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CRÈDITS

ESTIMATS LECTORS...

La Margarida i el Mateu 
de cal Platxat, la Ma-
nuela de ca l’Espinal, 

l’Amadeu de cal Metó, lo 
Caseta, lo Vell Fraressa, lo 
Gravadet, lo Vell Tressó,... i 
així fi ns a 27 agramuntins 
i forasters, van morir ara fa 
justament 70 anys. Van morir 
al pati del Sindicat, a la plaça 
del Pou, a la Fondandana... i 
en molts altres indrets de la 
Vila víctimes de les bombes 
que van llençar els avions 
franquistes de la Legión 
Cóndor nazi.

Era un matí assolellat de 
primavera de 1938, el cinc 
d’abril. La guerra durava des 
de feia gairebé dos anys, però 
Agramunt mai no n’havia estat 
l’escenari directe. Els agra-
muntis coneixien els bom -
bardejos per referèn cies. 
Mai no els havien patit. Per 
això aquell matí fatídic, eren 
quarts de deu, ningú no va 
deixar de fer el que feia quan 

van sentir la remor malèfi ca 
que venia des del cel. 

Ha passat a la història com 
“el primer bombardeig”. Les 
primeres bombes van caure al 
pati del Sindicat. Després per 
tota la Vila. Va ser un infern, 
un espectacle dantesc. Els 
veïns a penes eren consci-
ents del que estava passant. 
Desenes d’edifi cis van quedar 
afectats, molts enderrocats 
amb els seus estadants sota 
la runa. Hi van restar dos 
dies. El pànic es va apoderar 
dels agramuntins que van 
fugir al defora i Agramunt va 
restar una vila fantasmal.

“Tot d’una sentírem un re-
bombori: els avions alemanys 
Heinker, amb vol baix, metra-
llen i bombardegen. En pocs 
instants fugírem de casa en 
direcció al canal, ens vam fi car 
al corral a dins la corralina del 
porc, amb una petita branque-
ta a la boca per a la pressió de 
les explosions. Sobtadament 

una bomba va caure al costat, 
sort que una paret gruixuda 
va parar l’impacte. Gallines, 
pollastres i conills van ser-ne 
les víctimes”. Una escena que 
va acompanyar per sempre 
més Josep Guinovart. Només 
tenia 9 anys, i anys més tard, 
ja en plena maduresa, ho va 
plasmar a l’Espai.

Durant molt de temps el “cinc 
d’abril” va ser un aniversari 
maleït del qual se’n parlava 
en veu baixa. Els qui havien 
llençat les bombes encara 
hi eren. Han passat els anys 
i ja seria hora de fer alguna 
cosa i servar-ne la memòria 
de manera solemne, ofi cial. 
Dels qui hi van morir, i dels 
qui van sobreviure i en van 
arrossegar el record durant 
tota la seva vida. 

Afectuosament,

Bernat Jofre

Agramunt, març de 2008

Ja seria hora de 
fer alguna cosa i 
servar-ne la me-
mòria de manera 
solemne, ofi cial. 
Dels qui hi van 
morir, i dels qui 
van sobreviure i 
en van arrossegar 
el record durant 
tota la seva vida.
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▼

Teatre

ACTUALITAT FETS DEL MES per JOSEP BERTRAN

El Grup Escènic Agra-
muntí ens ha presentat 
aquests dies de Pasqua, 

dissabte 22 i diumenge 23 (es 
preveu una altra representa-
ció el dia 30 de març) un nou 
muntatge escènic. En aques-
ta ocasió van escollir una obra 
d’enredo, Quines parelles, del 
francès Vicent Durand. Es 
tracta d’una mena de vodevil 
sense cap més pretensió que 
la de divertir l’espectador, 
amb els clàssics malentesos 
i amb segones intencions pi-
cants.

El director titular, Amadeu 
Padullés, l’actual alcalde de 
la Vila, va donar el relleu a la 
veterana actriu Carme Vicens, 
que es va estrenar com a di-
rectora. Darrere els que do-
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

nen la cara hi van col·laborar 
una bona colla de gent que 
relacio nem a continuació:

Damià: Joan Ribalta
Laura: Antonieta Canosa
Miquel: Francesc Bullich
Conxita: Maribel Antequera
Pol: F. Xavier Gené
Júlia: Dolors Ginestà

Helena: Pilar Lago
Mireia: Maria Pijuan
Robert: Ramon Bernaus
La Mari: Tània Inglés

Escenografi a:
Jaume Villalta
Amadeu Balasch
Honest Valentines
Miquel Ros
Paquito Cifuentes
Anna Santacreu

Llum i so: Rossend Carrera
 Joan Jubete
 Josep M. Ros
 Ramon Roqué

Cartell i programa de mà:
Anna Torres

Fotografi a: Jesús Vega

Perruqueria i estilistes:
Imma Guerrero
Pilar Lago
Antonieta Canosa
Joan Jubete

Vestuari: Rosa Omedes

Apuntadors:
Anna Santacreu
Àngels Ribalta

Direcció: Carme Vicens

Es preveu una al-
tra representació 
el diumenge dia 
30 de març.
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Setmana Santa
i Pasqua

Diumenge de Rams
La Setmana Santa, molt 

avançada enguany, s’obrí amb 
la tradicional benedicció de 
Rams a la plaça de l’Església, 
malgrat que els ofi cis religio-
sos es van haver de celebrar 
al Foment Parroquial a causa 
de l’actual fase de les obres 
de restauració del temple de 
Santa Maria.

Actes religiosos
El Foment pot donar cabu-

da als actes religiosos dels 
dies normals, però per segons 
quins tipus de celebracions 
es queda petit i els fi dels els 
han de seguir gairebé des del 
carrer. S’anuncia que al maig, 
per les Comunions, tornarà la 
normalitat.

Caramelles
El Grup Caramellaire “Aires 

del Sió”, fi dels des de fa 27 
anys a la cita del Diumenge 

de Pasqua, van tornar a seguir 
enguany places i carrers des 
de les 9 del matí fi ns a quarts 
de 3 de la tarda. El dia va ser 
molt desapacible amb vent i 
temperatura baixa.

Sota la batuta de Bernat 
Solé el grup va interpretar 
aquesta Pasqua, segons el pro -
grama de mà que repartien, 
un vals de la seva creació, 
Bella terra, bella cançó; la co-
neguda sardana de la sarsue-
la, Cançó d’Amor i de Guerra, 
amb música de Martínez Valls 
i lletra de Capdevila-Mora, i 
la peça dedicada a la nostra 
Vila, Agramunt Vila aimada.

 La cinquantena de carame-
llaires, entre cantaires, músics 
i encarregats de la recapta, 
van fer la seva cantada prin-
cipal a la plaça de l’Església 
davant l’Ajuntament. L’alcal-
de es va estrenar en la impo-
sició de la llaçada al pendó 
del grup.JO
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▼

ACTUALITAT FETS DEL MES

Eleccions generals 08

La baixa participació 
que es va registrar a 
Agramunt és un dels 

elements a destacar en els 
comicis generals celebrats el 
dia 9 de març. Si l’índex de 
participació fa quatre anys va 
ser del 75,49%, ara ha estat 
únicament del 68,11%, infe-
rior en un 7,37%. A Catalu-
nya la participació va arribar 
al 71,2%. 

Senyalar també la lenta, 
pe rò progressiva, reducció 
del cens electoral. Mentre els 

residents creixen, els elec tors 
minven, ja que l’increment de 
veïns es fa amb nouvinguts 
estrangers que no poden vo-
tar.

Un altre fet a destacar és 
que, per primera vegada, el 
PSC és la força més votada, 
825 vots (31,38%) passant 
per sobre del resultat de CiU, 
823, (31,30%) que va patir, 
igual que ERC, el baix índex 
de participació i el vot de la 
por que arreu de Catalunya va 
generar el Partit Popular.

Capítol a part són els resul-
tats d’ERC que fa 4 anys va 
pujar el 231%, respecte a les 
eleccions anteriors, una cres-
cuda que els va situar a més 
del 30% del total amb 881 
vots, però que aviat es va de-
mostrar que era circumstan cial 
ja que en les autonòmiques i 
municipals ja van començar 
a baixar notablement. Ara 
els republicans s’han situat 
al 18,9% amb 497 vots, una 
xifra que és més real i que en-
cara representa un increment 

La baixa participa-
ció que es va regis-
trar a Agramunt és 
un dels elements a 
destacar, amb un 
7,37% inferior a la 
de fa quatre anys.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

CENS 662 752 591 696 559 600 3.860  3.868  198 194 506 415 634 450

VOTANTS 440 523 399 475 387 405 2.629 68,11 2.920 75,49 

PSC-PSOE 126 126 145 152 136 140 825 31,38 618 21,16 48 35 75 68 149 102

CiU 148 192 112 141 104 126 823 31,30 936 32,05 63 43 167 107 135 80

ERC 100 90 67 101 59 80 497 18,90 881 30,17 9 28 55 67 139 78

PP 47 82 51 53 59 41 333 12,67 371 12,71 19 27 36 33 55 45

IC-EV 4 7 9 7 10 8 45 1,71 61 2,09 3 2 14 5 6 7

ALTRES 5 9 4 9 11 3 41 1,56 17 0,58      

NULS 1 6 2 2 2 4 17 0,65 14 0,48

EN BLANC 9 11 9 10 6 3 48 1,83 22 0,75

 2008 2004

 TOTAL % TOTAL % PU
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4B

A G R A M U N T

DIPUTATS DE LLEIDA

ELS SENADORS

Teresa Cunillera (PSC)
Nascuda a Bell-lloc el 1951, va iniciar 
la seva carrera parlamentària el 1982. 
Després d’aquella legislatura, va exercir 
diversos càrrecs a la Moncloa fi ns al 
1996, quan va tornar a encapçalar la 
candidatura lleidatana al Congrés.

Josep Batlle (PSC)
Havia estat alcalde del seu poble natal, 
Puigverd de Lleida, durant 24 anys (des 
del 1979 fi ns al 2003) i membre de 
la Diputació de Lleida entre els anys 
1987 i 2003. Agricultor i ramader, va 
néixer l’any 1943.

Félix Larrosa (PSC)
Nascut el 1964, llicenciat en dret i post-
 grau d’administració i direcció d’empre-
ses turístiques, va ser membre del consell 
d’administració de Paradors de Turisme, 
director gerent de Turisme de Lleida i cap 
de màrqueting de Fira de Lleida.

Maria Burgés (PSC)
Maria Burgués va ser elegida senadora 
per primera vegada en les eleccions de 
l’any 2004, després d’una llarga trajectò-
ria política de 24 anys a l’ajuntament de 
Lleida. Va ser la candidata més votada, 
amb més de 104.000 sufragis.

Conxita Tarruella (CiU)
Infermera de professió, Tarruella va 
néixer el 1949 a Benavent de Segrià. 
Ha estat presidenta de la Fundació 
Esclerosi Múltiple de Lleida, un càrrec 
al qual va renunciar en ser designada 
candidata.

Josep Maria Esquerda (ERC)
Senador per Lleida des de l’any 2004, 
com a membre del grup d’Entesa 
Catalana de Progrés, és membre del 
consell nacional d’ERC. Nascut a la 
capital del Segrià el 1946.

José Ignacio Llorens (PP)
El veterà polític ha recuperat per al 
PP l’escó que el 2004 va anar a parar 
a les mans d’ERC. Nascut el 1943 a 
Lleida, Llorens va ser diputat durant 
gairebé 20 anys.

Ramon Alturo (CiU)
El president de la federació de CiU a 
Lleida va néixer a Durro (Vall de Boí) 
el 1954. És llicenciat en enginyeria 
tècnica industrial. L’any 2000 va 
ser nomenat delegat d’Educació per 
Lleida.

T C ill (PSC)

▼
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molt signifi catiu respecte als 
vots que tenia habitualment 
en les eleccions espanyoles.

El Partit Popular continua 
perdent vots i malgrat l’esti-
rada que ha fet a Lleida José 
Ignacio Llorens, a casa nos-
tra va passar dels 371 als 
333 (12,67%), encara que 
percentualment no ha variat 

gaire el que demostra que té 
un electorat molt fi del. ICV 
continua sent una força in-
signifi cant quant a resultats, 
ha passat dels 61 als 48 vots, 
(1,71%). El conjunt de les al-
tres candidatures van obtenir 
41 vots, 17 fa quatre anys, 
mentre que els vots en blanc 
han passat dels 22 als 48.

Els col·lectius Pel Dret a Decidir i Sobira-
nia i Progrés van instal·lar dues taules, 

als carrers Sió i Àngel Guimerà per recollir fi r-
mes de cara demanar que el Parlament tingui 
potestat per legislar perquè Catalunya tingui 
competències en la convocatòria de consultes 
populars vinculants; és a dir, pugui organitzar 
referèndums.

www.decideixodecidir.cat

RESULTATS COMPARATIUS 2004-2008
    
 2004 2008

Cens 3.868 3.860 (–8)

Votants 2.920 2.629 (–291)

Participació 75,49 68,11 (–7,38%)

PSC 618 825 (+33%)

CiU 936 823 (–12%)

ERC 881 497 (–44%)

PP 371 333 (–10%)

ICV 61 45 (–26%)

NÚMERO DE VOTS I PERCENTATGE
A AGRAMUNT PER CANDIDATURES

RESULTATS D’AGRAMUNT AL SENAT:

Mesa Cens Votants % CiU Entesa PP Altres Nuls Blancs

1 662 433 21,80 462 527 114 35 23 10

2 752 516 22,87 589 549 235 31 14 12

3A 591 397 22,39 343 525 139 24 14 22

3B 696 475 22,75 416 649 134 37 13 20

4A 559 382 22,78 304 507 161 28 10 17

4B 600 395 21,94 367 562 103 34 11 10

TOTAL 3.860 2.598 67,31 2.481 3.319 886 189 85 91
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

AGR’AUTO 08 

Poques novetats en la 
setena edició del cer-
tamen Agr’auto dedicat 

al vehicle d’ocasió, que orga-
nitza l’Ajuntament en col-
la boració amb alguns del con-
cessionaris locals, que es va 
celebrar durant els dies 23 i 
24 de febrer. Com l’any passat 
el director dels Serveis Terri-
torials de Comerç i Turisme, 
Vidal Vi dal, va ser l’encarre-
gat d’inau gurar-lo ofi cialment 
en un acte celebrat al vestíbul 
del Pavelló Poliesportiu.

Vidal, acompanyat per l’al-
calde, Amadeu Padullés, i al-
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▼

tres autoritats locals, va visitar 
els estandistes i va provar al-
guns dels vehicles exposats.

Durant els dos dies una uni-
tat mòbil d’inspecció va estar 
instal·lada a la plaça Fondan-
dana per a tots els que vol-
guessin passar la inspecció 
de la ITV.

Els més menuts van xalar 
com sempre amb les classes 
d’educació vial que s’hi orga-
nitzen cada any. Val a dir que 

allà on s’ho passen bé és a les 
“classes” pràctiques.

