ALCARRÀS

JUVENIL MASCULÍ

DE MÉS A MENYS

El cuer, l’Alcarràs, semblava l’equip ideal per a poder su-
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▼

FUTBOL SALA
A. Guerrero

PREFERENT CATALANA GRUP 5
Resultats

FARMAÒPTICS-OBRES 128  4 - 11  GUISSONA  
JUNEDA  7 - 1  FARMAÒPTICS-OBRES 128
PARADOR SALA CATS  8 - 2  FARMAÒPTICS-OBRES 128

Classifi ació (fi ns a la jornada 16) J G E P GF GC Punts

LOANCA MARISTES  “A” 16 11 3 2 102 67 36

PARADOR - SALA CATS  “A” 16 10 2 4 95 73 32

GISPERT PROMOTORS LINYOLA  “A” 16 10 1 5 109 86 31

RAJOLÍ D’OR LLARDECANS   16 9 1 6 93 63 28

CAVAUTO S.E.C. “A”  16 8 3 5 74 79 27

JUNEDA, F.S.   16 8 2 6 88 75 26

PENYA BARÇA CIUTAT DE LLEIDA  “A” 16 8 2 6 75 72 26

BAR RESTAURANTE MORENO’S CFS  “A” 16 8 2 6 91 74 26

CENTRE EXCURSIONISTA NOVA GENT  “A” 16 6 2 8 75 104 20

U.E.GUISSONA F.S.   16 5 4 7 65 67 19

AGRAMUNT C.H.,FS  “A” 16 6 0 10 87 99 18

ALCARRÀS, F.S.  “A” 16 5 3 8 64 69 18

ÀRIDS SOLESTANY F.S. CALAF  “A” 16 5 2 9 59 80 17

SERVI-STAR 2000  “A” 16 4 4 8 78 103 16

BALAGUER, C.F.S.  “B” 16 5 0 11 57 78 15

DE TAPAS TORREFARRERA  “A” 16 4 1 11 60 83 13

SENSE REACCIÓ

L’equip ha començat amb mal peu l’any 2008. Els homes 
que dirigeix Josep Maria Carrera han saldat el mes de gener 
amb tres derrotes més. L’any va començar amb una derrota 
a casa contra el Bar Restaurant Moreno’s de Lleida. El resul-
tat fi nal, un 4 a 11, resumeix perfectament quina va ser la 
tònica del partit. 

Va ser una divertida jornada d’handbol on es van disputar 
un total de quatre partits entre les dues pistes esportives i 
on el Club Handbol Agramunt va oferir esmorzar a tots els 
assistents. El proper dia 10 de febrer tindrà lloc a Guissona 
una altra trobada, aquest cop de mini-handbol.

En la foto els jugadors del C.H.A. són els de la samarreta 
de color blau fosc.

NOTÍCIES

Escola d’Handbol
LA TROBADA DE MINI-HANDBOL OMPLE EL PAVELLÓ 
D’AGRAMUNT

El diumenge 13 de gener es va omplir el pavelló d’Agra-
munt de petits jugadors i jugadores. Equips de mini-handbol 
de les categories benjamí i aleví procedents de Tàrrega, Igua-
lada, Vilanova del Camí, Guissona i Agramunt van disputar 
un matí de partits que va animar la jornada matinal d’aquest 
diumenge.

Organitzada per l’Escola d’Handbol d’Agramunt i amb la 
col·laboració de la Federació Catalana, aquesta trobada és 
la tercera que s’organitza aquesta temporada i la primera 
que es disputa a Agramunt. Les tres pistes de mini-handbol 
del pavelló acollien partits de forma simultània per a poder 
disputar tots els partits durant el matí.

La capital de la Ribera del Sió va aportar dos equips a la 
trobada, un aleví i un benjamí masculí i es va veure que a la 
vila es manté la tradició de l’handbol amb petits jugadors i 
jugadores amb moltes ganes de fer esport.

Aquesta activitat de promoció de l’handbol va ser possible 
gràcies a la direcció de l’Àlex Sorribes i la col·laboració de 
tècnics del C.H.A. i jugadors dels equips base com l’Helena 
Escolà, la Rocio Ruiz, l’Eduard Areny o el Jordi Martí.

D’aquí al fi nal de temporada se celebraran encara dues 
trobades més a Tàrrega i Guissona.
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Trobada d’equips de la categoria Infantil Masculí.
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Equip de futbol sala amb el nou equipament.

FU
TB
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L 
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A

LA

Aquesta mala ratxa es va prorrogar la setmana següent con-
tra el Juneda (7-1) en què es podria qualifi car com el pitjor 
partit de la temporada fi ns al moment. El mes va acabar amb 
una nova derrota. Aquest cop a Balaguer contra el Parador 
(8-2) tot i que l’Agramunt va fer una bona primera part i va 
marxar al descans amb empat a dos gols. Cal destacar que 
aquest ha estat el primer partit de la segona volta.

BALANÇ

El balanç d’aquesta primera volta és agredolç. I és que 
l’equip va començar la temporada molt fort i, fi ns i tot, es 
va situar líder en sumar tres victòries seguides. En canvi, 
en els darrers mesos la situació ha canviat radicalment i els 
resultats no han acompanyat l’equip. 

L’objectiu per a la segona volta és recuperar l’esperit de 
les primeres jornades i encadenar de nou bons resultats. El 
fi txatge d’Eduard Balaguer i la recuperació d’algun lesionat 
segur que hi ajudaran. 

D’altra banda cal destacar que l’equip ha estrenat nous 
equipaments. Ha estat gràcies a la inestimable col·laboració 
dels patrocinadors: Farmaòptics i Obres 128.  ■
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Desè Aniversari

Josep Ros i Coma
que morí el 8 de febrer de 1998

En el cor dels qui t’estimen
sempre estaràs present.

Preguem a Déu per l’ànima de

Jaume Cortadelles i Valls
Que morí cristianament el dia 23 de gener de 2008,

a l’edat de 79 anys, havent rebut els Sants Sagraments.

A.C.S.

Els seus apenats: esposa, Montserrat Solsona Llovera; fi lls, Mª Lourdes 
i Josep; Mª Àngels i Ramon; néts, Mireia i Josep Ramon; nebots, cosins i 
altres familiars i amics, us agrairan una oració pel descans etern de la seva 
ànima.

La família agraeix a la vila d’Agramunt i tota la comarca
les mostres de condol rebudes.