Durant la demostració de 
rescat i salvament de l’inte rior 
de vehicles accidentats que
es fa cada any en aquesta 
edició hi va participar la Creu 
Roja, a més dels Bombers Vo-
luntaris de la Vila, que van fer 
un gran desplegament amb 
la presència de socorristes 
d’arreu de les comarques de 
Lleida. 

1. Atracció turística
Durant la seva estada a la 

Vila el responsable de Turisme 
de la Generalitat a Lleida, Vi-
dal Vidal, va visitar les obres 
de restauració que es fan des 
de fa setmanes en el temple 
de Santa Maria i el refugi que 
hi ha a sota. Els dos equipa-
ments seran un centre d’atrac-
ció turística molt important 
una vegada enllestides totes 
les obres. En aquest sentit Vi-
dal va dir que s’incorporarien 
a la Ruta dels Castells del Sió, 
que s’ha de posar en marxa 
aquesta primavera.
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▼

ACTUALITAT FETS DEL MES

2.  Presentació de
les Utramemòries

El Museu Diocesà i Comar-
cal de Lleida va acollir el dia 
12 de març la presentació del 
llibre Ultramemòries i altres 
relats, una recopilació de tres 
sèries de relats que Guillem 

Viladot va publicar a la nos-
tra revista al llarg dels anys. 
Aquesta obra és el número 15 
de la col·lecció “Biblioteca 
Literària de Ponent” que edi-
ta la Universitat de Lleida. A 
més del nostre company Joan 
Puig, van intervenir en l’acte, 

que va comptar amb la pre-
sència de l’alcalde Amadeu 
Padullés, la vídua de l’escrip-
tor, Montserrat Felip, la direc-
tora del Museu, Teresa Macià 
i el representant de la Univer-
sitat Xavier Macià.

3.  Mercat de
les Rebaixes

Organitzat per la Unió de 
Botiguers, el diumenge 24 
de febrer es va celebrar una 
nova edició del Mercat de les 
Rebaixes. Hi van participar 
una quinzena de parades, la 
majoria del ram del tèxtil. El 
bon temps que va fer ajudà a 
l’èxit de vendes del certamen, 
segons els organitzadors, que 
va començar amb una xocola-
tada per a tothom.

4. Cal Casalons
Amb la col·locació de la 

coberta de la tribuna semies-
fèrica vidriada, el dia 10 de 
març, es va acabar la cons-
trucció de l’estructura del 
nou l’edifi ci de Cal Casalons. 
Aquesta tribuna rodona de
vidre és l’element més des-
tacat d’aquest immoble que 

El llibre presen-
tat a Lleida és el 
número 15 de la 
col·lecció “Biblio-
teca Literària de 
Ponent”.
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substitueix al que es construí 
els anys cinquanta.

5. Pisos socials
La Fundació Mediterrània, 

institució sense afany de lu-
cre, té pràcticament enllestits 
els deu pisos del carrer Sant 

Joan, però ha hagut de retar-
dar el lliurament de les claus, 
previst per aquest mes de 
març, donat que alguns dels 
adjudicataris han renunciat a 
causa dels canvis que aquests 
darrers mesos s’han registrat 
en les condicions de les hipo-

teques. L’Ajuntament també 
ha dit que han desestimat la 
compra dels baixos de l’im-
moble per considerar que són 
molt cars, 250.000 euros, i 
que no reuneixen condicions 
per fer-hi equipaments muni-
cipals.

6.  Arranjament
de carrers

Durant els primers dies del 
mes de març l’Ajuntament 
va dur a terme una sèrie de 
treballs de reparació del ferm 
d’alguns trams de carrers 
molt malmesos. Un equip 
de persones amb maquinària 
pesada hi van treballar uns 
quants dies. A la foto el carrer 
de l’Ensenyament.

7. Antoni Llena a l’Espai
Del 16 de març al 20 

d’abril es pot visitar a l’Espai 
Gui novart una mostra de l’ar-
tista Antoni Llena (Barcelona 
1942), un dels exponents més 
representatius del conceptua-
lisme català de les dècades 
dels seixanta i setanta, segons 

ACTUALITAT FETS DEL MES

▼
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Del 16 de març al 
20 d’abril es pot 
visitar a l’Espai 
Guinovart una 
mostra de l’artista 
Antoni Llena.
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el director de l’equipament, 
Carles M. Sanuy. L’exposició 
acull una desena d’obres on 
es poden apreciar les darreres 
tendències d’aquest artista 
que cerca la reducció progres-
siva de les peces.

8. Visita a Lo Pardal
A partir d’ara cada segon 

diumenge de mes hi haurà 
una visita guiada a les instal-
lacions de Lo Pardal. La visita 
inaugural es va fer el Diumen-
ge de Rams amb l’assistència 
d’una quarantena de perso-
nes, entre elles les autoritats 
municipals i alguns membres 
del Patronat. En aquesta oca-
sió les explicacions van anar 

a càrrec del nostre company, 
Ramon Bernaus. Lo Pardal es 
pot visitar a través de l’Ofi cina 
de Turisme del Pou o prèvia 
concertació.

9. Excursió per la Ribera
Unes 120 persones de di-

versos indrets de l’Urgell van 
participar, el diumenge 3 de 
març, en una caminada per 
un tram de la Ribera del Sió 
organitzada pel Centre Excur-
sionista de l’Urgell. L’itinerari 
recorregut, amb sortida i ar-
ribada a Puigverd, va passar 
per Montfalcó, Bellver i Cas-
tellnou amb uns 15 quilò-
metres de distància. Durant 
la caminada els participants 
van poder gaudir del patrimo-
ni monumental que van anar 
trobant al llarg de l’itinerari.

10.  Travessia de la Mina 
de Montclar

Com cada any en aquestes 
dates es va organitzar una tra-
vessia per l’interior del túnel 
de Montclar del Canal d’Ur-
gell. Enguany es va celebrar 
el dia 24 de febrer i hi van 
participar una setantena de 
persones. Des de la sortida de 
la boca sud es van desplaçar 
fi ns a Montclar per visitar-hi 
el Castell.
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Unes 120 persones 
de diversos indrets 
de l’Urgell van 
participar en una 
caminada per un 
tram de la Ribera 
del Sió.
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Trobades ACEM

ENTITATS ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

En motiu del XV ani-
versari de l’Associació 
Catalana d’Escoles de 

Música, tots els alumnes de 
les escoles associades, oferi-
ran un concert el dia 29 de 
març al Palau Sant Jordi de 
Barcelona, on és previst que 
hi actuïn al voltant de 5.000 
músics. La nostra escola hi 
participa amb 90 alumnes.

Per tal de preparar aquest 
multitudinari acte, les dife-
rents formacions (vent, corda 
i coral) ja ens hem trobat en 
diverses localitats de Catalu-
nya per realitzar una trobada/
assaig previ.

Al capdavant d’aquesta 
macro-orquestra, es compta
amb el director Salvador Bro-
tons. 

Vent: Reus
La primera va tenir lloc al 

Pavelló Olímpic de Reus, on 
es van aplegar 870 instru-
mentistes de les diferents es-
pecialitats de vent.

Corda: Lleida
En la segona, al Pavelló 

Onze de Setembre de Llei-
da, el nombre de músics va 
arribar als 1.000. En aquesta 
ocasió els protagonistes van 
ser els de corda.

Coral: Barcelona
En la tercera, a l’Auditori 

de Barcelona, la xifra va arri-
bar als 1.800 cantaires, que 
ompliren totes les localitats.

Ara ja ho tenim tot a punt 
per oferir al públic aquesta 
magnífi ca obra, composada 
pel compositor Albert Guino-
vart per encàrrec de l’ACEM.

Si voleu gaudir d’un concert 
inoblidable, veniu al Palau 
Sant Jordi, el proper dia 29 
de març, a les 6 de la tarda.

1

2 3

1. Una part de la secció de 
fl autes.

2. 170 violoncels.

3. 665 violins.

Si voleu gaudir d’un 
concert inoblidable, 
veniu al Palau Sant 
Jordi, el proper dia 
29 de març, a les 6 
de la tarda.
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Tallers per a adults
Amb l’objectiu de fer arribar la música a tots els públics, 
un curs més l’EMMA organitza els tallers per adults que 
en la present edició constaran de les següents activi-
tats.

Dies: 25 de març i 1 d’abril

Música a l’aula
Ja sabem que tenim la possibilitat de fer música amb 
instruments musicals, però també ho podem aconseguir 
amb el que ens envolta... inclús amb els elements que 
tenim al nostre abast a l’aula: un llapis, una cadira, un 
faristol...
Acompanyats de música, músics o provocant la música. 
Seguint el ritme, mantenint i comprenen el ritme, ja 
que aquest serà el fi l conductor de cada frase i de cada 
moment. Música amb tot... i entre tots.

Professor: Gilberto Rivero

Dies: 7 i 14 d’abril

Percussió
L’evolució de la família de la percussió, des dels seus 
inicis.
La percussió en els nostres dies La percussió llatina
La bateria Les baquetes

Professor: Robert Fontova 

Dies: 8, 10, 17 i 20 d’abril

Anem a l’auditori
Tallers on s’explicaran les obres:
“Concierto de Aranjuez” (J. Rodrigo), ”El sombrero de 
tres picos” (M. De Falla) i l’obra contemporània “J” (Pe-
dro Pardo).

Horari taller dia 8, a les 9 h. del vespre.
     Prof. Robert Oró
Horari taller dia 10, a les 9 h. del vespre.
     Prof. David Giné
Horari taller dia 17, a les 7 h. de la tarda. L’explicació 
anirà a càrrec del mateix compositor:
     Prof. Pedro Pardo

Dia 20: Auditori Enric Granados de Lleida
Hora Concert: 19:00 h. 

Dies: 25 d’abril, 7, 16 i 21 de maig 

Combo (orquestra sènior)
Cal venir amb l’instrument per formar una gran banda 
on s’interpretaran cançons de diferents autors i estils. 

Programa de treball
Beatles Yellow submarine
Beatles Michelle
Tito Puente Oye como va
Machin Camarera
Juanes A dios le pido
Nino Bravo Un beso y una fl or

Professors: P.V.C.

Dia 30 a les 9h. del vespre:
Concert (dins el “Concert d’adults” de l’EMMA)

Preu dels tallers: Percussió: 4 €

 Música a l’aula: 4 € 

 Anem a l’auditori: 10 € (amb l’entra-
da per assistir al concert a l’Auditori 
Enric Granados de Lleida, inclosa).

 Combo: 10 € (membres de l’AMPA, 
gratuït)

Amb el suport de l’Ajuntament d’Agramunt,
 Diputació de Lleida
 i l’AMPA

Tots fem Música 08
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Un nou llibre de Viladot i de Sió

OPINIÓ EL CELOBERT per JOAN PUIG i RIBERA

Fa uns dies es presentà 
a Lleida Ultramemòries 
i altres relats de Gui-

llem Viladot. Un nou volum 
de l’escriptor de Riella que 
té un valor afegit pel fet de 
sorgir de la “factoria” Sió. Es 
pot dir, per això mateix que 
l’edició d’aquest exemplar 
suposa un doble homenatge: 
per una banda a l’escriptor 
desaparegut, i per una altra, a 
la revista que el lector té a les 
mans. Sió, a part d’informar 
mensualment i de fer histò-
ria, col·labora en l’ampliació 
de la recerca històrica i de 
la bibliografi a agramuntina, 
ja sigui impulsant l’edició de 
nous volums, com és el cas 
d’alguns col·leccionables, ja
sigui possibilitant que els 
escrits de les seves pàgines 
es puguin recollir i convertir, 
més endavant, en llibre, com 
Itineraris interiors de Gui-
llem Viladot o Miscel·lània 
agra muntina de Ferran Ros. 
Aquest és justament el cas 
d’Ultramemòries i altre relats.

Quan des la Universitat de 
Lleida van demanar de pre-
parar un volum de Guillem 
Viladot per formar part de
la col·lecció Biblioteca lite-
rària de Ponent, no hi ha-
via cap condicionant. Hom 
podia optar per la reedició 
d’un llibre conegut o la pu-
blicació d’un inèdit. L’opció 
escollida, però, no fou ni 
l’una ni l’altra. Es trià per un 
conjunt de relats apareguts a 
Sió perquè es va creure que 
tenien sufi cient cos per ser 
publicats i, a la vegada, per-
què per a una bona part del 

públic podien ser totalment 
nous i atractius.

El llibre Ultramemòries i 
altres relats està format per 
una llarga introducció i tres 
blocs. El primer, Ultrame-
mòries conté 49 articles que 
l’autor publicà a Sió des de 
gener de 1997 fi ns a gener 
de 2001, un cop ja havia 
mort. Aquestes memòries 
van “més enllà” perquè no 
es poden prendre al peu de 
la lletra. Com recordarà el 
lector de Sió, en Guillem 
Viladot hi repassa la seva 
infantesa i joventut, però a 
vegades distorsiona la rea-
litat intencionadament, de 
manera que tot el que s’hi 
explica no sempre és veritat. 
Si hom vol reconstruir la vida 
de l’autor, cal ser caut i sepa-
rar-ne el gra de la palla.

La segona part la confor-
men les proses d’Històries 
de vora la fi nestra que es van 
publicar a Sió des del març 
de 1992 fi ns a l’octubre de 
1994; trenta-dos, en total; 
als quals s’han afegit els dos 
que es publicaren pòstuma-
ment.

El tercer apartat conté les 
històries de Vida de difunts 
que aparegueren al nostre 
butlletí des de novembre 
de 1994 fi ns a desembre 
de 1995; catorze relats, als 
quals també se n’han afegit 
tres de pòstums.

Tant en els relats d’Histò-
ries de vora la fi nestra com 
en els de Vida de difunts s’hi 
explica la vida d’un personat-
ge de Riella. Sol ser la his-
tòria de qui que ha destacat 

en alguna faceta i que no ha 
estat exempta de fantasies i 
frustracions. En una narració 
breu, de pàgina, es recull, 
doncs, tota la trajectòria 
d’una persona; un relat que 
podria donar per una novel·la, 
però que en Viladot presenta 
concentrat talment l’essència 
d’un perfum. Aquests tipus 
de relats són molt típics de 
Guillem Viladot; els trobem ja 
en obres primerenques com 
La gent i el vent, Els infants 
de Riella i L’arrel de panical. 
Alguns lectors recordaran 
els noms exòtics i llampants 
amb què Guillem Viladot ba-
tejava els seus personatges: 
En Terafi m Caneller, L’Epic-
teta Carambola, La Deutere-
nòmia Trepadella, En Iemení 
Brossat, L’Àlef Quincaller, La 
Samgara Parabòlica, L’Elam 
Marxapeu i Golondrino...

Amb els articles de Guillem 
Viladot apareguts a la nostra 
revista encara es podrien fer 
ben bé tres o quatre llibres 
més, igual com s’ha fet en el 
present. També es podria fer 
amb articles d’altres autors, 
com és el cas de Lluís Pons, 
Joan Viladot, Ramon Creus, 
Serafi na Balasch... Ja fa 
temps que ho vam demanar 
en aquesta mateixa secció. 
Hi hauria d’haver alguna ins-
titució que assumís l’edició 
dels “llibres de Sió”, perquè 
suposen endreçar una part 
de la paperassa publicada. 
De moment, amb Ultrame-
mòries i altres relats ja hi ha 
un trosset més de camí fet. 
Per això Sió i tots plegats es-
tem d’enhorabona.   ■

Un nou volum de 
l’escriptor de Riella 
que té un valor afegit 
pel fet de sorgir de la 
“factoria” Sió. Es pot 
dir, per això mateix 
que l’edició d’aquest 
exemplar suposa un 
doble homenatge: 
per una banda a 
l’escriptor desapare-
gut, i per una altra, a 
la revista que el lector 
té a les mans.

ARXIU SIÓ / JOSEP BERTRAN
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Ofi cis: matador de porcs

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

Per descomptat que a l’ofi ci que em refereixo en el present escrit és al de la persona que, molts anys 
enrere, matava i esquarterava els porcs, especialment en pobles on no existien els escorxadors i en 
èpoques en què encara no s’havien establert les corresponents anàlisis ni calia presentar cap document 
que acredités el bon estat de salut de la bèstia que se sacrifi cava certifi cant que aquesta era apta per a 
ser consumida sense cap mena de perill. Més tard, però, ja era indispensable que un veterinari hi donés 
el vistiplau. I per complir aquesta disposició, el matador tenia l’obligació de fer-li a mans unes mostres 
de carn de diversos òrgans de l’animal.

El dia de la matança del 
porc era esperat per 
tothom. Aquest fet no 

passava sinó un cop a l’any i 
a l’hivern, ja que el fred tam-
bé formava part del ritual que 
se seguia al peu de la lletra. 
Ningú no se l’hauria imaginat 
mai en temps de calor.

Sigui com sigui, hi havia 
feina per a tota la família, pe-
tits i grans. El porc es matava 
de bon matí quan els camps 
dels afores eren ben blancs de 
rosada nocturna. A trenc d’al-
ba el matador i els ajudants 
ja eren asseguts al voltant de 
la llar de foc on s’escalfava 

una gran caldera d’aigua que 
més tard serviria per a nete-
jar la bèstia: l’últim toc abans 
d’esquarterar-lo per destriar-
ne les tradicionals peces tan 
preuades de sempre.

Quan s’havia consumat 
el primer acte, executat pel 
botxí i tres o quatre ajudants, 
es procedia a arrencar el pèl 
de l’animal. Això es feia amb 
unes estenalles especials 
que, si se sabien fer treballar, 
se n’emportaven un bon ma-
nyoc cada estirada. Els pèls 
més curts i els pocs que es 
resistien al cop d’estenalles, 
desapareixien en socarrar el 
porc posat damunt d’unes 
graelles de ferro i encenent 
argelagues i botges seques 
prèviament arreplegades amb 
aquesta fi nalitat.

La següent operació consis-
tia en netejar-lo amb abun-
dant aigua bullent. Aigua 
amb la qual la mestressa de 
la casa solia ruixar-lo mentre 
un parell o tres d’homes s’afa-
nyaven a fregar-lo amb trossos 
de pedra tosca tallada com si 
fossin pastilles de sabó, sense 
deixar de vista, però, el raig 
de l’aigua bullent que els 
amenaçava seriosament les 
mans.

Un cop net com una patena, 
ja era tot a punt per esquarte-

rar-lo. Quatre persones de les 
més forçudes l’entraven al pis 
i el posaven damunt una taula 
que fos resistent. L’habilitat 
del matador fent de cirurgià 
enllestia la feina començant 
generalment per la part de 
l’espinada, i separant peça 
per peça fi ns a acabar amb 
la més voluminosa que era la 
cansalada; el gruix de la qual 
defi nia la categoria del porc.

Alguns no cobraven res per 
la seva feina. Amb el pèl dels 
porcs ja se sentien satisfets, 
perquè era un dels articles 
més cars del mercat. El pèl, 
però, calia que fos arrencat, 
no pas xollat.

Potser era la quitxalla els 
que més gaudien el dia de la 
matança del porc. Els menuts 
aprofi taven les restes de foc 
de les botges per a fer petits 
focs addicionals per escalfar-
se mentre jugaven amb les 
peülles que s’extreien de les 
potes i, sobretot, omplint d’ai-
re la bufeta tot bufant amb un 
canut de canya i colpejant-la 
fort perquè s’anés eixamplant 
per a fer-ne un globus.

Per acabar, penso que una 
matança de porc no hauria 
de ser mai un motiu de festa 
gran ni de concentració mul-
titudinària com molts creuen 
que ha de ser.   ■
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Quan s’havia con-
sumat el primer 
acte, executat 
pel botxí i tres o 
quatre ajudants, 
es procedia a 
arrencar el pèl de 
l’animal.
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OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Amb ulls de mestra Isabel Puigarnau

Sóc mestra i tinc un llarg ba-
gatge com a ensenyant. El 
pla d’estudis de Magisteri 

vigent quan estudiava contem-
plava gairebé un curs escolar de 
pràctiques, la qual cosa vol dir que 
jo era ben conscient del que faria 
durant la meva trajectòria com a 
docent. Durant la tasca educativa 
a l’escola he fet de tot: he donat 
classe als nens de parvulari i a 
tots els altres cursos fi ns a vuitè 
d’EGB, he exercit càrrecs direc-
tius i he impartit més d’una es-
pecialitat. Tot aquest volum d’ac -
tivitats diverses ha contribuït al 
meu enriquiment personal i pro-
fessional.

Avui, sento la necessitat de 
pensar en veu alta i no puc evitar 
fer comparacions, tot i que hi ha 
qui diu que són odioses. Fa uns 
anys els alumnes i els pares em 
tractaven de vostè, avui un bon 
tu i gràcies. Jo, als pares, que els 
respecto molt, segueixo dient-los 
de vostè.

Estructura familiar
Temps enrere els nens quan 

sortien de l’escola i arribaven 
a casa sempre hi trobaven algú 
(els avis, la mare...). L’estructura 
familiar ha canviat, trobem di-
ferents models de família i tots 
rutllen. Actualment molts nens 
porten la clau de casa penjada al 
coll i quan hi arriben estan sols i 
fan el que els passa pel cap, per 
això són nens. També en trobem 
un grup molt nombrós que sur-
ten corrent de l’escola per ini -
ciar una segona jornada de tre-
ball anomenada d’activitats ex-
traescolars. Hi ha molts nens que 
només juguen a l’hora del pati o 
després de dinar si es queden al 
menjador escolar i una criatura 

en aquesta etapa de la seva vida 
necessita jugar molt sigui movent 
el cos, inventant i creant, embru-
tant-se, caient al terra i fent-se 
alguna que altra pelada als ge-
nolls... etc.

Sóc coneixedora que els temps 
canvien molt ràpidament i que la 
dona s’ha volgut alliberar sortint 
de casa (realment no sé ben bé si 
la meva generació ho hem acon-
seguit o ens hem carregat amb 
feines afegides), que la vida és 
molt cara i calen diners per viu-
re, que el mercat de consum ens 
ofereix molts productes (alguns 
no necessaris però sí llaminers) 
que comprem i després no tenim 
temps per treure’n un bon rendi-
ment perquè hem de treballar o 
estem cansats.

El que està clar és que els pa-
res se les veuen i se les desitgen 
per coordinar la vida laboral i la 
funció de fer de pares d’uns fi lls 
que creixen ràpidament i neces-
siten uns límits i uns principis 
bàsics per al seu desenvolupa-
ment com a persones que l’es-
cola complementa. Sempre em 
pregunto perquè no es lluita més 
per la jornada laboral fl exible que 
permetria als pares passar més 
hores amb els seus fi lls. Això que 
dic no és res nou, a molts països 
d’Europa existeix i funciona. Per 
què treballem tantes hores els 
catalans? Som capaços de rendir 
el 100% tot el temps? Desconec 
el tema i no en puc parlar, però hi 
ha qui podria fer-ho. La funció de 
l’escola ha anat canviant també. 
Abans el mestre ho sabia tot, la 
seva funció era transmetre conei-
xements i educar. Avui els nens 
aprenen de llocs molt diferents 
i la nostra tasca d’ensenyants és 
més d’estimar i motivar l’alum-

ne perquè s’interessi pels apre-
nentatges, ajudar-lo i guiar-lo 
quan ho necessita i educar, per 
descomptat, ja que la cosa més 
important és que els nens esde-
vinguin persones compromeses, 
educades, responsables i siguin 
tolerants i respectuoses amb les 
idees de tothom. Les matèries 
que han de conèixer no es poden 
oblidar, lògicament, però tenen 
tota una vida per aprendre si vo-
len; en canvi els bons hàbits si 
no els aprenen i practiquen des 
de petits difícilment els podran 
adquirir d’adults, i per aconse-
guir-ho la tasca s’ha d’encetar 
a casa i ha d’ésser completada 
a l’escola. Per què penso en tot 
això? Doncs, perquè estic can-
sada del bombardeig mediàtic a 
què últimament està sotmesa la 
nostra professió. El fi ltratge de 
notícies que fan els mitjans de 
comunicació és escandalós, no-
més surten les informacions que 
suposin un increment d’audièn-
cia o de vendes. La societat ens 
vol arreglar la vida, tothom vol o 
es creu amb el dret i capacitat 
de posar la cullerada parlant dels 
ensenyants desconeixent real-
ment quin és el nostre dia a dia 
a l’escola. Jo no parlo mai de cap 
professió que no conegui ben bé 
perquè no tinc elements de judici 
sufi cients i la meva opinió podria 
no ser justa.

Tasca desconeguda
La nostra tasca real també és 

desconeguda per l’Administració. 
Aquesta es basa en dades fredes 
(estadístiques). Jo em pregunto, 
quantes persones del Departa-
ment d’Ensenyament han trepit-
jat una escola i s’han mogut per 
les aules de debò?

Fa uns anys 
els alumnes i 
els pares em 
tractaven de 
vostè, avui 
un bon tu i 
gràcies. Jo, 
als pares, que 
els respecto 
molt, segueixo 
dient-los de 
vostè.

Els pares se 
les veuen i se 
les desitgen 
per coordinar 
la vida laboral 
i la funció de 
fer de pares 
d’uns fi lls 
que creixen 
ràpidament 
i necessiten 
uns límits i 
uns principis 
bàsics per al 
seu desenvo-
lupament com 
a persones 
que l’escola 
complementa. ▼
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Hi ha aspectes de l’ensenya-
ment que òbviament han de can-
viar ja que treballem amb perso-
nes, les noves tecnologies hi han 
d’estar més presents i cal fer rea-
daptacions a tots nivells.

Molts mestres de Catalunya es 

mouen i es reuneixen en el seu 
temps lliure, parlen, avaluen i 
anoten conclusions que seran lliu -
rades al Conseller d’Educació per-
què es tinguin en compte a l’hora 
de redactar la Llei d’Educació que 
vol desplegar. Jo, una simple mes-

tra, li demano que se les llegeixi 
amb atenció perquè el que hi diu 
és el que realment es creu que cal 
tenir en compte perquè aquesta 
Llei sigui el màxim d’efectiva i 
serveixi perquè l’educació millori 
al nostre país.   ■

TINA, la meva gossa Dolors Grau, Styl Can

Us voldria escriure algu-
nes ratlles a la revista 
Sió per explicar-vos la 

bonica i trista història de la 
Tina.

Era l’estiu - tardor del 2002. 
Cada dia veia passar, pel car-
rer on visc, una preciosa gos-
sa, grisa i de pèl llarg, era un 
“gos d’atura català”. La cri-
dava, la volia tocar, però ella 
mai no es deixava; volia voltar 
sola i passar desapercebuda, 
segurament anava en busca 
del seu amo. Així van anar 
passant els dies, m’hi acosta-
va però mai no s’havia deixat 
acariciar, però la molt “tuna” 
es deixava festejar per tres o 
quatre pretendents, mentre en 
veure-la la meva angoixa anava 

creixent. Vaig veure que estava 
prenyada i la meva preocupa-
ció va anar a més, preguntant-
me on tindria les cries i què en 
faria d’elles. Mentre jo m’anava 
qüestionant què podria passar, 
el temps també anava passant. 
Havia arribat l’hivern, feia molt 
fred i no hi havia rastre de la 
gossa. De sobte un dia, vaig es-
clatar d’alegria en veure-la de 
nou, havia tingut els cadells, 
però que se n’havia fet d’ells? 
Buscant i preguntant els vaig 
trobar, eren cinc gossets! i que 
bonics! Havia nevat, uns dos 
pams de neu; però com a bona 
mare havia cercat un lloc per 
a protegir-los del fred. Estaven 
resguardats sota una caseta 
d’una obra al carrer dels Horts.

No podia passar més temps, 
vaig demanar permís als guàr-
dies municipals, per emportar-
me-la i cuidar-la. I els cadells? 
Em van donar el permís. La 
gossa que m’havia enamorat 
i em feia sentir nostàlgia en 
veure-la abandonada, ara esta-
va amb mi. 

A partir d’aquell moment va 
tenir una nova família. Primer 
li vaig posar un nom: Tina; em 
va agradar i se li esqueia. El 
pas següent va ser que ha-
via de donar els cadells, tots 
menys la petita, que també es 
va quedar amb nosaltres, i li 

vaig posar de nom Pety.
Juntes hem fet llargs passe-

jos i crec que han estat felices. 
Però l’alegria s’ha con vertit en 
una gran tristesa quan, avui 
dimecres dia 5 de març, un 
cotxe ha matat la Tina, un sol 
cop li ha tret la vida. L’he plo-
rat i la ploraré. No sap ningú la 
mirada tan dolça i sincera que 
tenia, amb els ulls em donava 
les gràcies per la felicitat que 
li havia donat, crec que era 
molt feliç amb nosaltres i que 
fi ns i tot havia arribat a oblidar 
les penúries en què s’havia tro-
bat durant els dos anys que va 
voltar pels carrers.

Després d’explicar aquesta 
història real, m’agradaria que 
tothom fos una mica més sen-
sible i que sapiguem que els 
animals també tenen senti-
ments i també expressen emo-
cions, que una de les úniques 
coses que ens diferencia de 
l’espècie humana és el rao-
nament, cosa que sembla que 
molt/es que hi pertanyen no 
en tinguin. Per això demano 
que si es vol tenir un animal 
no s’abandoni i s’assumeixi les 
conseqüències, i que abans de 
deixar-lo abandonat al carrer, 
existeixen altres alternatives.

El nostre record és per a la 
Tina, mai no podrem oblidar la 
seva tendresa.   ■

M’agradaria que 
tothom fos una 
mica més sensible 
i que sapiguem 
que els animals 
també tenen sen-
timents.

▼

La tasca real 
del professo-
rat és desco-
neguda per 
l’Administració.
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La tercera i defi nitiva invasió
de Catalunya Josep M. Almarcha Fa

Els anys 1714 i 1939 
són les fi tes de la cul-
minació de la invasió de 

Catalunya per Castella amb la 
força de les armes.