AGRAMUNT, gener de 2008
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PARTITS POLÍTICS
MUNICIPALS ERC

L’Ajuntament no podrà aplicar les noves taxes
www.esquerra.cat/agramunt

Secció local d’Agramunt

Manca de planifi cació
i de confi ança

En el passat Ple celebrat el di-
jous 7 de febrer es van aprovar els 
pressupostos per a l’any 2008 amb 
5 vots a favor de CiU, 5 vots en 
contra d’Esquerra i 3 abstencions 
del PSC. El nostre vot en contra 
responia a la manca de rigorositat 
en els pressupostos presentats per 
l’equip de govern. Les taxes apro-
vades al mes de novembre, que 
ja van ser motiu de polèmica per 
l’augment desmesurat pactat per 
CiU i PSC, no podran ser cobrades 
durant aquest proper any. La publi-
cació d’aquestes més enllà del 31 
de desembre en fa impossible la 
seva aplicació. De cara al contribu-
ent no deixa de ser una bona notí-
cia, de moment, tot i que queda en 
evidència la manca de planifi cació 

de l’equip de govern. Des del grup 
d’Esquerra es va insistir que en una 
junta de govern celebrada el passat 
octubre, la Secretària de l’ajunta-
ment recordava que la publicació 
defi nitiva de les taxes s’havia de fer 
abans de fi nalitzar l’any en curs. 
Sembla ser que no se’n va fer mas-
sa cas ja que les van publicar el 9 
de gener i ara ens toca a tots as-
sumir-ne les conseqüències. Potser 
els cal confi ar més en les persones 
que els envolten.

Un Carnaval sense confeti
i una entrega de premis
digna de recordar

Si el Carnaval d’enguany ha pre-
sentat alguna novetat respecte les 
darreres edicions ha estat la negati-
va per part de la regidoria de festes 
d’oferir el confeti a les comparses, 

tot i que inicialment se’n va propo-
sar la prohibició de llençar-ne. Els 
protagonistes d’aquesta festa han 
de ser les carrosses, les comparses 
i tothom qui es disfressi. I en el seu 
moment, aquests ja van expressar 
que no estaven d’acord en la deci-
sió presa per l’equip de govern.

La resposta va ser clara i concisa: 
És una decisió irrevocable i unila-
teral. Si la manera de treballar del 
nou ajuntament ha de ser “decidir 
sense escoltar”, potser l’any vinent 
hauran de fer comparsa per omplir 
els buits que hi haurà a la rua, te-
nint en compte que de la manera 
com es van entregar els premis 
només aconseguirem devaluar un 
Carnaval que té el nivell que té grà-
cies a l’esforç de molta gent durant 
molts anys. Esperem i desitgem 
que no sigui així.   ■

El nostre 
vot en 
contra 
responia a 
la manca 
de rigo-
rositat en 
els pres-
supostos 
presen-
tats per 
l’equip de 
govern.
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Primer aniversari

Antònia Fornells i Musoles
nascuda a Agramunt i vídua de Narcís Pujadas

que morí cristianament a Barcelona,
el dia 18 de febrer de 2007,

a l’edat de 98 anys.

A. C. S.

Les seves germanes i els seus nebots la recordarem sempre.

No és un adéu per sempre,
és tan sols l’adéu per un instant.
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L'AJUNTAMENT
INFORMA

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 27.12.2007

CERTIFICACIÓ

Es van aprovar les següents certifi cacions: 
– Certifi cació núm. 4 de l’obra denominada “Ampliació de 

l’Ajuntament d’Agramunt”, lliurada per l’arquitecte municipal i 
executades per l’empresa Promocions Saball-Sala SL, per un im-
port de 26.071,02€.

– Certifi cació núm. 1 de l’obra denominada “Ampliació del Ce-
mentiri Municipal d’Agramunt. Fase II”, lliurada per l’arquitecte 
municipal i executades per l’empresa PROMOCIONS SABALL-
SALA, S.L., per un import de 50.772,79€.

– Certifi cació núm. 4 de l’obra denominada “Projecte bàsic i 
d’execució d’un mur a la cara nord del dipòsit del Castell”, lliura-
da pel director tècnic de l’obra i executades per l’empresa MACO-
TEC 905, SL, per un import de 13.248,11€.

SUBVENCIÓ AMPA COL·LEGI MARE DE DEU DELS SOCORS

Es concedí un ajut econòmic de 350,00€ al Col·legi Mare de 
Déu dels Socors per les despeses de so i il·luminació de la Festa 
de Nadal que se celebrà el dia 15 de desembre de 2007.

ADQUISICIÓ 6 MIRALLS PANORÀMICS PER A LA SENYALITZACIÓ 
VIÀRIA

S’aprovà l’adquisició de 6 miralls panoràmics amb anclatge de 
pal per a la senyalització viària, que s’adjudicà a l’empresa PLA-
SEMA DEL VALLÈS, SL per un import de 480,30€, IVA inclòs.

ADQUISICIÓ MOBLE PORTA PLÀNOLS PER ARXIVAR PERGAMINS

S’acordà l’adquisició d’un moble porta plànols per arxivar per-
gamins a l’empresa OFI-ESCOLAR ESTEL SL que ascendeix a la 
quantitat de 1.070,00€, més IVA.

ADQUISICIÓ VEHICLE BRIGADA MUNICIPAL

S’aprovà adquirir un camió marca IVECO, model 49E12, pels 
serveis de la brigada municipal que s’adjudicà a l’empresa AUTO-
MOCIÓ JOAN CARLES, SL per un import d’11.540,00€, inclòs 
IVA.

ACORD D’ADHESIÓ A LA PÒLISSA D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABI-
LITAT CIVIL I PATRIMONIAL DE LA QUAL ÉS PRENEDORA L’ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES I CO-PRENEDORES AQUELLES 
ADMINISTRACIONS I/O ORGANISMES PÚBLICS, SOCIS DE L’ACM QUE 
S’HI ADHEREIXIN

S’acordà que el municipi d’AGRAMUNT s’adhereix a la pòlis-
sa d’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de la qual 
serà prenedora l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i 
co-prenedores aquelles administracions i/o organismes públiques, 
sòcies de l’ACM que s’hi adhereixin a la mercantil Zurich.

El passat dissabte dia 19 de gener, a les 2 del migdia,
al Restaurant Kipps, va tenir lloc el dinar de germanor

del Casal d’Avis d’Agramunt i Comarca que se celebra
cada any en aquestes dates. Enguany hi van assistir un cen-
tenar d’avis d’Agramunt així com dels pobles de la Ribera 
del Sió.

Després del dinar es van sortejar una cistella i diferents 
regals entre els assistents.

En acabar hi va haver una sessió de ball a càrrec de l’acor-
dionista Francesc Coma, que va durar fi ns a les 8 del vespre.

Casal d’Avis d’Agramunt i Comarca
Regidoria de Benestar Social

DINAR DEL CASAL D’AVIS D’AGRAMUNT I COMARCA
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LLICÈNCIES D’OBRES
DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS PATON, SL per arranjar i pintar 

la façana. C. Carabassa. 
DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS PATON, SL per ocupar la via 

pública amb un contenidor i una bastida. C. Carabassa. 

▼
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AGNÈS FONOLL TORRES, per arranjar i enguixar les parets de la 
sala de rentar de l’habitatge. C. Camí Vell de Mafet. 