Ambdues ocasions els domi-
nadors castellans van arrasar 
Catalunya tant materialment 
com intel·lectualment perquè 
es convertís en una part més 
de la Castella-España-Impe-
rial sotmesa als projectes i 
destins dels governs que ma-
nessin. I per aconseguir-ho es 
van dedicar meticulosament a 
matar persones de tota condi-
ció, a foragitar els pensadors, 
a destruir totes les organitza-
cions, no solament polítiques 
sinó civils i culturals i sobretot 
prohibir l’ús i l’aprenentatge 
de l’idioma català, l’únic fet 
que no podien eliminar a trets 
ni a cops d’espases i que era 
el que, en el fons, realment 
ens fa diferents els uns dels 
altres.

Fet diferencial
Però es van quedar curts en 

l’execució dels seus projectes: 
no van matar a totes les per-
sones (diguem-ne “eliminar”) 
que podien parlar en català i 
el fet diferencial seguia viu.

I perquè al mateix temps 
que es feien els judicis suma-
ríssims naixien, arreu de Cata-
lunya, nens i nenes de mares 
que parlaven català i que els 
acaronaven en català i que els 
ensenyarien els primers mots 
en català, aquells mots que 

mai no s’obliden perquè t’en-
tren dins del cos junt amb la 
llet que mames.

I aquí també es van que-
dar curs: no van “eliminar” 
aquesta, per ells, abominable 
rebel·lia a les seves ordres.

Com a conseqüència, a Ca-
talunya se segueix parlant en 
català i es manté la diferència 
idiomàtica (amb el cúmul de 
diferències que això suposa) 
amb Espanya.

Davant d’aquesta situació 
i de l’entorn polític mundial 
que ja no permet resoldre els 
problemes interns dels països 
amb les armes a la mà, els 
governs espanyols successors 
a Franco han plantejat una 
tercera i última invasió de 
Catalunya de manera que, si 
bé els portarà més anys, serà 
molt més efectiva i, segons 
ells, defi nitiva.

Per aconseguir-ho estan uti-
litzant dos fronts fonamentals: 
l’Economia i la Llengua.

És qüestió d’empobrir Cata-
lunya: A) Retornar-li menys 
diners dels que se li recapten, 
B) Facilitar la deslocalització 
de les empreses fortes, C) 
Retardar, any rere any, les in-
versions necessàries amb in-
fraestructures de manera que 
el desenvolupament de les in-
dústries sigui molt complicat 
i (com que aquests catalans 
són molt vius) si, amb tot, 
fossin capaços de sortir-se’n 
el seu propi èxit els ofegués.

És qüestió d’eliminar el ca-
talà: A) Inundant Catalunya 
d’immigrants de manera que 
siguin molts més dels que 
la societat pugui integrar, de 
manera especial amb sud-
americans que ja porten apre-
sa la “Lengua del Imperio” i 
per tant seran els que més els 
costarà fer l’esforç d’aprendre 
una altra llengua que no els 
és necessària. B) Exigir que 
els castellano-parlants només 
hagin de parlar el castellà. 
Amb això aconseguiran, de 
retruc, que tots els altres im-
migrants, davant la situació 
es decantin més cap al caste-
llà que cap al català.

Problema català
Com a conseqüència i donat 

que les mares immigrants són 
més prolífi ques que les cata-
lanes parlants d’aquí, d’aquí 
uns anys, no gaires, el pro-
blema català s’haurà resolt de 
manera natural sense necessi-
tat de cap ordre ministerial i 
eliminant la llengua Catalunya 
serà una província espanyola 
més, que dòcilment ajudarà 
que “Las Vegas de Castella” 
sigui la miroia del món.

Ja sé que les meves pa-
raules sonen apocalíptiques,
però desenganyem-nos: la llen-
gua comuna és la que uneix 
els pobles i els dóna perso-
nalitat. Sense el català parlat 
i defensat... adéu Catalunya.
I si no, repassem la història 
de la humanitat.   ■

La llengua comuna 
és la que uneix els 
pobles i els dóna 
perso nalitat. Sense 
el català parlat i 
defensat... adéu 
Catalunya.

A Catalunya se 
segueix parlant en 
català i es man-
té la diferència 
idiomàtica (amb el 
cúmul de diferèn-
cies que això supo-
sa) amb Espanya.
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Carta oberta a Vicent Loscos
Membre d’una comparsa

Sr. Loscos, estic pensant que 
li agrada queixar-se perquè 
sí. En un primer moment, 

en llegir els seus comentaris so-
bre la rua de carnestoltes em vaig 
indignar, inclús em vaig sentir 
insultada. Vaig comentar amb al-
tra gent si ho havien llegit i què 
n’opinaven. Les respostes van ser 
diferents i la que més em va em-
pènyer a escriure aquestes humils 
ratlles va ser un: no val la pena 
contesta’l. Doncs miri, com diu la 
dita castellana “quien calla otor-
ga” i en aquest cas no serà així.

Crec que parlo en nom de molts 
dels participants a la rua, joves 
i no tant joves, que no estem 
d’acord en molts dels aspectes 
que nombra:

El carnestoltes és la festa més 
participativa que té la nostra Vila, 
més de la meitat de les comparses 
i carrosses no disposen d’equips 
de so i confi en en el que any rere 
any ofereix el consell de festes. 
Val a dir que aquest any va ser el 
millor musicalment parlant, tot i 
que no li pugui semblar així. Com 
a participant de la rua estic en de-
sacord en el que a vós us va poder 
semblar un guirigall musical. El 
carnestoltes no és una desfi lada 

militar; hi ha d’haver moviment, 
feed-bak amb el nombrós públic 
que ve a mirar i a passar-ho bé!! 
S’ha de ballar i molt i més si fa el 
fred d’aquest any.

M’agrada la música, tota, però 
em sap greu dir-li que el carnes-
toltes vol ritme (samba, rumba 
salsa, tecno, disco…) no m’ima-
gino fent la rua i escoltant música 
tant catalana com una sardana; ni 
una sevillana val a dir-ho. Li he 
posat un exemple molt extrem 
perquè si és amant de la música 
ha de saber que n’hi ha una per a 
cada moment i situació. I miri, la 
música catalana no és per la festa 
de carnestoltes. La música que 
va sonar és la que vol realment el 
poble per aquest tipus de festa. 
Sr. Loscos no polititzi una festa 
tan arrelada al nostre poble ni la 
barregi amb la llengua. 

Fa poc hi hagut un concert d’un 
cantant tant català, crític i criticat 
com l’Albert Pla, i on era la gent 
d’Agramunt amant de la música 
catalana de la qual vós parleu? 
Perquè agramuntins no érem ni 
un centenar! Jo reconec que hi 
era més per fer poble que per la 
música d’aquest cantant, tot i 
que puc dir que em va sorpren-

dre. I tots els que ens hi trobàvem 
podem dir que va ser un èxit, vam 
gaudir musicalment de l’ambi-
ent tan “xulo” que hi havia. Però 
aquesta no és música per ballar 
en un carnestoltes.

Pel que fa al consum d’alcohol 
durant la rua, li dono la raó. Per-
sonalment no crec que sigui agra-
dable com a públic veure com la 
gent consumeix alcohol i més si 
hi ha menors. Però em sap greu 
dir-li que aquesta pràctica ja fa 
anys que és compleix per aquesta 
festa, podem dir que ja fa temps 
que ha arrelat.

No crec que s’hagi de prohibir, 
en part forma part de l’espectacle. 
Al jovent d’Agramunt no se’l pot 
catalogar com a alcohòlics incí-
vics que van fent destrosses al seu 
pas, trencant mobiliari o increpant 
de forma violenta el públic.

Crec que des de el consell de fes-
tes poden aconsellar o intentar que 
els participants de la rua que con-
sumeixen alcohol, ho facin d’una 
manera menys explícita. Però això 
són coses que s’han de decidir en-
tre tots els participants de manera 
respectuosa i en acord per tothom. 
Les prohibicions o amenaces no 
serveixen per a millorar res.   ■

El carnestol-
tes és la festa 
més partici-
pativa que té 
la nostra Vila, 
i val a dir que 
aquest any va 
ser el millor 
musicalment 
parlant.

Al jovent 
d’Agramunt 
no se’l pot 
catalogar 
com a al-
cohòlics 
incívics que 
van fent des-
trosses 
al seu pas.
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El pròxim curs: Cicle formatiu
d’informàtica

ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

J.P.R.

El curs que ve es podrà 
cursar per primera ve-
gada Formació Profes-

sional a Agramunt. Es comen-
çarà per oferir a l’IES Ribera 
del Sió el cicle formatiu d’in-
formàtica amb el desig que 
s’acabi de completar el curs 
següent. 

Fa molts anys que els agra-
muntins demanen que es faci 
un cicle formatiu a la vila, 
per tal d’ampliar l’oferta als 
joves que han acabat l’ESO 
i que volen continuar estu -
diant, sense que per això ha-
gin d’abandonar el poble.

La reivindicació va comen-
çar fa anys amb el director 
Manel Martínez que va pre-
sentar una colla de propostes 
en aquest sentit als Serveis 
Territorials de Lleida. Propos-
tes que anaven avalades per 
l’AMPA i l’Ajuntament del 

municipi. La promesa formal 
que es faria un cicle formatiu 
va arribar a la primavera de 
2005 per boca del director 
dels Serveis Territorials. En 
principi es va pensar en ende-
gar un mòdul relacionat amb 
l’alimentació i, concretament, 
amb els torrons d’Agramunt.

De totes maneres, la qües-
tió no es va acabar de preci-
sar. Entretant es va voler tirar 
endavant amb condicions 
precàries un pla ocupacional 
que no va quallar. Els canvis 
que hi va haver a la direcció 
dels Serveis Territorials, tam-
poc van ajudar a posar fi l a 
l’agulla. És més, tot va que-
dar encallat de nou i el cicle 
formatiu que havia de ser una 
realitat el 2006/07 va restar 
aturat i sense esperança de 
futur. 

A principis d’aquest curs, 

després d’haver insistit l’AM-
PA, l’Ajuntament i la direcció 
actual del centre, es van pre-
sentar dues noves propostes 
als Serveis Territorials: un 
cicle formatiu de grau mitjà 
d’informàtica i un cicle forma-
tiu de grau superior d’òptica 
(gràcies a l’interès de l’empre-
sa Farmaòptics en el tema dis-
posada a oferir els seus locals 
i aparells per a la formació).

La receptivitat de l’actual 
director dels Serveis Territori-
als d’Educació, Antoni Llevot, 
va fer que el tema es desen-
callés i que es pugui anun-
ciar per al pròxim curs un 
cicle formatiu d’informàtica. 
Ara, la qüestió només depèn 
de la matrícula, ja que hi ha 
d’haver un mínim d’alumnat 
perquè aquest cicle formatiu 
tiri endavant. El curs vinent, 
doncs, es pensa fer el primer 
curs i, el següent, el primer i 
el segon. 

Creiem que aquesta és una 
bona notícia per al centre, per 
al municipi i per a tots els 
pobles de la Ribera del Sió. 
L’oferta educativa s’amplia i, 
per tant, els nois i noies que 
van pujant tindran una nova 
possibilitat a l’hora d’escollir 
estudis. Ja se sap que amb 
un cicle formatiu l’oferta en-
cara és molt limitada, però de 
moment aquí tenim una base 
que pot permetre, si tot va bé 
i les perspectives són bones, 
que el dia de demà s’ampliï 
l’oferta de formació profes-
sional.   ■

Creiem que aquesta 
és una bona notícia 
per al centre, per 
al municipi i per a 
tots els pobles de 
la Ribera del Sió. 
L’oferta educativa 
s’amplia i, per tant, 
els nois i noies que 
van pujant tindran 
una nova possibilitat 
a l’hora d’escollir 
estudis.
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Incorporació de noves tecnologies
a l’aula de música

ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Col·legi Macià-Companys

Des del curs passat el CEIP 
Macià-Companys disposa 

d’un nou equipament infor-
màtic a l’aula de música. Com 
es veu en les imatges, l’ús 
d’aquests mitjans afavoreix 
una millor adquisició de conei-
xements. Val a dir que s’han 
comptabilitzat un total de cent 
centres públics de tot Catalu-
nya, un dels quals és el nostre, 
amb maquinari informàtic de 
darrera generació. Això permet 

treballar el llenguatge musical 
amb noves tecnologies: progra-
mes interactius, reproducció 
de peces musicals amb teclat 
midi... en defi nitiva, una eina 
per facilitar l’aprenentatge glo-
bal de l’àrea de música.

El novedós equip conté: un 
kit d’internet a l’aula amb un 
ordinador multiús, un projec-
tor i una pantalla. A més hi ha 
cinc ordinadors per als alum-
nes amb teclat musical com-

plementari i una instal·lació 
d’àudio en estèreo per a tota 
l’aula.

També aquest curs s’ha dotat 
totes les sales amb senyal d’in-
ternet. Des de qualsevol lloc,  
l’escola està interconnectada i 
preparada per rebre informació 
pròpia i externa amb una  xarxa 
equipada amb les darreres tec-
nologies, inclosa la modalitat 
wifi  que completa el cablejat 
de les classes.   ■C
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Ens permet 
treballar el llen-
guatge musical 
amb noves tec-
nologies: progra-
mes interactius, 
reproducció de 
peces musicals 
amb teclat midi...
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REPORTATGE MEMÒRIA HISTÒRICA

▼

Agramunt sota les bombes
(1938-2008) Setanta anys del primer bombardeig

per RAMON BERNAUS i SANTACREU

Encara que la Guerra Ci-
vil es patia des de feia 
un any i vuit mesos en 

la seva forma més cruel i de-
vastadora, a últims de març 
de 1938, des d’Agramunt en-
cara es continuava veient com 
una cosa llunyana, ja que el 
front d’Aragó es trobava a més 
de tres-cents quilòmetres, tot 
i ser els catalans els que l’es-
taven aguantant. Sí que és 
cert que els homes joves esta-
ven mobilitzats i eren al front, 
que hi havia restriccions eco-
nòmiques, que es produïen 
enfrontaments socials de cai-

re revolucionari, que havien 
arribat ja els primers refugiats 
d’Andalusia i del nord d’Espa-
nya. Tot i això la guerra encara 
es veia lluny. 

Els primers mesos de 1938 
Franco, després d’haver ocu-
pat la cornisa cantàbrica i de 
tornar a reconquerir la ciutat 
de Terol, iniciava una ofensiva 
en tot el front d’Aragó per tal 
d’aïllar Catalunya de la resta 
de l’Espanya republicana. Els 
franquistes arribaven al mar 
per Vinaròs i el front s’estabi-
litzava de nou a dintre de Ca-
talunya seguint el riu Ebre, el 

Segre i la Noguera Pallaresa, 
ocupant tots el pantans i les 
centrals hidroelèctriques, dei-
xant a les fosques gran part 
del país. Després de ser bru-
talment bombardejada, Lleida 
va ser ocupada el dia 3 d’abril 
de 1938. Balaguer també fou 
ocupat. Agramunt quedava a 
menys de vint-i-cinc quilòme-
tres del front, en una segona 
línia a la rereguarda, i era 
aquí on descansaven els sol-
dats que portaven a primera 
línia, també era el lloc adient 
per emmagatzemar queviu-
res, combustibles i municions 
que es traslladaven al front. 
Aquestes van ser les causes 
dels repetits i devastadors 
bombardeigs que va patir la 
nostra vila.

El primer bombardeig
(dimarts 5 d’abril de 1938).

 El 30 de maig havien ar-
ribat a Agramunt els primers 
soldats i era incessant el trà-
fec de tropes i material de 
guerra. Degut a la por i al què 
s’explicava de Lleida, moltes 
famílies passaven les nits fora 
de casa, però ningú no s’espe-
rava que es produís un bom-
bardeig massiu i indiscrimi-
nat. El dia 5 d’abril de 1931 
a quarts de deu del matí Agra-
munt fou atacat intensament 
per l’aviació franquista de la 
Legión Cóndor alemanya.

Fem servir el relat més per-
sonal de Lluís Pons: La gent 
creia que hi van participar 
entre vint i vint-i-cinc avions. 

Runes al carrer Castell pels 
estralls dels bombardejos de la 
guerra civil. A l’esquerra és on 
avui hi ha la plaça de l’Onze de 
Setembre.

ARXIU SIÓ

El dia 5 d’abril 
de 1931 a quarts 
de deu del matí 
Agramunt fou 
atacat intensa-
ment per l’aviació 
franquista de la 
Legión Cóndor 
alemanya.
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Les primeres bombes van 
caure al Sindicat Agrícola, 
llençades des de bastant altu-
ra per una esquadreta de tres 
avions que venien del nord. 
Al cap de pocs moments una 
segona andanada de bombes 
féu impacte al sector est de 
la població. Poc després ja 
no era possible localitzar les 
explosions, perquè tota la 
vila s’havia convertit en una 
font d’espetecs de bombes 
i en una immensa fumera i 
polseguera. Després d’aque-
lla estona d’angoixa, el pànic 
s’apoderà dels agramuntins i 
la majoria van marxar del po-
ble anant a viure a masies i a 
cabanes. La desbandada fou 
tan grossa i general que fi ns i 
tot va afectar els responsables 
de l’administració municipal 
i el mateix alcalde, Pere Vi-
cens, no va saber com actuar 
i l’endemà va fugir cap a Bar-
celona. Els morts van restar 
dos dies pels carrers fi ns que 
van ser arreplegats i sepultats 

al cementiri. Durant dos o 
tres dies Agramunt va ser un 
poble abandonat on feren de 
les seves els saquejadors de 
tota mena.

Pel que fa al nombre de víc-
times mortals, encara seguint 
el relat de Lluís Pons, una per-
sona que va participar en la re-
collida de cadàvers, diu que en 
van colgar vint-i-set, tot i que 
en el registre civil i en el llis-
tat que dóna J. M. Solé només 
se’n comptabilitza catorze. 
Segurament que hi manquen 
soldats i refugiats que no van 
ser apuntats al registre i pos-
siblement alguns dels ferits 
greus que posteriorment mori-
rien fora vila, com després es 
va poder comprovar.

De tots, aquest bombardeig 
va ser el més greu que va pa-
tir Agramunt, ja que al marge 
de la gran destrossa material, 
la gent estava desprevinguda 
i desconeixia el mal que po-
dien fer les bombes d’aviació. 
Només els refugiats, que per 

experiència ja sabien de què 
anava, van córrer de seguida 
a amagar-se, mentre que la 
gent del poble no sabia què 
fer ni com actuar. 

La veu popular apunta que 
l’objectiu d’aquest intens 
bombardeig eren els bidons 
de gasolina i altres municions 
provinents de l’indret de Ca-
marasa en la retirada dels sol-
dats republicans, que havien 
emmagatzemat a l’església i a 
altres llocs de la vila. Aquest 
material, però, l’havien tret 
la nit anterior. El mateix dia 
també foren bombardejades 
poblacions properes com Cla-
ravalls, Tàrrega, Vilagrassa i 
Artesa de Segre. 

La segona tongada de bom-
bardeig (dilluns 30 de maig)

Del 23 al 30 de maig els 
republicans van atacar, sense 
èxit, els caps de pont que els 
franquistes havien establert a 
Balaguer i a Tremp. Després 
d’haver contingut l’atac, l’avi-
ació franquista va bombarde-
jar de nou Agramunt el dilluns 
30 de maig al migdia. Per 
sort, els avions volaven molt 
alts i les bombes van caure 
als afores del poble.

Durant l’estiu i la tardor de 
1938 ja no hi va haver cap 
més bombardeig. Només de 
tant en tant passava la “pava”, 
avió de reconeixement que no 
acostumava a llençar bombes 
i només disparava algun tret. 
Els antiaeris republicans tam-
poc no li disparaven per no 
ser localitzats. Durant aquest 
temps, i seguint els consells 
dels soldats, la gent portava a 
sobre un bastonet per tal de 
posar-se’l travesser a la boca 
en cas de noves bombes i evi-
tar les conseqüències de l’ona 
expansiva.A
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Més edifi cis enrunats 
en un altre indret de 
la Vila.

Poc després de 
les dues primeres 
andanades ja 
no era possible 
localitzar les ex-
plosions, perquè 
tota la vila s’havia 
convertit en una 
font d’espetecs 
de bombes i en 
una immensa 
fumera i polse-
guera.
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La tercera tongada de bom-
bardeigs (l’ofensiva del 
desembre-gener)

El dimarts 27 de desembre, 
al migdia, la “pava” va tirar 4 
o 5 bombes petites. A les tres 
de la tarda es va produir un 
nou bombardeig. 

El divendres 30 de desem-
bre, a posta de sol, hi va ha-
ver un altre bombardeig. En 
aquesta ocasió les bombes 

van ocasionar un forat molt 
gros a la plaça del Mercat. 

El dissabte 31 de desem-
bre, Agramunt va ser bom-
bardejada dos cops: a les 9 
del matí i al migdia. Aquests 
bombardeigs intensos i se-
guits van causar un gran sen-
timent d’impotència en la 
gent que estava amagada als 
refugis, semblava que no en 
sortirien vius. D’aquests dies 
es té notícia de dues víctimes 
mortals més.

Del “Parte de Campaña de 
la Región Aérea de Levante, 
3ª Sección de Operaciones”, 
tenim notícies d’altres bom-
bardeigs sobre Agramunt i ro-
dalies coincidint amb l’ofen-
siva franquista.    

El dia 11 de gener de 1939 
es bombardeja i metralla el 
poble de Mafet i les trinxe-
res properes al poble, abans 
de conquerir-lo el Cuerpo del 
Ejército del Maestrazgo. En 

aquell servei es van tirar 120 
bombes d’aviació i es van dis-
parar 24 tambors de bales de 
metralladora.

El dia 12 de gener bom-
bardegen Agramunt i les car-
reteres de Puigverd i Tàrrega 
ja que creuen que hi ha em-
plaçades bateries de gran ca-
libre entre els pobles de Les 
Puelles i Puigverd i als afores 
d’Agramunt. Tiren un total de 
96 bombes i 200 cartutxos 
de metralladora. La informa-
ció de les missions diu textu-
alment: 

“SEGUNDA ESCUADRA. 
Primer servicio: nueve aviones 
bombardean las fortifi caciones 
situadas al N E de Agramunt, 
observándose incendios en el 
citado pueblo. Segundo ser-
vicio: ocho aviones bombar-
dean el vértice Rodó después 
de reconocer las carreteras a 
Cervera y Tárrega, viéndose en 
ellas escasa circulación que 
no se consideraba objetivo de 
bombardeo.

SEXTA ESCUADRA. Segun-
do servicio: Seis aviones bom-
bardean y efectuan fuego de 
ametralladora en cotas 385 
y 387. Se observan tanques 
rojos en dirección a Puigvert 
de Agramunt y la voladura del 
puente situada en el Km. 20 
de la carretera. Nuestras fuer-
zas avanzan desde Mafet y 
Puellas”.

Aquest dia el Cuerpo del 
Ejército del Maestrazgo ocupa 
Les Puelles, Puigverd i Agra-
munt. 

Els refugis
Després del primer bombar-

deig, es van començar a cons-
truir a Agramunt una colla de 
refugis antiaeris per tal que 
es pogués amagar la població 
que restava a la vila.

ARXIU SIÓ / JOSEP BERTRAN
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Interior del refugi de l’aeròdrom 
dels Salats.

Interior del refugi de l’església, 
que ara està en procés de 
restauració.
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El més gran va ser el refugi 
de l’Església, que es va cons-
truir des del juny al desembre 
de 1938 sota de la nau prin-
cipal i que ara està en procés 
de recuperació i restauració. 
El refugi del Castell, situat a 

la base del pujol del Castell, 
es va fer en un mes i mig, bui-
dant la terra de sota una gran 
llosa de pedra saulonenca. El 
refugi del Pou de gel, situat 
a la part nord-oest del turó 
del Convent, es va utilitzar el 
Pou de gel i el seu desguàs 
com a refugi per aixoplugar la 
gent d’aquesta part de la vila. 
També cal assenyalar el refugi 
que van construir els soldats 
de transmissions instal·lats 
en uns horts a prop d’on hi 
havia els cinemes Avinguda; 
avui aquest refugi és utilitzat 
com a celler d’una casa parti-
cular. També van fer els veïns 
un refugi de poca cabuda al 
raval de Baix, a l’era de l’Es-
colà. O bé altres més o menys 
particulars com el que van fer 
a prop de la plaça de l’Amball 
a base de comunicar dos ce-
llers de cases veïnes. 

Els bombardeigs d’Agramunt 
a la literatura

Guillem Viladot, a les Ul-
tramemòries explicà el primer 
bombardeig: “El dia 5 d’abril 
de 1938 el poble fou bom-
bardejat per l’exèrcit fran-
quista. (...) Des de la masia, 
on tota la família ens havíem 
traslladat, vam poder veure 

que bombardejaven el poble: 
com les bombes es despre-
nien dels avions i esclataven 
a terra aixecant una gran 
polseguera. Gran nombre de 
cases van ser destruïdes i es 
van produir alguns morts i 
molts ferits. Una bona colla 
d’aquests darrers van fer cap 
a la farmàcia on van ser ate-
sos pel pare i la germana gran 
Carme, que fi ns al vespre no 
van pujar a la masia. Entre 
nosaltres també hi estaven re-
fugiats els oncles Emili i Mer-
cè amb els seus fi lls que ha-
vien fugit de Barcelona amb 
la seguretat que al poble po-
drien trobar els aliments que 
a ciutat escassejaven cada 
vegada més. Així mateix, lo 
Bepet de cal Buero i família 
feren cap a ca l’Isidori, igual 
que el Josep Martorell, que 
tenia els pares al resguard 
d’una cabana. (...) El bom-
bardeig esbandí d’habitants 
el poble que restà abandonat. 
Casa nostra va ser tocada i co-
mençà el trasllat de les coses 
que es podien salvar. De la 
biblio teca només es retiraren 
els títols d’apotecaris fami-
liars, i de la casa es van apar-
tar, amb cura, els joiells de la 
mare, que procedien de quan 
es casà l’àvia. Lligades dintre 
un mocador, van fer cap a la 
butxaca d’una bata que restà 
tota la guerra penjada d’un 
clau de la masia, sense que 
ningú en fes esment. Davant 
la possibilitat immediata que 
el confl icte bèl·lic abastés les 
nostres contrades, els oncles i 
els cosins se’n tornaren a Bar-
celona. I ens vam quedar sols, 
ja que en Josep Martorell se 
n’anà a la guerra. Abans de 
marxar ens tocà el violí, i un 
gos llop que teníem, es passà 
tota l’estona plorant. Damunt 

Pòster del Front Popular de l’any 
1938, amb què es fa una crida a 
habilitar nous refugis.

Dipòsit de bombes de l’aviació 
feixita. Bombes com aquestes 
són les que van caure sobre la 
nostra Vila.

REPORTATGE MEMÒRIA HISTÒRICA
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nostre va caure una patacada 
de solitud”.

També Guillem Viladot a 
la seva novel·la La cendra, 
descriu un dels bombardeigs 
que patí Agramunt vist des de 
l’era de la masia de ca l’Isi-
dori a partir de la protagonis-
ta, la Filo: “Estic cosint una 
roba, quan arriba el Pere tot 
cridant: Avions, avions!!! Sor-
tim al pati i a l’era. Vénen del 
cantó d’Aragó, una mica més 
a l’esquerra de Lleida. Tot és 
veure’ls, com sentir la primera 
explosió. Bombardegen el po-
ble!, cridem tots. Em fa una 
mica de basarda quedar-me 
al ras; me’n vaig a casa de la 
mitgera. Des de les fi nestres 
del darrera, la Ramona i jo, 
amb l’alè contingut i les mans 

agafades molt estretes, estem 
com dues estàtues, contem-
plant com bombardegen el 
poble. Tres, quatre, cinc, deu 
bombes...! Columnes de fum 
i de pols s’aixequen enlaire. 
Tot d’una, com si de sobte es 
fes la claror dins el meu cap, 
penso en el pare i la Laura. 
Ara arriba la mare, plorant. 
Ramona, Ramona, diu: me’ls 
mataran (...) Els avions han 
donat mitja volta una mica 
més enllà i se’n tornen (...). 
Tornen!!, crida el Pere. Efec-
tivament, pel mateix indret 
d’abans tornen els avions. 
Potser són els mateixos, pot-
ser no; però el fet és que són 
una colla més o menys igual. 
En Pere, com si ara li interes-
sés saber-ne el nombre, crida: 

són nou! De seguida estan da-
munt del poble. Cauen bom-
bes. Ara es pot veure la res-
plendor de l’explosió, com si 
fossin més potents. El poble 
ben aviat queda tapat per una 
grossa polseguera. El cam-
panar no es veu, ni el castell 
(...)”.  ■  

Bibliografi a:

- La Guerra Civil a Agramunt. Col-
leccionable de la revista SIÓ. Abril 
1998, setembre 1989.

- Lluís Pons. Història i anecdotari, 
revista SIÓ, abril 1980.

- Solé J. M. i Villaroya, Joan. Catalu-
nya sota les bombes (1936-1939). 
Publicacions de l’Abadia de Mont-
serrat, 1986.

- Partes de campaña de la Región 
Aérea de Levante. Tercera sección 
de operaciones. Aeródromo de Al-
batarrech.

Cal assenyalar 
el refugi que van 
construir els sol-
dats de transmis-
sions instal·lats en 
uns horts a prop 
d’on hi havia els 
cinemes Avinguda; 
avui aquest refugi 
és utilitzat com a 
celler d’una casa 
particular.
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Mossèn Joan Pons
i Joan Maluquer i Viladot

CULTURA PATRIMONI HISTÒRIC per RAMON BERNAUS i SANTACREU

Entre la documentació 
personal de mossèn 
Pons es conserva una 

carta personal que li dirigeix 
el president de la Diputació 
de Barcelona, amb data 30 
de maig de 1930, en aquests 
termes:

“Respectable senyor i amic: 
A l’acusar rebut de la seva 
amable lletra em plau anun-
ciar-li que D. Delfí Canela em 
feu a les mans la petició del 
poble d’Agramunt desitjant 
fos declarada la seva històrica 
i bella església Monument Na-
cional. Convenientment tra -
duïda la petició, ha sigut en-
tregada amb la recomanació 
del meu viu interès al Presi-
dent del Consell de Ministres 
esperant que li donarà el curs 
corresponent i arribarà a asso-
lir-se ço que pretenen vostès. 
Mercès per les seves paraules 
i bon record i ja sap bon amic, 
trobarà sempre en mi un en-
tusiasta defensor d’Agramunt 
en record de la meva bona 
mare que vegè la llum en 
aquesta vila. Cordialment soc 
seu afm. amic.