RAMON ESCOLÀ PASCUET, per enrajolar i canviar el mobiliari del 
lavabo. C. Ronda Comtes d’Urgell. 

CROA, SL per instal·lar energia fotovoltaica connectada a la xarxa a 
la teulada de la casa i arrebossar una paret. C. Àngel Guimerà. 

JOAQUIM CIFUENTES SALA, per arranjar el panteó. Cementiri. 
JOAN BERNAUS ROS, per enrajolar i fer falsos sostres amb peces 

de pladur en dues habitacions. C. Muralla. 
CONSTRUCCIONS BLANCO-ROVIRA, SA per enrajolar una part del 

local i fer un lavabo. C. Àngel Guimerà.
JORDI FIGUERES VILANOU - JOSEFA SUAREZ SOSA, per la lli-

cència de primera utilització per construir un habitatge unifamiliar 
compost per planta baixa i planta pis. C. Molí Vell.

MIQUEL CARDEÑES CUCURULLS, per ocupar la via pública amb 
un contenidor i materials d’obres. Donzell. 

MIAMI-ALEJANDRIA, SLU per construir una cabana. Partida Re-
gué Salat. 

GRUPO CONSIST, SA per un dret de connexió a la xarxa general 
de clavegueram i per obrir una rasa per connectar la claveguera a la 
xarxa general. C. Tossal.

RAMON ESCOLÀ PASCUET, per un dret de connexió d’aigua defi -
nitiva a la xarxa general. C. Ronda Comtes Urgell. 

CROA, SL per obertura d’una rasa per connectar la instal·lació 
d’energia fotovoltaica. C. Àngel Guimerà. 

CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL per obrir una rasa per arranjar 
una avaria d’aigua. C. Empedrat, Camí de Mafet (Donzell) i C. Pom-
peu Fabra.

CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL per obrir una rasa per anular 
una escomesa d’aigua. C. Germandat de la Sang i a Montclar.

JAUME FERNANDEZ BRILS, per canviar les rajoles i el mobiliari 
de la cuina. Trav. Fondandana. 

RAMON BERNAUS SANTACREU, per enrajolar el lavabo de l’ha-
bitatge. C. Convent. 

EDUARD GARRIGA MARSOL, per arranjar i pintar la façana de 
l’habitatge. Montclar. 

JOSEP MARIA PIULATS PASQUAL, per col·locar fusteria a la tribu-
na de l’habitatge. C. Convent. 

DOLORS CASTELLS FOLCH, per treure envà del menjador i col-
locar barra, i per ocupar via pública amb un contenidor. C. Molí Vell. 

MARIA TERESA HUGUET ESCASANY, per construir una cabana 
per a usos agrícoles. Partida Salats. 

ROSER CASTELLÀ INGLA, per enrajolar el terra de l’habitatge i 
canviar el mobiliari del lavabo. Pl. Clos. 

JOSEP SOLÉ SOBREVALS, per llicència de primera utilització per 
ampliar una nau sense ús específi c. Av. Generalitat.

STRABERES EMPRESARIAL, SL per ocupar la via pública amb 
materials per obres. Av. Catalunya. 

CONSTRUCCIONS BLANCO-ROVIRA, SA per ocupar la via pública 
amb materials per obres. Av. Marià Jolonch. 

JOSEP MARIA TORNÉ CREUS, per llicència de primera utilització 
per adequar una nau industrial destinada a l’activitat de fusteria i 
ofi cines. C. Noguera. 

ESTABLIMENTS ESA, SL per fer una rampa per a minusvàlids i 
arranjar les escales d’entrada al restaurant. Ctra. Pons Salou, Km. 
12,900, i per ocupar la via pública amb un contenidor i materials 
d’obres. Av. Catalunya. 

COMUNITAT DE PROPIETARIS AV. ESPORTS, 63 per un gual per-
manent. Av. Esports. 

MIAMI-ALEJANDRIA, SLU per gual permanent. C. Carabassa. 

MAR POWER TECH, SL per un gual permanent. C. Pau Casals. 
CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL per obrir una rasa per soterrar 

un comptador d’aigua. Ctra. Tàrrega. 
EMILI PEDRÓS MIRALLES, per gual permanent. C. Pompeu Fabra. 
ROSA MARIA TORRES PUIG, per arranjar i pintar la façana de 

l’habitatge. C. Sabateria de Dalt. 
JAUME BARRERA SOLÉ, per substituir la fusta malmesa del balcó 

de l’habitatge. Pl. Mercadal. 
JORDI FIGUERES VILANOU, per un dret de connexió d’aigua defi -

nitiva a la xarxa general. C. Molí Vell. 
MARIA FITÓ VICENS, per ocupar la via pública amb una bastida. 

Pl. Amball. 
ALEJANDRO SILVESTRE ROSELL, per canviar les teules malmeses 

del magatzem, i per ocupar la via pública amb materials per obres. 
C. Ametller. 

COMUNITAT GENERAL VEÏNS AV. ESPORTS, 6-20 per un gual 
permanent. Av. Esports. 

MAR POWER TECH, SL per una llicència de primera utilització 
per construir un edifi ci plurifamiliar de 12 habitatges, 4 locals i 12 
trasters. C. Pompeu Fabra. 

HABITATGES AGRAMUNT, SL per una llicència de primera utilit-
zació per reconvertir un local en habitatge dins d’un conjunt plurifa-
miliar. Av. Catalunya. 

JOSEP MARIA BORGES VENDRELL, per una llicència de primera 
ocupació. C. Passeig Nou. 

MARIA DOLORES ALZURIA ABRIL, per un dret de connexió d’ai-
gua defi nitiva a la xarxa general. C. Ronda Molinal. 

JOAN MANEL GUIXÉ CIRERA, per rehabilitació de la façana i 
construcció d’un porxo a l’habitatge. Urb. Verge del Socors.

COMPLEX LLURBA, SL per construir una nau sense ús específi c. 
C. Tossal. 

VANDAR ASSESSORS 2000, SL per l’enderroc d’un edifi ci. Av. 
Marià Jolonch. 

CONSTRUCCIONS MARC CORRALES, SL per ampliar l’obertura 
porta d’entrada als baixos de l’habitatge. C. Germandat de la Sang. 

MARIA FITÓ VICENS, per arranjar i arrebossar una part de la faça-
na del local. Pl. Amball. 

JOSEP CASES BARRIL, per un dret de connexió d’aigua defi nitiva 
a la xarxa general. Donzell. 

CARME VILLEGAS IGLESIAS, per canviar les teules malmeses de 
la teulada i netejar el badalot, i per ocupar la via pública amb un 
contenidor. C. Raval de Puigverd. 

FRANCESC CANES COMA, per un dret de connexió d’aigua defi ni-
tiva a la xarxa general. C. Horts. 