Signatura inintel·ligible”. 

Això demostra la partici-
pació directa de Joan Pons 
i del president de la Diputa -
ció de Barcelona en la de-
claració de la nostra església 
com a monument nacional. 
Qui era aquest personatge i 
quina relació tenia amb Agra-
munt?

Joan Maluquer i Viladot 
(Bar celona 1856 - 1940). 
Fou un important juriscon-
sult i polític originari de les 
terres de Lleida, molt vincu-
lat amb Artesa de Segre, on 
li han dedicat la Biblioteca 
Municipal, i també amb Coll-
fred. També tenia una gran 
relació amb Agramunt ja que 
la seva mare era de la nostra 
vila. De jove va participar en 
el moviment polític i cultural 
de la Renaixença a Catalunya, 
essent secretari del Primer 
Congrés Catalanista (1880) 
que va convocar Valentí Almi-
rall, plantejant la necessitat 
d’unir totes les tendències del 
catalanisme. D’aquest con -
grés en va sortir el Centre Ca-
talà, que cinc anys després 
van presentar al rei Alfons XII 
una Memòria en defensa dels 
interessos morals i materials 
de Catalunya, conegut com El 
Memorial de Greuges. Supo-
sem que ben aviat Joan Malu-
quer va trencar amb el Centre 
Català ja que aquest condem-
nava la militància dels cata-
lanistes en els partits dinàs-
tics i ell va ser membre de la 
dreta dinàstica, militant en el 
Partit Conservador. El 1886 
va ser elegit diputat a Corts 
per Sabadell - Terrassa, l’úl-
tim cop que es van fer elec-
cions per sufragi restringit. 
Des de 1903 fi ns al 1907 va 
ser elegit senador per Lleida. 
Entre el 1930 i el 1931 va 
ser president de la Diputació 
de Barcelona. És en aquesta 

època quan situem la carta 
que envia a mossèn Pons. Al 
gener de 1930 el rei Alfons 
XIII havia acceptat la dimis-
sió del dictador, Miguel Primo 
de Rivera, i havia encomanat 
la presidència del directori 
militar i per tant el càrrec de 
president del govern a un ge-
neral amic seu, Dámaso Be-
renguer, amb l’encàrrec que 
preparés el retorn al sistema 
parlamentari anterior a la Dic-
tadura (1923) i tornés a posar 
en funcionament l’ordenació 
jurídica de la Constitució de 
1876, com si res no hagués 
passat. Aquest període es co-
neix amb el nom popular de 
“la dictablanda”. Aquest mi-
litar era el President del Con-
sell de Ministres de què parla 
la carta. 

Fiscal del Tribunal 
Suprem

Joan Maluquer va ser fi scal 
del Tribunal Suprem. Va pre-
sidir la comissió encarregada 
de redactar l’apèndix del Dret 
Civil Català. També va presi-
dir la comissió jurídica asses-
sora en la redacció de l’Esta-
tut d’Autonomia de Catalunya 
que es va aprovar el 1932. Ell 
era el president de la Dipu-
tació de Barcelona el dia 14 
d’abril de 1931 quan, en ple-
na eufòria republicana, Fran-
cesc Macià, líder d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, el 
partit que havia guanyat les 
eleccions municipals del dia 
12, anuncià des del palau de 

Mn. Joan Pons.

Una carta personal 
que es conserva 
de Mn. Joan Pons 
demostra la seva 
participació i la 
del president de 
la Diputa ció de 
Barcelona en la 
declaració de la 
nostra església 
com a monument 
nacional.
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la Diputació de la plaça de 
Sant Jaume la creació de la 
República Catalana com a es-
tat sobirà. Macià fou nomenat 
president pels regidors reunits 
en aquest edifi ci. Segons un 
article de La Vanguardia del 
dia 15, Joan Maluquer esta-
va dinant a casa seva mentre 
es produïen aquests fets i en 
assabentar-se de l’ocupació 
del palau de la Diputació, 
antic palau de la Generalitat, 
es va presentar al seu despatx 
acompanyat pel seu secretari. 
Va comunicar als republicans 
reunits que venia a protestar 
per allò que estava passant 
i exigia que es desocupés la 

Diputació, de la que ell era 
president. 

El senyor Macià li va comu-
nicar que era la veu del poble 
que els havia portat allí i que 
el senyor Maluquer represen-
tava la Monarquia. Aquest els 
va dir que sols per la força 
abandonaria el seu lloc. Fran-
cesc Macià li va posar la mà 
sobre l’espatlla i li va donar 
uns copets i Joan Maluquer 
va abandonar el Palau. 

La relació de Joan Malu-
quer amb Agramunt prové del 
fet que la seva mare, Rosa 
Viladot i Bosch, era fi lla de 
cal Mas Vell. En un docu-
ment mecanoscrit, inèdit, ti-

tulat Records (1856-1940), 
Joan Maluquer explica molts 
records de la seva infantesa 
relacionats amb les terres de 
Lleida i amb Agramunt. Un 
dels més curiosos i que ja va 
ser publicat al col·leccionable 
Agramunt una dolça tradició: 
xocolata i torrons, és que la 
seva dida, la Marieta, que era 
d’Agramunt, va servir d’ins-
piració al dramaturg Frederic 
Soler (Serafí Pitarra), molt 
amic de la família, per a la 
seva famosa obra de teatre 
“La Dida”, en què la presen-
ta com una experta torronera 
d’Agramunt. Però tot això ja 
és una altra història.   ■

Del 23 al 30 d’abril exposició dels dibuixos fets pels 
nens i nenes del cicle inicial en el marc del XXI Certa-
men Literari de Sant Jordi.

Dimecres, dia 23 d’abril, diada de Sant Jordi:
– Sorteig de llibres per als qui vinguin a la biblioteca.

– A les 18 h interpretació amb titelles del conte “Plorar 
és de valents”, a càrrec d’Anna Ma. Ribó.

Divendres, dia 25 d’abril:
– A les 21 h, sessió de contes per a adults, de l’autor 
Joan Barril, a càrrec d’Isabel Cabós.

Dissabte, 26 d’abril:
– A les 11 h sessió de contes infantils, a càrrec de Joan 
de Boher.

– Lliurament de diplomes per als Superlectors del 2007

Activitats de la diada de Sant Jordi, a la Biblioteca
Municipal “Guillem Viladot” d’Agramunt

Joan Maluquer i Viladot.
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El destí ens aguarda

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE per J. PIJUAN

Durant una bona estona 
una colla d’individus 
de bata blanca ens han 

examinat de dalt a baix. Com 
si tinguessin por de nosaltres 
ens han estudiat des del dar-
rera d’una mampara transpa-
rent. Una rera l’altra hem des-
fi lat en processó interminable 
pel seu davant. A mesura que 
ens hi anàvem atansant veia 
com alguna que altra de les 
meves predecessores era en-
retirada i empesa fora de la 
fi la per altra gent de bata que 
semblava que acataven la vo-
luntat d’aquells batablanca. 
Aquella visió em va provocar 
una mena de calfred a tot el 
cos que vaig començar a tre-
molar de cap a peus pensant 
que allò em podia passar tam-
bé a mi. Els tremolins es feien 
cada vegada més accentuats 
a mesura que m’hi atansava. 
Quan vaig arribar a l’alçada 
d’aquella gent la suor ja em 
regalimava per tot el cos. A 
l’instant vaig tenir la sensació 
que em deturava en sec da-
vant d’aquells individus uni-
formats i aleshores em vaig 
sentir completament obser-
vada. Percebia el tacte de les 
seves mirades en cada una 
de les meves parts buscant la 
més mínima imperfecció que 
els pogués permetre de ser 
exclosa. Palplantada allà em 
sentia ben despullada per la 
pressió que percebia. No ha-
via transcorregut gaire temps 
que ja em trobava de nou
en moviment. Aleshores m’en-
vaí un gran alleujament en 
veure que no havia estat ex-
pulsada.

Després de la revisió ens 
concentraren a tots plegats 
en una gran sala per donar-
nos la nostra documentació. 
L’espera va ser realment cur-
ta. Tan bon punt vam tenir els 
papers a les mans es produí 
una gran exaltació de joia al 
meu voltant. Malauradament 
la nostra alegria va durar molt 
poc, car tot d’una ens van
començar a engrapar per les 
espatlles i a col·locar-nos 
unes caputxes que ens van 
deixar completament a les 
fosques.

No sé pas on ens han por-
tat. Durant una llarga estona 
hem estat en continu movi-
ment. El lloc on ens havien 
introduït devia ser molt re-
duït perquè ens hi van haver 
d’amuntegar per encabir-nos 
a tots. Durant el trajecte es 
respirà una gran angoixa allà 
dins en desconèixer el destí 
que ens esperava. Quan per 
fi  ens hem aturat ens han fet 
baixar i les fosques ens han 
conduït sense respir a un altre 
lloc desconegut.

L’estança sembla buida. És 
un pressentiment que em ve 
al cap en percebre només el 
soroll de la nostra pròpia pre-
sència. Ens treuen la caputxa. 
Per uns moments tenim la vi-
sió confusa fi ns que aconse-
guim habituar-nos al lloc. Te-
morosos pel que ens pot pas-
sar correm tots a arraulir-nos a 
un racó. Sense donar-nos cap 
mena d’explicació ens deixen 
sols en aquella habitació, i a 
les fosques.

Ens tenen completament 
abandonats a la fosca. Ens 

passem tot el temps assegu-
des en un racó per por a en-
sopegar a les palpentes. De 
tant en tant entren a l’habi-
tació a fer una ullada. Passen 
pel nostre sense mostrar cap 
interès. Al principi havíem 
intentat cridar-los l’atenció, 
però en veure el poc cas que 
ens feien ho vam deixar córrer 
cansats de no obtenir respos-
ta alguna.

El temps transcorre molt 
lentament. Estem afamats. 
Des que ens van tancar en 
aquest lloc que no hem tastat 
res i d’això ja en fa una pila 
de dies. No sabem si algun 
dia es decidiran a atendre’ns. 
Els ànims estan per terra. De 
sobte l’habitació s’il·lumina 
de nou. Diversos individus 
entren esperitats i ens aga-
fen. Ens treuen d’aquí. No sé 
pas on ens porten ara, però 
observo molta corredissa pels 
passadissos. Ens condueixen 
a una gran sala. És buida, 
llevat d’unes poques taules i 
cadires al fons. Ens hi deixen. 
Estem tan afeblides que no 
se’ns acut la idea d’escapo-
lir-nos. Al cap de poca estona 
sentim veus al nostre darrera. 
Estic tan espantada que no 
goso girar-me per por que ens 
puguin fer algun mal. No fan 
gens de soroll, tenim el pres-
sentiment que estan esperant 
alguna cosa. Aleshores s’obre 
la porta i una munió de gent 
comença a entrar a la sala i es 
va col·locant en fi les davant 
nostre. No passa gaire estona 
que ens comencen a atipar de 
paperetes. El dia de les elec-
cions havia començat.   ■

Percebia el tacte 
de les seves mira-
des en cada una 
de les meves parts 
buscant la més 
mínima imperfec-
ció que els pogués 
permetre de ser 
exclosa.
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Memoril

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES MICRORELATS per RICARD BERTRAN

– Tres per set?
– Vint-i-una.
– Tres per vuit?
– ...?
– Va, Joanet! Tres per vuit?
– ...no me’n sortiré mai, 

pare!
El pobre Joanet es posà a 

plorar. S’havia passat tota la 
tarda estudiant aquelles ma-
leïdes taules i no hi havia ma-

nera d’aprendre-se-les. Mal-
grat tot l’esforç que hi posava, 
era l’últim de la classe, i la 
riota dels companys. El pare 
s’adonà que, amb la tensió 
que acumulava el seu fi ll, era 
inútil insistir. Llavors picà de 
mans i s’aixecà d’un salt:

– Clar! Com no hi he pen-
sat abans! Joanet, no et pre-
ocupis, ara mateix torno amb 
la solució, ja veuràs com 
t’aprendràs les taules en un 
tres i no res!

I aixecant el polze mentre 
li feia l’ullet, s’encaminà de-
cidit cap a “l’habitació dels 
invents” que estava situada a 
les golfes, on el pare guarda-
va les seves eines i un munt 
d’estris inservibles. Sí, el 
pare d’en Joanet era un gran 
inventor; d’aquella habita-
ció n’havia sortit la màquina 
“espantamalsons”, i l’elixir 
“obrelagana”, i el pegat “allu-
nyaganàpies”... i tot un seguit 
d’invents que solucionaven 
els problemes que anaven 
entrebancant la vida del seu 
fi ll.

En Joanet sentí tot de cops 

i paraules estranyes que pro-
nunciava el pare en formular 
un encanteri. Quan sortí de 
l’habitació estava despenti-
nat, pantejant i amarat de 
suor, com si hagués realitzat 
un gran esforç. Li allargà un 
vas ple de líquid de color ver-
mellós i digué:

– Pren-te això!
– Què és, pare?
– És el “memoril” un beu-

ratge que t’ajudarà a estu-
diar.

Tenia un gust lleugerament 
amargant, però en Joanet no 
en deixà ni una gota.

Tot seguit es posà a estu diar 
i, al cap de poca estona, se 
sabia les taules de pe a pa!

Al cap de poc, en Joanet 
aconseguí convertir-se en el 
número u de la classe. Això sí, 
abans d’estudiar, o d’un exa-
men, sempre es bevia la dosi 
preceptiva de “memoril”.