JOAN GRANADOS RIERA, per canviar les rajoles i el mobiliari de 
la cuina. Av. Agustí Ros. 

ROSER MARTORELL BRAGAT, per enrajolar el terra i arrebossar les 
parets dels baixos. C. Baixada Mercadal. 

HARINAS LA ESTRELLA, SA per canviar les teules malmeses de la 
fàbrica. C. Santa Esperança. 

INES RECASENS FORNS, per arranjar i arrebossar una paret dels 
baixos. C. Sió. 

JOSEP BOBET MIRALLES, per separar individualment la xarxa del 
clavegueram dels dos habitatges. Av. Jaume Mestres.

JOAN BERNAUS ROS, per ampliar el gruix d’una paret de l’habi-
tatge. C. Muralla. 

CARME JUMELA SANCHEZ, per netejar el jardí i arranjar la tanca. 
C. Horts. 

FRANCISCA VICIANA ROSA, per fer una paret a la part superior de 
la porta del garatge i arrebossar-la. Ctra. Cervera.

▼
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Comptes de la XIX Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra

Un cop fi nalitzada la darrera edició de la Fira del Torró, la Regidoria de Promoció i Turisme ha realitzat el tancament 
comptable del certamen.

La liquidació de despeses i ingressos, que detallem a continuació, està organitzada per partides segons la naturalesa dels 
serveis o productes. Des de l’indispensable partida de personal fi ns a aquelles despeses generades pels actes paral·lels, tot 
està inclòs en aquest desglossament dels comptes de la Fira. 

Pel que fa a les partides d’ingressos, cal destacar que no hi trobaran una aportació fi xa de l’Ajuntament d’Agramunt. Tal 
com s’havia fet fi ns ara, l’Ajuntament es fa càrrec d’aquelles despeses que no queden cobertes pels ingressos dels preus 
públics, les subvencions d’altres administracions o pels serveis variats que dóna l’organització de la Fira. D’aquesta manera, 
el dèfi cit d’aquest tancament, 40.432,09 €, és l’aportació municipal d’enguany a l’esdeveniment més important dels que 
s’organitzen a la nostra vila. 

01.  DESPESES PERSONAL

Personal hostesses, Lo Catxo i Carpa Degustacions 4.255,00

Personal Cuita del Torró 1.620,00

Personal pàrquing fi ra i vigilància 5.562,00

Ca la Rosa (Dinars personal) 2.500,48

TOTAL 13.937,48
 

02.  DESPESES INFRAESTRUCTURES: INSTAL·LACIONS 
I SERVEIS

Ípic (estands) 27.980,59

Ipic (decoració carpes) 1.665,76

Espina Maquinària, S.L. (lloguer torre Ilum) 368,66

Ferreteria Firal, S.L. (material divers) 83,32

Pretensats Cuñat, S.L. (material divers) 50,83

Sire -escenografi a, sonorització, il·luminació carpes- 12.397,43

Envelats Vall, S.L. (lloguer carpa Degustacions) 3.564,11

Envelats Vall, S.L. (lloguer carpes DAR i Demostracions) 6.164,47

Poly-klyn (lloguer sanitaris) 922,20

Tendals Sangrà, S.L. (retolació planxes) 227,36

Tendals Sangrà, S.L. (fer rètols) 36,19

Transelec Montbea, S.L
(transport i muntatge carpes Diputació)

3.103,96

Axa Winterthur (assegurança perol Fira) 190,60

Assegurances Estrella (Incendis) 180,12

Ferreteria Molinet (material divers) 491,11

Tendals Sangrà (senyalització pancartes carpes) 64,73

Grafi kind (actualització pancartes carretera) 216,95

Estand “Ara aliments de Lleida” Diputació de Lleida 5.500,00

TOTAL 63.208,39

03.  DESPESES CARPA DEGUSTACIÓ 
M. Dolors Arriasol (roba) 16,00
Vimat (culleres cafè) 14,62
Formatges Monber (formatges varis) 131,04
Torrons Lluch 1.574,02
Vimat (material divers) 1.755,76
Vimat (material divers) 809,91
Xocolata Jolonch, S.L 616,32
Coopertaiva d’Artesa -cava- 1.348,85
Torrons Fèlix 1.644,11
Vimat (material divers) 432,44
M. Josefa Garcia Castillo (material divers) 32,29
Caprabo (nata) 35,80
Distribucions J. Areny (begudes) 571,16
Josep M. Penella Esmatges (coca) 184,00
Torrons Roig 1.415,67
Camats - Esteve i fi lls (coca) 432,58
Detercom, S.L. 30,02
Torrons H. Vicens, S.L. 1.142,26
NP Imatge i Regal, S.L (davantals i cintes organització) 72,85
Pastisseria Ramon (coca) 450,00
TOTAL 12.709,70
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04.  DESPESES PUBLICITAT

Llibreria Marsà (butlletes sorteig, cartolines cursa, tiquets bar) 494,94
Diari La Mañana (publicació Cartell Fira) 533,59
La Boira de Ponent (publicació Cartell Fira) 464,00     
Disseny displays i logos 800,00     
Íntegrum (disseny cartells i quatríptics Fira) 2.524,16
Dispromèdia (actualització pàgina web) 748,14
Diari Bondialleida, S.L. (publicació Cartell Fira) 278,40
Diari Segre, S.L.U (publicació Cartell Fira suplement Urgell-Segarra) 58,00
Diari La Mañana (publicació Revista especial Fira) 669,32
Catalunya Ràdio (falca publicitat Fira) 2.187,20
Modifi cació video espot televisió 800,00
Publinver, S.L (publicitat TV3) 2.901,16     
Agafa’m (publicació Cartell Fira) 232,00
C.V.S Distribucion, S.L. (Enganxar cartells Fira) 174,29
Íntegrum (disseny i impressió cartell Firanit) 319,00
Diari Segre, S.L.U (publicació Cartell Fira) 812,00
Comarques de Ponent (Publicació Cartell Fira) 443,12
Impremta Vicens (quadríptics) 1.796,84
Impremta Vicens (cartells) 544,04
Grafi kind -Impressió displays i pancartes publicitat- 963,32
TOTAL 17.743,52
  
05.  DESPESES PROTOCOL

Garrabou Joiers, S.C.P (guardó Torronaire d’Honor) 230,00
Torrons Fèlix -Lots autoritats- 146,00
Torrons Roig -Lots autoritats- 127,00
Torrons H. Vicens -Lots autoritats- 124,00
Hotel - Restaurant Kipps (allotjament Delegació de Cremona) 454,87
Jaume Bonet (transport Delegació de Cremona) 270,00
Hotel - Restaurant Kipps (dietes Delegació de Cremona) 244,70
Pastisseria Ramon (rebosteria i pastes de te) 160,42
Rosa Marsà (Il·lustració litografi a) 116,00
Reportatge video Fira 2.000,00
TOTAL 3.872,99
  
06. DESPESES ACTIVITATS FIRA

Personal i material de la Cuina en Directe 196,95
Degustació presentació SlowFood 412,00
Tallers gastronòmics infantils 1.635,00
Demostració d’ofi cis antics 4.104,80
Hotel Kipps (ofi cis antics) 314,07
Megafonia (Lo Catxo) 120,00
Material i hores cuita del Torró 2.598,00
Detercom (rotllo per folrar el mostrador) 22,16
TOTAL 9.402,98

L'AJUNTAMENT
INFORMA

07. DESPESES ACTIVITATS LÚDIQUES
Megafonia Gimnàs Més i Demostració de Country 150,00
La Cremallera Teatre -Inauguració, cercaviles i animació- 2.900,00
Camats - Esteve i fi lls (coca ball gent gran) 140,00
Farré Serrano (begudes ball gent gran) 79,32
FiraNit (grups musicals i carpa) 4.500,00
Íntegrum (disseny i impressió cartell FiraNit) 275,00
TOTAL 8.044,32

08. DESPESES ACTIVITATS ESPORTIVES 
NP Imatge i Regal -maillot cursa Transiscar BTT- 1.000,00
NP Imatge i Regal -samarretes Cursa atlètica- 998,88
Megafonia Torneig de Futbol 165,00
Megafonia Cursa del Torró 165,00
Megafonia Cursa BTT 165,00
Megafonia Tirada de Bitlles 150,00
Torrons H. Vicens, S.L (pastilles obsequi bitlles) 240,75
TOTAL 2.884,63

TOTAL DESPESES 131.804,01
 
01.  INGRESSOS PREUS PÚBLICS 
Lloguer estands interiors i ocupació d’espai 38.146,00
Ocupació espai exterior 920,90
Mobiliari estands 2.173,47
Firetes 2.245,21
Parades 7.615,59
TOTAL 51.101,17

02.  INGRESSOS VARIATS 
Lo Catxo 499,00
Publicitat patrocinadors i col·laboradors 5.645,46
Aj. d’Agramunt -torrons i xocolata per protocol general- 1.027,44
Aj. d’Agramunt -cava per protocol general- 138,85
Degustacions 7.610,00
TOTAL 14.920,75

03.  INGRESSOS SUBVENCIONS
Diputació de Lleida 16.000,00
Consell Comarcal de l’Urgell 1.250,00
Cambra de Comerç de Tàrrega 1.500,00
Generalitat de Catalunya - DAR 6.000,00
Caixa Pensions 600,00
TOTAL 25.350,00

TOTAL INGRESSOS 91.371,92

DESPESES – 131.804,01
INGRESSOS 91.371,92
TOTAL – 40.432,09

▼
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Pressupostos municipals 2008
PRESSUPOST D’INGRESSOS 2008

CAP.  I  - IMPOSTOS  DIRECTES 

Art. Concep. DENOMINACIÓ 

Sobre el capital 
11200 IBI Naturalesa Rústega 89.000,00 € 
11201 IBI Naturalesa Urbana 930.000,00 €
113 Impost s. vehicles tracció mecànica 340.000,00 €
114 Impost s. Increment valor terrenys n.urbana 70.000,00 €

Sobre activitats econòmiques 
13000 Activitats empresarials 150.000,00 €

TOTAL CAPÍTOL I 1.579.000,00 €

CAP.  II  -  IMPOSTOS INDIRECTES 

Art. Concep. DENOMINACIÓ 

Altes impostos indirectes 
282 Impost s.construccions, instal·lacions i obres 125.000,00 €

TOTAL CAPÍTOL II 125.000,00 €

CAP. III - TAXES I ALTRES INGRESSOS 

 Art. Concep. DENOMINACIÓ 

30 Vendes 
30001 Venda d’efectes inútils 500,00 €

31 Taxes 
31000 Expedició de documents (O. 10) 8.000,00 €
31002 Llicències auto-taxi (O.1) 30,00 €
31003 Llicències d’obres (O.2) 15.000,00 €
31004 Llicències activitats i obertura establiments (O.11) 6.000,00 €
31006 Recollida d’escombraries (O.3) 190.000,00 €
31007 Clavegueram (O.6) 24.300,00 €
31008 Cementiri - Serveis funeraris (O.12) 27.500,00 €
31009 Bàscula (O.23) 1.000,00 €
31010 Guarderia  (O.22) 36.000,00 €

31011 Escola de Música i Cobla  (O.21) 87.000,00 €
31012 Aigua 11.500,00 €
31013 Obertura valls i rases  (O.15) 500,00 €

31014
Mercaderies, runes i materials (O.16-A)
ocup. v. pública

5.500,00 €

31015 Guals  (O.17) 14.700,00 €
31016 Utilització edifi cis públics (O.24) 500,00 €
31017 Retirada de vehicles (O.7) 100,00 €
31018 Deixalleria (O.29) 2.000,00 €

32 Taxes aprofi tament domini públic 
32000 Taules i cadires  (O.16-B) 1.200,00 €
32001 Quioscs  (O.16-C) 500,00 €
32002 Mercat, fi retes, biombos  (O.16-D) 16.000,00 €
32003 FECSA-ENDESA  (O.26) 34.500,00 €
32004 TELEFÒNICA  (O.26) 18.500,00 €
32005 Fira del Torró i Xocolata a la Pedra (O.16-F) 55.000,00 €
32006 REPSOL (O.26) 1.900,00 €
32007 Fira Agr’auto 1.400,00 €

34 Preus públics per la prestació de serveis 
34101 Festa Major  (O.00-2) 40.000,00 €

39 Altres  ingressos 
391 Multes  (O.14) 5.000,00 €
392 Recàrrecs de constrenyiment 1.500,00 €

39901 Recursos eventuals 14.000,00 €

TOTAL CAPÍTOL III 619.630,00 €

▼
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CAP. IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

 Art. Concep. DENOMINACIÓ 

42 De  l’Estat 

42000 Participació Tributs Estat F.N.C.M. 910.000,00 €

45 De  Comunitats  Autònomes 

45501 Jutjat  de  Pau 3.500,00 €

45502 Escola Municipal de Música 59.000,00 €

45504 Llar d’Infants 95.000,00 €

45508 Fons Cooperació Local Catalunya 120.000,00 €

45510 Subv.Generalitat Fira Torró (Darp) 6.000,00 €

45511 Subv.Generalitat Turisme-Rehabil.refugi g.civil 50.000,00 €

46 D’Entitats Locals 

46204 Subvenció Diputació Escola Música 1.600,00 €

46205 Subvenció Diputació Fira del Torró 16.000,00 €

46206 Subvenció Consell Comarcal Fira del Torró 1.250,00 €

46207 Subvenció Cambra de Comerç Fira del Torró 1.500,00 €

46209 Subvenció Diputació Activitats Culturals 400,00 €

46211 Subvenció Diputació interessos préstec 3.500,00 €

46220 Aportació Junta Montclar obra Ajuntament 12.476,57 €

46221 Aportació Junta Puelles obra Mur 3.627,83 €

TOTAL CAPÍTOL IV 1.283.854,40 €

CAP.  V - INGRESSOS PATRIMONIALS 

Art. Concep. DENOMINACIÓ 

52 Interessos  de dipòsits 

520 Interessos 1.000,00 €

54 Rendes de béns immobles 

540 Arrendaments fi nques urbanes 35.000,00 €

541 Arrendaments fi nques rústegues 39,60 €

55 Concessions i aprofi taments especials 

550 Cànon concessió servei aigua-Cassa 73.914,84 €

TOTAL  CAPÍTOL  V 109.954,44 €

CAP.  VI  -  VENDA INVERSIONS REALS

Art. Concep. DENOMINACIÓ 

60 De terrenys 
60003
60004
60005

TOTAL  CAPÍTOL  VI -  €

CAP. VII - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Art. Concep. DENOMINACIÓ 