I avui, trenta anys després, 
en Joanet encara es pren un 
got d’aigua amb un ditet de 
bitter quan ha de presidir el 
consell d’administració de 
l’empresa que dirigeix.   ■

RAMON NAVARRO BONET

El Joanet abans 
d’estudiar, o d’un 
examen, sempre
es bevia la dosi 
preceptiva de
“memoril”.
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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
Agramunt G. Gatell 6 Bellcairenc 2
Sant Guim 3 Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 2 Oliana 0

Classifi cació J GF GC Punts

Tàrrega A 18 47 16 41

Linyola 19 40 19 40

Sant Guim 19 39 26 38

Vielha 19 38 29 33

Bellpuig 19 34 28 32

Tremp 19 28 21 28

Ivars d’Urgell 19 21 26 26

Sant Ramon 19 31 44 25

Agramunt 19 39 36 25

Vilanovenca 18 43 34 24

Tornabous 19 34 35 22

Castellciutat 18 28 41 20

Oliana 19 29 29 20

Rialp 18 28 38 18

Sort 19 32 51 18

Bellcairenc 19 23 61 6

Juvenil
Agramunt G. Gatell 2 Rialp 1
Tàrrega 0 Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 2 Mollerussa 1

Classifi cació J GF GC Punts

Oliana 16 54 31 36

Mollerussa 15 51 20 34

Agramunt 15 33 22 32

Cervera 16 38 24 29

Pla d’Urgell 15 43 29 24

Tàrrega 16 24 35 20

Guissona 15 35 42 17

E. F. Urgell 15 34 33 17

Bellpuig 15 23 36 13

Fondarella 16 25 55 9

Rialp 16 24 57 8

CADET
AEM 0 Agramunt G. Gatell 0
Andorra 10 Agramunt G. Gatell 0
Orgel·lia 1 Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 2 Bordeta 4

Classifi cació J GF GC Punts

Tàrrega 18 91 13 47

Andorra 18 63 23 36

Bordeta 18 44 23 35

AEM 17 41 28 34

Balaguer 17 42 27 33

Mollerussa 17 49 24 31

Garrigues 17 57 34 31

Baix Segrià 17 34 26 29

Orgel·lia 18 36 38 22

Balàfi a 19 40 42 20

At. Segre 18 28 33 16

Tremp 17 23 46 15

Agramunt 17 30 65 11

Pardinyes 18 24 88 8

Almacelles 18 37 119 8

INFANTIL
Agramunt G. Gatell 4 Cervera 0
Agramunt G. Gatell 1 Pla d’Urgell 0
Fondarella 1 Agramunt G. Gatell 7
Agramunt G. Gatell 3 Tàrrega 1

Classifi cació J GF GC Punts

E. F. Urgell 16 70 13 43

At. Segre 16 40 17 34

Agramunt 16 46 26 34

Guissona 16 54 16 32

Rialp 15 65 22 31

Pobla de Segur 16 77 29 31

Cervera 15 37 32 25

Artesa-Ponts 16 49 32 23

Pla d’Urgell 17 43 32 20

Tàrrega 16 35 35 19

Ivars d’Urgell 16 15 94 6

Bellpuig 15 22 65 4

Fondarella 16 3 143 0

ALEVÍ
Tàrrega 2 Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 3 Bellpuig 0
Tremp 4 Agramunt G. Gatell 3
Fondarella 1 Agramunt G. Gatell 6

Classifi cació J GF GC Punts

Artesa-Ponts 17 81 13 44

Tremp 17 73 25 43

Tàrrega 16 63 19 38

Agramunt 16 60 20 35

Pobla de Segur 16 58 30 27

E. F. Urgell 17 50 42 27

Equip Amateur (Segona Territorial, grup 14). Equip tècnic: Emilio Gil (entrenador), José Garrido (delegat).
Jugadors i demarcació: Jordi Pla M. (porter), Isaac Castells (defensa esquerre), Jordi Fontanet (defensa dret), 
Robert Berné (mig), Ferran Sàiz (davanter esquerre), Joan Cercós (mig), Enric Figuera (defensa dret), Aleix 
Miró (defensa central), Josua Viñuela (mig), Oriol Pla S. (davanter dret), Gerard Creus (porter), Xavier Serrano 
(defensa), Joel Polo (davanter), Denís Buireu (mig), Marc Novau (defensa), Deboi Vergara (defensa esquerre), 
Sergio Garrido (mig), Roger Cercós (mig), Oscar Garrido (defensa), Marc Puebla (porter).

R
. M

E
N

D
O

Z
A
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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

Benjamí A
Cervera 1 Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 1 At. Segre 1

Benjamí B
Cervera 6 Agramunt G. Gatell 1

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

(Aquestes categories no disposen de 
classifi cació).

Oliana 16 40 37 25

Pardinyes 17 39 61 15

Pla d’Urgell 16 30 59 15

At. Segre 16 23 43 14

Fondarella 16 24 68 11

Garrigues 16 24 96 5

Bellpuig 16 16 68 5

AGENDA DEL MES D’ABRIL AL CAMP D’ESPORTS

Segona Regional: Dia   6, a les 17.00 h Agramunt G. Gatell - Vielha
 Dia 27, a les 17.00 h Agramunt G. Gatell - Bellpuig

Juvenil: Torneig Primavera (pendent de la Federació)

Cadet: Dia   5, a les 17.30 h Agramunt G. Gatell - Tàrrega
 Dia 19, a les 17.30 h Agramunt G. Gatell - Balaguer

Infantil: Dia 13, a les 11.45 h Agramunt G. Gatell - E. F. Urgell
 Dia 27, a les 11.45 h Agramunt G. Gatell - Guissona

Aleví: Dia   5, a les 15.30 h Agramunt G. Gatell - Garrigues
 Dia 19, a les 15.30 h Agramunt G. Gatell - Pla d’Urgell

Benjamí A: Dia   5, a les 10.30 h Agramunt G. Gatell - Guissona
 Dia 19, a les 10.30 h Agramunt G. Gatell - Mig Segrià

Benjamí B: Dia   5, a les 11.30 h Agramunt G. Gatell - Lleida
 Dia 19, a les 11.30 h Agramunt G. Gatell - Mollerussa

Pre-Benjamí: Dia   5, a les 12.30 h Agramunt G. Gatell - Lleida
 Dia 19, a les 12.30 h Agramunt G. Gatell - Tàrrega
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ESPORTS BÀSQUET AGRAMUNT CLUB

Resultats i classifi cacions ❚ R. Boncompte

Mals resultats pels equips del BAC Agramunt, entre 
les dues ensopegades del sènior “A”, la mala ratxa 
constant dels altres sèniors i les derrotes del cadet, 

fan que aquest mes no sigui gaire positiu per als interessos 
dels nostres equips.

SÈNIOR MASCULÍ. GRUP 1
Resultats del mes de febrer:
03/02/08 BAC AGRAMUNT “A”   91 SEMIC PARDINYES 72
09/02/08 BAC AGRAMUNT “A”   86 CARNER CAPPONT 77
16/02/08 MARISTES M.GASOSA MI LIMÓN 101 BAC AGRAMUNT “A” 71
23/02/08 BAC AGRAMUNT “A”   70 ARENES BELLPUIG 77

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PTS

SEMIC PARDINYES 19 17 2 0 1400 990 36

BAC AGRAMUNT”A” 19 15 4 0 1497 1330 34

PEÑA FRAGATINA 18 15 3 0 1182 914 33

MARISTES M. GASOSA MI LIMÓN 18 12 6 0 1260 1111 30

C.B. BALAGUER “B” 18 11 8 0 1241 1135 30

CARNER CAPPONT 19 11 8 0 1291 1246 30

RESTAURANT BÒRIA BELL-LLOC 19 12 6 0 1348 1086 30

CENG COOPERATIVA D’ARTESA 17 10 9 0 1183 1211 29

C.B. ALPICAT “B” 19 8 11 0 1208 1239 27

ARENES BELLPUIG 19 8 11 0 1134 1197 27

SEFOCAT SART-PALLARS SOBIRÀ 19 5 14 0 1161 1385 24

PROM. PINTO ROMA-C.N. TÀRREGA 19 4 15 0 1131 1330 23

C.B. PONTS 19 3 16 0 1045 1401 22

C.B. JUNEDA 18 0 18 0 852 1358 18

Contra el líder es va fer un dels millors partits que he vist, 
des que aquest cronista els segueix. Excel·lent percentatge 
de tirs de tres punts i contundent joc interior. Però no tot 
son alegries, contra el Maristes es va jugar malament i pitjor 
contra el Bellpuig (jugant a Guissona per la celebració de 
l’Agr’auto). Han perdut defi nitivament la possibilitat de ser 
primers de grup. Esperem que aquestes dues ensopegades 
siguin un oasi dins el bon any dels sèniors.

SÈNIOR FEMENÍ
Resultats del mes de febrer:
10/02/08 C.B. SECÀ 7 CARS 45 BAC AGRAMUNT 25
17/02/08 BAC AGRAMUNT 35 C.B. CERVERA MOBEL LÍNEA 59

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PTS

NATURAL ÒPTICS MOLLERUSSA 16 14 2 0 1058 643 30

C.B. EL  PALAU D’ANGLESOLA 16 12 4 0 902 705 28

C.B. CALAF 16 12 4 0 844 601 28

C.B. CERVERA MOBEL LÍNEA 16 12 4 0 870 713 28

MARISTES M. ARAMARK 16 9 7 0 943 782 25

C.B SECÀ 7 CARS 16 7 9 0 648 753 23

CEP VALLFOGONA 16 4 12 0 849 1016 20

SANT GUIM PASTORET SEGARRA 16 2 14 0 534 939 18

BAC AGRAMUNT 16 0 16 0 530 1026 16

S’ha acabat la primera volta, amb uns resultats no gaire 
bons, últimes del grup. Ara comença la segona volta on les 
nostres hauran de viatjar cap a Tarragona. La causa és que, 
degut al baix nombre d’equips lleidatans s’ha hagut de fer 
una mescla amb equips de Tarragona, per acabar de com-
pletar l’any esportiu.

SÈNIOR MASCULÍ. GRUP 2
Resultats del mes de febrer:
02/02/08 BÀSQUET TORREFARRERA 88 BAC AGRAMUNT “B” 47
09/02/08 BAC AGRAMUNT “B” 65 ACLE GUISSONA 49
16/02/08 KOMAK TORÀ 85 BAC AGRAMUNT “B” 66

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PTS

C.B. SECÀ CONSTR. SIERRA 17 16 1 0 1152 809 33

BÀSQUET TORREFARRERA 17 13 4 0 1088 900 30

C.B. ALMACELLES 15 12 3 0 1113 808 27

CAT FARRATGES-GIESSA BELLVÍS 16 12 3 0 1095 886 27

NATURAL ÒPTICS MOLLERUSSA 16 10 6 0 995 855 26

ST. GUIM PASTORET SEGARRA 16 10 6 0 926 864 26

SERRALLERIA MALL TEMP 16 6 10 0 967 1131 22

C.B. BORGES-ARBECA 16 5 11 0 902 982 21

CENG CALVET 16 4 12 0 744 934 20

KOMAK TORÀ 15 5 10 0 838 923 20

ACLE GUISSONA 17 2 15 0 691 1160 19

BAC AGRAMUNT “B” 16 1 15 0 803 1062 17

PER FI HAN GUANYAT UN PARTIT, semblava que no arri-
baria mai aquest moment, però al fi nal han estrenat el case-
ller de les victòries. Un desig: A veure si sona la fl auta i en 
guanyen un altre i abandonen la cua de la classifi cació.

CADET MASCULÍ
Resultats del mes de febrer:
02/02/08 C.B. PONTS 77 BAC AGRAMUNT 59
10/02/08 BAC AGRAMUNT 97 CENG JR MIRÓ 62
17/02/08 SEMIC PARDINYES 72 BAC AGRAMUNT 27
23/02/08 FUSTES ESTADELLA C.N. TÀRREGA 77 BAC AGRAMUNT 61
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CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PTS

FUSTES ESTADELLA C.N. TÀRREGA 7 7 0 0 518 361 14

C.B. PONTS 6 5 1 0 468 317 11

BAC AGRAMUNT 7 4 3 0 454 423 11

NATURAL ÒPTICS MOLLERUSSA “B” 6 3 3 0 323 336 9

C.B. CERVERA MOBEL LINEA “B” 6 3 3 0 372 384 9

SECOM PARDINYES 5 3 2 0 332 232 8

CRISTEC BALAGUER “C” 6 1 5 0 253 389 7

CENG JR MIRÓ 5 1 4 0 290 384 6

CAPPONT GROC 6 0 6 0 239 423 6

Ja han arribat els equips més potents i els cadets han 
tornat a la realitat, res a fer a Ponts i Pardinyes, però van 
plantar cara al líder al seu camp. Si tot va com sembla els 
nostres ocuparan la quarta o cinquena plaça al fi nal del 
Campionat.

INFANTIL MASCULÍ
Resultats del mes de febrer:
10/02/08 BAC AGRAMUNT 70 C.B. CERVERA MOBEL LINA “A” 20
17/02/08 SECOM PARDINYES 55 BAC AGRAMUNT 68
24/02/08 CAPPONT  BAC AGRAMUNT 

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PTS

PEÑA FRAGATINA 7 6 1 0 480 284 13

BAC AGRAMUNT 5 5 0 0 364 244 10

AVANTMÈDIC LLEIDA “1” 6 4 2 0 369 304 10

NATURAL ÒPTICS MOLLERUSSA “A” 7 3 4 0 376 329 10

SECOM PARDINYES 6 3 3 0 364 323 9

CAPPONT 5 3 2 0 277 236 8

ESPORT EN JOC ALTA RIBAGORÇA 6 1 5 0 206 381 7

C.B. ALCARRÀS 6 1 5 0 173 383 7

C.B. CERVERA MOBEL LINEA “A” 6 1 5 0 235 360 7

La plantilla tan justa que tenim, al fi nal ens ha passat 
factura, contra el Cappont amb set efectius (mínim regla-
mentari per guanyar el partit són vuit jugadors) i guanyant 
de més de 30 punts, ens donaran el partit per perdut. Ens 
haurem de jugar la primera posició a casa del Fraga, ja que 
si no hi ha cap més contratemps acabaran empatats a vic-
tòries i derrotes.

INFANTIL FEMENÍ
Resultats del mes de febrer:
02/02/08 BAC AGRAMUNT   8 CENG AQUÍ NATURA 58
09/02/08 B.C. RIVER ANDORRA 57 BAC AGRAMUNT 7
16/02/08 BAC AGRAMUNT 18 DELTA SHRIMPS BALAGUER 69
23/02/08 BAC AGRAMUNT 29 C.B. ALPICAT 77

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PTS

B.C. RIVER ANDORRA 7 7 0 0 417 195 14

C.B. ALPICAT 7 6 1 0 369 273 13

CENG AQUÍ NATURA 7 5 2 0 360 267 12

DELTA SHIRMPS BALAGUER 7 4 3 0 409 293 11

AVANTMÈDIC LLEIDA PRE 7 4 3 0 378 306 11

ZERO ZERO C.B. BELLPUIG 7 4 3 0 368 280 11

C.B. CERVERA MOBEL LINEA 7 3 4 0 325 262 10

NATURAL OPTICS MOLLERUSSA 7 1 6 0 168 384 8

C.B. TREMP 7 1 6 0 121 345 8

BAC AGRAMUNT 7 0 7 0 97 407 7

Anem passant partit a partit (tòpic “futbolero”) i les der-
rotes es van acumulant, però l’ànim no es perd, i en comp-
tes de perdre jugadores en guanyem (dues noves incorpora-
cions). 

MINI MASCULÍ
Resultats del mes de febrer:
02/02/08 C.B. PONTS 41 BAC AGRAMUNT 63
10/02/08 BAC AGRAMUNT 82 CENG MIRÓ 48
17/02/08 COMPSA ONLINE BALAGUER 62 BAC AGRAMUNT 44
24/02/08 CAFE LA CUCA C.N. TÀRREGA 76 BAC AGRAMUNT 35

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PTS

CAPPONT 5 4 1 0 403 291 9

TASTAPANS BELLVÍS 5 4 1 0 292 285 9

CAFE LA CUCA C.N. TÀRREGA 6 3 3 0 396 374 9

NATURAL ÒPTICS MOLLERUSSA “A” 5 3 2 0 324 241 8

SÍCORIS CLUB 5 3 2 0 325 295 8

BAC AGRAMUNT 5 1 4 0 214 314 6

CENG MIRÓ 5 1 4 0 255 366 6

COMPSA ON LINE BALAGUER 4 1 3 0 201 244 5

A aquestes edats es fan tantes coses que és difícil com 
-plir amb totes, per això en alguns partits els efectius són
justos i quan falta algun jugador líder, l’equip se’n ressen-
teix. Les dues derrotes són un clar exemple que us he expli-
cat. En categories petites la falta d’una peça clau es nota 
moltíssim.   ■
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ESPORTS ATLETISME

Final Nacional de Cros Escolar

AT
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El passat dia 10 de fe-
brer 13 escatxics van 
participar a la Final Na-

cional de Cros Escolar que es 
va disputar a Rubí.