75 De  Comunitats  Autònomes
75510 PUOSC-Arranjam.2ª planta Ajuntament 138.752,88 €
75511 PUOSC-Enllumenat Travessia Fase C 107.555,11 €
75512 PUOSC-Pla director Sanejament 36.569,00 €
75513 PUOSC-Rehab.edif.Ajuntament Montclar 3ª F 92.683,09 €
75514 PUOSC-Construcció mur Puelles 26.949,59 €
75515 Subv.Generalitat-Recuperació refugi guerra civil 20.000,00 €
75516 Subv.Generalitat-Enllumenat Travessia Fase C 24.908,12 €
75517 Subv.Generalitat-ACA-Pla Sanejament 19.691,00 €

76 D’Entitats  Locals 
76102 Subv.Diputació-IEI-Rehabilit.Església 3ª F.2007 15.000,00 €
76103 Subv.Diputació-IEI-Rehabilit.Església 3ª F.2008 15.000,00 €
76104 Subv.Diputació-IEI-Arranjament 2ª planta Ajuntament 15.000,00 €
76105 Petita ajuda - Arranjament 2ª planta Ajuntament 12.000,00 €
76106 Petita ajuda - Reparació infraestructures 12.000,00 €

TOTAL CAPÍTOL VII 536.108,79 €

CAP. IX  -  PASSIUS FINANCERS

Art. Concep. DENOMINACIÓ 

91 Préstecs rebuts del sector públic 
91601 Bestreta Diputació informàtica 4.000,00 €

D’Ens de fora del sector públic 
91701 Préstec fi nançament Inversions 509.946,44 €

TOTAL  CAPÍTOL  IX 513.946,44 €

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 4.767.494,07 €

▼
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PRESSUPOST DE DESPESES 2008 

CAP.  I  -  DESPESES DE PERSONAL 

C.F.  C.E. DENOMINACIÓ 

Alts càrrecs 
111-100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions 85.000,00 €

Personal funcionari 
121-120 Retribucions bàsiques 318.098,64 €
121-121 Retribucions complementàries 286.190,88 €

Personal laboral 
121-130 Laboral fi x, temporal i temps parcial 445.706,76 €

Altre personal 
121-141 Altre personal 75.954,82 €

Incentius al rendiment 
121-151 Gratifi cacions 1.000,00 €

Quotes prestacions i despeses socials 
313-16000 Seguretat Social i assistència sanitària 282.000,00 €
121-16200 Formació del personal 2.000,00 €
313-16205 Assegurances 2.500,00 €

TOTAL  CAPÍTOL  I 1.498.451,10 €

CAP. II - DESPESES CORRENTS I SERVEIS 

 C.F.  C.E. DENOMINACIÓ 

Arrendaments 
121-203 Maquinària, instal·lacions i utillatge 57.500,00 €
121-204 Material de transport - persones 1.725,00 €

Reparacions, manteniment i conservació 
121-210 Infraestructura i béns naturals 120.000,00 €
121-212 Edifi cis i altres construccions 80.500,00 €
121-213 Maquinària, instal·lacions i utillatge 50.600,00 €
121-216 Equipaments informàtica 12.075,00 €

Material, subministraments i altres
121-22000 Material ofi cina ordinari no inventariable 14.000,00 €
121-22001 Premsa, revistes, llibres, publicacions,... 14.950,00 €
121-22002 Material informàtic no inventariable 7.000,00 €
121-22100 Energia elèctrica 230.000,00 €
121-22103 Combustibles i carburants 72.000,00 €
121-22104 Vestuari 6.900,00 €
121-22105 Aliments 4.600,00 €
121-22107 Productes farmacèutics 60,00 €
121-22108 Productes de neteja 3.450,00 €
121-22200 Telefòniques 38.000,00 €
121-22201 Postals 4.487,44 €
121-223 Transports 2.300,00 €
222-224 Assegurances 26.000,00 €
121-225 Tributs 8.970,00 €

452-22600 Despeses diverses (Actinadal i material) 16.000,00 €
121-22601 Atencions protocol·làries i representatives 16.000,00 €
751-22602 Publicitat i propaganda 26.000,00 €
121-22603 Jurídics 15.000,00 €
451-22607 Festes populars 149.500,00 €
451-22608 Activitats culturals 28.750,00 €
751-22609 Activitats turístiques 4.600,00 €
451-22610 Fira del Torró i Xocolata a la Pedra 126.500,00 €
422-22700 Serveis neteja 142.600,00 €
222-22701 Seguretat 11.500,00 €
222-22704 Retirada i dipòsit vehicles 403,00 €
463-22705 Processos electorals 575,00 €
121-22706 Estudis i treballs tècnics 34.500,00 €
511-22709 Enjardinament 63.250,00 €

Indemnitzacions per raó del servei 
111-23100 Locomoció càrrecs electes 5.750,00 €
121-23101 Locomoció personal 2.875,00 €

TOTAL  CAPÍTOL  II 1.398.920,44 € ▼
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CAP.  III  -  DESPESES FINANCERES 

C.F.  C.E. DENOMINACIÓ 

De préstecs de l’interior 
011-310 Interessos 158.591,00 €

De dipòsits, fi ances i altres 
011-349 Altres despeses fi nanceres 2.500,00 €

TOTAL  CAPÍTOL  III 161.091,00 €

CAP. IV - TRANSFERÈNCIES  CORRENTS 

C.F.  C.E. DENOMINACIÓ 

A organismes autònoms Entitat local 
452-411 Patronat Municipal d’Esports 59.000,00 €

A empreses de l’Entitat local 

442-440
Aportacions societats merc. municipals 
(Urgell Net)

186.214,53 €

A Entitats locals 
313-465 A comarques - Serveis Socials 7.800,00 €
121-466 A altres Entitats que agrupen municipis 4.360,00 €
511-468 Nuclis agregats 9.500,00 €

D’Entitats Locals 
313-480 Atencions benèfi ques i assistencials 3.200,00 €

451-48900 Subvencions entitats sense ànim de lucre 15.000,00 €
451-48905 Fundació Privada Espai Guinovart 15.025,00 €
451-48906 Fundació Privada Guillem Viladot “Lo Pardal” 15.025,00 €

TOTAL  CAPÍTOL  IV 315.124,53 €

CAP.  VI  -  INVERSIONS REALS 

C.F.  C.E. DENOMINACIÓ 

Inversió nova en inf. i béns destinats a ús gral. 
511-60001 Urbanització PP3 -10% 39.313,98 €

Inversió reposició inf. i béns destinats a ús gral. 
511-60108 Nuclis agregats 13.500,00 €
511-60140 Reparació infraestructures diverses 137.500,00 €
453-60141 Rehabilitació església 3ª Fase 85.000,00 €
453-60177 Recuperació refugi guerra civil 20.000,00 €
121-60109 Ampliació ajuntament 70.000,00 €
511-60142 Adquisició camió brigada 11.600,00 €
121-60187 Arranjament 2ª planta ajuntament 213.465,97 €
511-60143 Enllumenat travessia fase C 165.469,39 €
511-60144 Pla director sanejament 56.260,00 €
511-60181 Rehabilitació edifi ci ajuntament Montclar 142.589,38 €
511-60145 Construcció mur Puelles 41.460,91 €

Inversió nova assoc.funcionament op. serveis 
121-623 Maquinària, instal·lacions, estric, senyalització 25.000,00 €
121-625 Mobiliari 15.000,00 €
121-626 Xarxa informàtica 10.000,00 €

511-62701 Projectes 20.000,00 €

TOTAL  CAPÍTOL  VI 1.066.159,63 €

CAP.  IX  -  PASSIUS FINANCERS 

C.F.  C.E. DENOMINACIÓ 

Amortització de préstecs de l’interior 

011-911
Amortit. préstecs mitjà i llarg termini
ens sec. públic

9.726,33 €

011-913
Amort.préstecs mitjà/llarg termini ens 
fora sec.pub.

318.021,04 €

TOTAL CAPÍTOL IX 327.747,37 €

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 4.767.494,07 €

▼
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L'AJUNTAMENT
INFORMA

ESTAT D’INGRESSOS

CAP DENOMINACIÓ
PRESSUPOST PATRONAT P. RESIDÈNCIA TOTAL
MUNICIPAL M. ESPORTS G. MAS VELL CONSOLIDAT

1 Impostos Directes 1.579.000,00 0 0 1.579.000,00
2 Impostos Indirectes 125.000,00 0 0 125.000,00
3 Taxes i altres ingressos 619.630,00 86.600,00 252.182,00 958.412,00
4 Transferències corrents 1.283.854,40 65.930,00 0 1.349.784,4
5 Ingressos patrimonials 109.954,44 70,00 100,00 110.124,44
6 Venda d’inversions reals 0 0 0 0
7 Transferències de capital 536.108,79 0 0 536.108,79
9 Passius fi nancers 513.946,44 0 0 513.946,44

TOTAL INGRESSOS 4.767.494,07 152.600,00 252.282,00 5.172.376,07

ESTAT DE DESPESES

CAP DENOMINACIÓ
PRESSUPOST PATRONAT P. RESIDÈNCIA TOTAL
MUNICIPAL M. ESPORTS G. MAS VELL CONSOLIDAT

1 Despeses de personal 1.498.451,10 97.850,00 174.202,00 1.770.503,10
2 Compra béns corrents 1.398.920,44 38.600,00 73.580,00 1.511.100,44
3 Despeses fi nanceres 161.091,00 0 500,00 161.591,00
4 Transferències corrents 315.124,53 14.000,00 0 329.124,53
6 Inversions reals 1.066.159,63 2.150,00 4.000,00 1.072.309,63
9 Passius fi nancers 327.747,37 0 0 327.747,37

TOTAL DESPESES 4.767.494,07 152.600,00 252.282,00 5.172.376,07

Quadre resum pressupostos consolidats

INVERSIONS

Partida INVERSIÓ Pressupost Fons Propis Petita A. Subv. Dip. Subv.PUOSC Subv.General. Cont.Espec. Bestretes Crèdits
511,60108 Nuclis Agregats  13.500,00 €  13.500,00 €

453-60141 Rehab.Església 3ª F  85.000,00 €  30.000,00 €  55.000,00 €

453-60177 Recup.refugi g.civil  20.000,00 €  20.000,00 €  -   €

121-60109 Ampliació Ajuntam.  70.000,00 €  70.000,00 €

511-60142 Adquis.camió brigada  11.600,00 €  11.600,00 €

121-60187 Arranjam.2ª p.Ajunt.  213.465,97 €  12.000,00 €  15.000,00 €  138.752,88 €  47.713,09 €

511-60143 Enllum.Travessia F.C  165.469,39 €  107.555,11 €  24.908,12 €  33.006,16 €

511-60144 Pla director Sanejam.  56.260,00 €  36.569,00 €  19.691,00 €  -   €

511-60181 Rehab.edif.Ajunt.Montcl  142.589,38 €  92.683,09 €  12.476,57 €  37.429,72 €

511-60145 Construc. mur Puelles  41.460,91 €  26.949,59 €  3.627,83 €  10.883,49 €

121-623 Maquinària i estris  25.000,00 €  25.000,00 €

121,625 Mobiliari  15.000,00 €  15.000,00 €

121,626 Xarxa Informàtica  10.000,00 €  4.000,00 €  6.000,00 €

511-62701 Projectes  20.000,00 €  20.000,00 €

511-60001 PP3 10% Urbanització  39.313,98 €  39.313,98 €

511-60140 Rep.infraestructures  137.500,00 €  12.000,00 €  125.500,00 €

TOTALS  1.066.159,63 €  -   €  24.000,00 €  45.000,00 €  402.509,67 €  64.599,12 €  16.104,40 €  4.000,00 €  509.946,44 €
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Segon aniversari de

JOSEP PORTA i VALL
que morí cristianament
el 26 de febrer de 2006.

Els que et vàrem estimar no t’oblidem
i sempre estaràs entre nosaltres.
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ALMANAC

GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE GENER

Temperatura màxima: Temperatura mínima: Precipitacions:
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°C l./m2

Dies

Demografi a

(Mes de gener de 2008)

NAIXEMENTS

Lluc Magrinyà i Torres dia   2
Yousra Reggani dia   7
Júlia Codina i Martínez dia 14
Abel Pijuan i Ibáñez dia 18
Erica Silvia i Carstea dia 21
Àlex Escanilla i París dia 23
Ariadna Canosa i Muntó dia 26

DEFUNCIONS

Mercè Baró i Marsà 90 anys, dia 20-12
Mercè Seró i Llobera 85 anys, dia   2
Anna M. Vega i Mesa 86 anys, dia   6
Rosa Valls i Ariet 79 anys, dia 14
Joan Bertran i Prat 84 anys, dia 22
Jaume Cortadelles i Valls 79 anys, dia 23

Temps

PLUJA CAIGUDA DURANT EL GENER

Dia   2 ........................................  7,4 l./m2

Dia   3 ........................................  4,6 l./m2

Dia 11 ........................................  2,4 l./m2

Dia 13 ........................................  Inapreciable
Dia 15 ........................................  2,8 l./m2

Dia 16 ........................................  0,7 l./m2

Dia 20 ........................................  0,6 l./m2

TOTAL ........................................  18,5 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL GENER

Màxima del mes ............................. 14°, dia 11
Mínima del mes ................................–7°, dia 2
Oscil·lació extrema mensual ........................21°
Mitja de les màximes .............................8,161°
Mitja de les mínimes .............................1,322°
Mitja de les mitjanes .............................4,741°

L’observador: Deudat Pont

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

Dia 16: Diumenge de Rams.
Dia 19: Sant Josep, espòs de la Mare de Déu.
Dia 20: Dijous Sant.
Dia 21: Divendres Sant i lluna plena.
Dia 23: Pasqua de Resurrecció.
Dia 24: Dilluns de Pasqua. La Mare de Déu de 

l’Alegria.
Dia 25: L’Encarnació de la Mare de Déu. Conegut 

popularment com la Mare de Déu de Març i considerat 
com una de les quatre festes de la Mare de Déu. Fins 
al segle XVI, avui se celebrava la festa de la Mare de 
Déu del Roser, perquè en aquesta diada va encarnar-se 
en el si virginal de Maria el Roser de Puresa de què va 
néixer Jesús. El papa Gregori XIII, per commemorar la 
victòria a la batalla de Lepant davant els turcs, victòria 
obtinguda amb l’ajut de la mare de Déu del Roser, 
va traslladar la festa al dia 7 d’octubre. A Catalunya 
aquesta festa només se celebra litúrgicament ja que la 
devoció popular la commemora pel mes de maig. 

Els nostres avis creien que durant la Quaresma era un 
pecat molt gros fer l’amor i observaven la castedat més 
rigorosa. Estava molt mal vist un naixement nou mesos 
després de la Quaresma. Però els matrimonis que no 
tenien fi lls i desitjaven ser pares, tal dia com avui trenca-
ven el precepte de castedat, creguts que la Mare de Déu 
afavoria la fecundació i facilitava la maternitat.

MARÇ

Mes de 31 dies, tercer del nostre calendari, 
tradicionalment el més variable de l’any. En l’an-
tic calendari romà, martius, era el primer mes de 
l’any. Estava consagrat a Mart, déu de la guerra, 
del qual deriva el seu nom. Aquest mes començava 
a Roma el temps de fer la guerra que s’acabava a 
l’octubre.
El dia 1 el sol surt a les 6h 26m, i es pon a les 17h 
42m. El dia 31 el sol surt a les 5h 36m, i es pon 
a les 18h 15m
El dia 20 el sol entra a la constel·lació d’ÀRIES.
Entrem a la PRIMAVERA a les 5h 48m.

Les fases de la lluna:

Lluna nova el dia   7,  a les 17,14 h

Quart creixent el dia 14,  a les 10,46 h

Lluna plena el dia 21,  a les 18,40 h

Quart minvant el dia 29,  a les 21,47 h

La gent del camp començaven a fer la migdiada a 
partir del dia d’avui.

Per la Mare de Déu de Març, L’Encarnació
el cap al jaç. se’n porta el gel 
 i duu la calor

EFEMÈRIDES DEL MES
Els drets parroquials de 1584. En una data in-

determinada de 1584 sembla que hi havia dife-
rències entre la Paeria i la Parròquia pels drets que 
es cobraven sobre algunes cerimònies religioses i 
tal com aquestes s’havien de celebrar. Per això, el 
bisbe de la Seu d’Urgell, Fra Ambrosio de Mont-
cada, a petició dels paers d’Agramunt, fi xa alguns 
drets parroquials que han de regir a la vila: Per 
casar un home fora la vila, 3 sous y 6 diners, y si 
és dona, 5 sous. En les núpcies: 17 diners y malla 
y oferta dels ciriets, cochs y vi. Ha de tenir un vi-
cari y un cabiscol. Dirà la Passió en les misses de 
Santa Creu de Maig a Santes Creus de Setembre, 
com s’acostuma. A Santa Creu de Maig s’usa que 
el rector faci una bandera de cànem d’una alna de 
llarch (lo bisbe imposa quatre palms més o me-
nos) ab una creu negra pintada y posen cera del 
Corpus y serveix per les professons de les lletanies; 
acabades les quals se posa al campanar per los 
temporals. Lo bisbe aprova que el rector la faci 
i que els cònsols o paers li paguin cada any una 
lliura de bou per Nostra Senyora d’Agost.

Bibliografi a: Pons i Serra Lluís. Episodis de l’Agramunt 
dels segles XVII i XVIII.

R. Bernaus i Santacreu
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Trobem a faltar
       el teu somriure...

Joan Ramon Gallart i Huguet
A. C. S.

Onzè Aniversari
(22 de febrer de 1997)
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❚ Coordina Rosa Maria Sera

❚ per
 Ricard Bertran

Les 7
diferències

Al Carnaval agra-
muntí hi participen 
moltes comparses, 
algunes d’elles amb 
disfresses molt ori-
ginals.
 
La foto de l'esquerra 
és l’ori ginal, mentre 
que a la de la dreta 
s’han fet set mo difi -
cacions.

A veure si les tro beu!

Solució a les 
7 diferències:

OPERACIONS NUMÈRIQUES

LLEURE AMENITATS

Solució al 
LABERINT

La número 4
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SALT DE CAVALL

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

Solució al SALT DE CAVALL, per P.R.:

Pels dies de Carnestoltes, molt vi i 
poques-soltes.

tes, ques nes Pels

Car di molt po

vi tol sol es

tes. de i

Quina línia ens portarà fi ns a la papallona?
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LA FOTO per JOSEP BERTRAN

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

Algunes persones van acabar 
la nit de carnaval a la traves-

sia del carrer de Vilavella amb un 
botellón. La beguda està cada 
vegada més associada al lleu-
re dels joves. Malauradament 
això també ha arribat a la fes-
ta del nostre Carnaval, afectant 
la pròpia rua. Hi ha comparses 
que comencen la festa a l’hora 
d’esmorzar, la segueixen al di-
nar i continua a la desfi lada de 
la tarda i arriba fi ns al ball de la 
nit. A alguns dels membres de 
les colles se’ls nota d’una hora 
lluny que els seus moviments no 
els provoquen únicament el rit-
me de la música ambiental, sinó 
que ve de més endins.
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