Sobre una participació mit-
jana de 150 atletes per cursa, 
prèviament seleccionats pels 
consells esportius de les se-
ves respectives comarques, 
els resultats dels nostres atle-
tes foren els següents:

En categoria Infantil mas-

culí, any 1995, sobre una dis-
tància de 2.000 metres, Pol 
Morell completà una excel·lent 
cursa per acabar ocupant una 
molt meritòria 17a posició.

En categoria Aleví femení, 
any 1996, que corrien 1.300 
m, Aida Giménez aconseguia 
el millor resultat de la seva 
trajectòria esportiva entrant a 
meta en 4a posició, a 6 segons 
de la 1a classifi cada i lluitant 
de tu a tu amb les millors at-
letes catalanes de l’especiali-
tat. En aquesta mateixa cate-
goria, Clara Secanell fou 51a 
i Sara Vega 111a, ambdues 
atletes incorporades a meitat 
de temporada estan fent una 
bona progressió i sens dubte 
milloraran aquests resultats 
en properes ocasions.

En categoria Aleví femení, 
any 1997, Yesmina Khatta-
bi, a qui hauríem de demanar 
una mica més de sacrifi ci, en-
trà a meta en el lloc 97.

En categoria Benjamí mas-
culí any 1998 sobre una dis-
tància de 1000 m. els nostres 
atletes es trobaren amb una 
competència molt forta, tot 
i això van obtenir uns molt 
meritoris resultats, així Jesús 
Vidal arribà en 45è lloc, Oriol 
Valls 62è i Àngel Millat 74è.

En categoria Benjamí feme-
ní, any 1998, Naima Barkane 
protagonitzà una excel·lent 
cursa entrant a meta en una 
extraordinària 9a posició, 
que fa justícia al seu treball 
constant i que li augura un 
extraordinari futur. Per la seva 
part la seva companya Laia 
Llorens arribà a meta en la 
posició 115.

En categoria Benjamí mas-
culí, any 1999, Abel Caralps, 
que realitzà també una gran 
cursa, ocupà el 62è lloc.

En categoria Benjamí feme-
ní, any 1999, Salma Khattabi 
entrà a meta en una meritòria 
60a posició i Marina Morell 
en la 130a.

L’atletisme agramuntí ha 
estat doncs molt dignament 
representat en aquesta Final 
Nacional, tant pel que fa a 
nombre d’atletes com a resul-
tats obtinguts, i això és fruit 
de l’esforç personal dels nos-
tres atletes, però també en 
bona mesura per la bona tas-
ca que porta a terme l’equip 
d’entrenadors dirigit per Xa-
vier Súria. Felicitats doncs a 
tots ells, atletes i preparadors, 
i que aquests bons resultats 
els serveixin per esperonar-
los molt més, perquè puguin 
aconseguir encara millors fi -
tes.   ■

ATLETISME

L’atletisme agra-
muntí ha estat molt 
dignament repre-
sentat en aquesta 
Final Nacional, tant 
pel que fa a nombre 
d’atletes com a 
resultats obtinguts.
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Resultats i classifi cacions R. Rueda

▼
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SÈNIOR MASCULÍ
SENSE MASSA COMPLICACIONS A RIPOLLET

Els jugadors agramuntins jugaven el partit força tard aquest 
dissabte, a les 20:30h al Pavelló Poliesportiu de Ripollet. 
L’equip hi anava força confi at donada la diferència en la clas-
sifi cació respecte ambdós equips. Potser per això la primera 
part va ser molt igualada i els de la Ribera del Sió no van 
poder anar-se’n del marcador amb un ajustat 15-16 a la mitja 
part.

En la represa l’equip agramuntí va millorar molt, sobretot 
en l’aspecte defensiu, i els jugadors van començar a exercir la 
seva superioritat en les jugades d’atac.

Sens dubte, les aturades decisives de l’Ivan Pellicer van 
empènyer l’equip endavant durant la segona part. 

En aquest partit va debutar un nou fi txatge de l’equip per al 
que queda de temporada, l’Aleix Ramon, jugador del C.H.A. 
durant molts anys, s’ha reincorporat al club després de tres 
temporades d’absència. El dissabte ja va poder disposar d’al-
guns minuts i va començar amb molt bon peu. 

D’aquesta manera l’equip se situa un altre cop en posicions 
de fase d’ascens a 1 punt del tercer i a 4 del primer. 

Resultat fi nal:  H RIPOLLET 24 - 34 C.H.A.

JUVENIL MASCULÍ
Després de la passada jornada de descans del juvenil mas-

culí, aquest cap de setmana es mesurarà amb el Safa-Horta. 
Partit difícil tenint en compte que en l’anada ja van guanyar 
els vallesans per un ampli marcador. De totes maneres l’ob-
jectiu dels agramuntins és de demostrar la millora que han 
anat experimentant respecte l’inici de la temporada.

SÈNIOR FEMENÍ
DEBUT A CASA DE LA 2A FASE AMB DERROTA

El passat dissabte l’equip sènior femení d’Agramunt debu-
tava, per fi , en la segona fase de la 1a Catalana. Tot i disposar 
d’un equip força equilibrat les agramuntines no van tenir res 
a fer davant un H. Banyoles que va ser superior en molts dels 
aspectes del joc.

Tot i això les jugadores blaves no van abaixar els braços en 
cap moment i afronten amb optimisme el proper partit que 
serà a la pista del H. Vilamajor. 

Resultat fi nal:  C.H.A. 17 - 27 H. Banyoles

JUVENIL FEMENÍ
VAN SER MOLT SUPERIORS 

Aquest diumenge l’equip de l’Enric Escolà va poder fer el 
millor partit de la temporada, fora de casa i jugant a les 9:30h 
del matí. Malgrat l’hora del partit, la diferència entre les juga-
dores agramuntines i les de Vilanova i la Geltrú, equip novell 
d’aquest any, va ser incontestable. 

A base de recuperacions de pilota i contraatacs es va arribar 
a l’ampli resultat fi nal. Encara que val a dir que també va 
ser un bon dia per a les llançadores de la primera línia. És 
signifi catiu veure com van aconseguir marcar quasi totes les 
jugadores de l’equip.

Tal i com diu l’entrenador: “Esperem que aquest resultat 
doni moral a l’equip cara a propers partits més igualats”.

El cert és que les jugadores del juvenil femení es merei -
xien, ja fa setmanes, fer un partit tan complet com el que van 
realitzar el passat diumenge. 

Resultat fi nal:  VILANOVA I LA GELTRÚ 9 - 36 C.H.A.
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Juvenil femení. Infantil masculí.
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FUTBOL SALA
A. Guerrero

PREFERENT CATALANA GRUP 5
Resultats

FARMAÒPTICS-OBRES 128  3 - 8  ALCARRÀS
DE TAPAS TORREFARRERA 5 - 2 FARMAÒPTICS-OBRES 128
FARMAÒPTICS-OBRES 128  2 - 2  CAVAUTO
RAJOLÍ D’OR LLARDECANS 4 - 2 FARMAÒPTICS-OBRES 128

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

LOANCA MARISTES  “A” 20 13 5 2 125 83 44

RAJOLÍ D’OR LLARDECANS   20 13 2 5 109 66 41

GISPERT PROMOTORS LINYOLA  “A” 20 13 1 6 140 107 40

PARADOR - SALA CATS  “A” 20 12 2 6 116 97 38

CAVAUTO S.E.C. “A”  20 11 4 5 94 92 37

BAR RESTAURANTE MORENO’S CFS  “A” 20 11 3 6 120 96 36

PENYA BARÇA CIUTAT DE LLEIDA  “A” 19 10 2 7 87 81 32

JUNEDA, F.S.   20 8 2 10 105 100 26

U.E.GUISSONA F.S.   20 7 5 8 85 85 26

ALCARRÀS, F.S.  “A” 20 7 4 9 86 85 25

ÀRIDS SOLESTANY F.S. CALAF  “A” 20 6 3 11 68 93 21

AGRAMUNT C.H.,FS  “A” 20 6 1 3 96 118 19

SERVI-STAR 2000  “A” 20 5 4 11 102 133 19

BALAGUER, C.F.S.  “B” 19 6 0 13 69 89 18

CENTRE EXCURSIONISTA NOVA GENT  “A” 20 5 2 13 83 136 17

DE TAPAS TORREFARRERA  “A” 20 5 2 13 78 102 17

EN LÍNIA ASCENDENT

El Farmaòptics-Obres 128 continua en les posicions bai-
xes de la taula. Tot i això, la millora dels últims partits deno-
ta que l’equip ha fet un canvi i que, de ben segur, s’acabarà 
traduint amb resultats positius. El mes va començar amb 
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una derrota a casa contra l’Alcarràs per 3 a 8. Va ser un 
partit disputat, malgrat el marcador, i els nostres van notar 
amb excés les baixes. El següent partit també es va saldar 
amb derrota. Aquest cop contra el Torrefarrera per 5 gols a 2. 
Els homes que dirigeix Josep Maria Carrera van jugar un bon 
partit, en línia general, però els va faltar la sort de cara a gol. 
Un fet que es va acabar pagant amb la derrota.

En la següent jornada, l’equip va haver de disputar el
seu partit contra el Cavauto a Bellpuig a causa de la Fira 
Agr’auto. L’equip va sumar un merescut empat, sobretot si 
tenim en compte que l’equip va remuntar un 0 a 2 i que el 
Cavauto és un dels equips de la part alta de la taula. I pel 
que fa a la darrera jornada del mes, l’equip va sumar una 
nova derrota. Aquest cop a la pista del Llardecans. El resul-
tat 4 a 2 fa palès que el partit va ser molt igualat. A més, 
els del Segrià són un rival difícil (2n classifi cat) i, fi ns al 
moment, només havien perdut dos partits a casa. 

L’objectiu per als propers encontres és aconseguir una di-
nàmica positiva i sumar els màxims punts possibles. A més, 
l’equip s’enfrontarà als rivals que es troben en la mateixa 
zona de la taula. Una situació que s’aconseguirà si l’equip es 
mostra més efectiu en atac i sòlid en defensa.   ■
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PARTITS POLÍTICS
MUNICIPALS ERC

Fem i desfem
www.esquerra.cat/agramunt

Secció local d’Agramunt

Sens dubte, aquest dar-
rer mes ha estat cla-
rament marcat pels 

comicis al Congrés i al Senat 
espanyols. Després de setma-
nes de campanya, hem pogut 
comprovar que la bipolaritza-
ció exercida pel PSOE i pel 
PP ha estat en detriment de 
les forces minoritàries i repre-
sentatives dels diferents ter-
ritoris de l’estat. El tan ano-
menat vot útil que ha exercit 
força part de l’electorat ha de 

fer refl exionar el PSOE en el 
sentit que molts ciutadans els 
han donat suport per a evitar 
una possible victòria del Par-
tit Popular. Això no signifi ca 
doncs que aquest conjunt 
d’electorat estigui d’acord 
amb les polítiques dutes a 
terme pel govern espanyol 
durant aquests darrers quatre 
anys. El nacionalisme català 
perd pes es pecífi c a Madrid 
i, per tant, caldrà lluitar molt 
per tal que el nostre país no 
continuï patint l’espoli fi scal 
i d’infraestructures al què es-
tem sotmesos. Tot i això, val 
a dir que a nivell d’Agramunt, 
tot i la davallada de CiU i 
d’Esquerra, hem obtingut un 
percentatge de vots superior 
al de la resta de Catalunya. 
Això ens fa veure que cal anar 
treballant en la mateixa línia 
a nivell municipal.

Agr’auto, una fi ra
que cal replantejar

Els passats dies 16 i 17 de 
febrer tingué lloc a Agramunt 
el Mercat del vehicle d’ocasió, 
altrament anomenat Agr’auto. 
Tot i que més d’un mitjà de 
comunicació ha valorat la fi ra 
com a molt positiva, després 
de recollir les valoracions fe-
tes dels estandistes, les ex-
pectatives no són pas gens 
prometedores. L’estancament 
d’aquesta fi ra, ja observat en 
les darreres edicions, no ha 
estat sufi cient perquè la nova 
direcció de la Fira intentés 
reconduir-la, de manera que 
s’ha passat de l’estancament 
a la davallada. Caldrà fer un 

seriós replantejament del cer-
tamen en què el grup d’Es-
querra hi aportarà, sens dub-
te, les seves propostes.

Obres a mig fer
Durant aquests darrers me-

sos, l’equip de govern ens 
ha anat recordant que s’ha 
arranjat el paviment en diver-
sos punts de la vila, tot i que 
encara quedin punts en mal 
estat com és ara l’extrem nord 
de la Ronda Molinal. Confi em 
que s’hi posi solució prope-
rament. El que no podem 
entendre és que es comenci 
una obra i es deixi a mig fer 
i, per acabar-ho d’arreglar, 
que hagin de ser els mateixos
veïns que s’hagin de fer càrrec 
d’uns desperfectes generats 
per la mateixa obra munici-
pal. Estem parlant del mur de 
contenció que s’ha construït 
al Dipòsit de l’aigua gràcies 
a una subvenció concedida 
en la darrera legislatura. Si 
per a poder realitzar aquesta 
obra es va haver d’enderrocar 
part de la paret que envolta 
el dipòsit, ara que s’ha fi na-
litzat l’obra, l’ajuntament és 
responsable de reconstruir-la 
i no d’exigir-ne el pagament 
als veïns afectats. I aprofi tant 
l’avinentesa, des del Grup 
Mu nicipal d’Esquerra denun-
ciem l’estat deplorable en què 
es troba l’entorn del Dipòsit i 
demanem que un indret tan 
emblemàtic com aquest si-
gui acondicionat convenient-
ment.

Fins a la propera.   ■

Estat deplorable de l’entorn del dipòsit.

Denunciem l’estat 
deplorable en què 
es troba l’entorn 
del Dipòsit i dema-
nem que un indret 
tan emblemàtic 
com aquest sigui 
acondicionat con-
venientment.

E
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L'AJUNTAMENT
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JUNTA DE GOVERN LOCAL, 28-1-2008

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE 
FOMENT DE LA PAU I DE LA CULTURA DE LA PAU

S’acordà a la concessió de subvencions per al projecte 
“Setmana per la cultura de la pau”, d’acord amb la con-
vocatòria de les subvencions per a la realització d’activitats
de foment de la pau i de la cultura de la pau per a l’any 
2008.

SOL·LICITUD AJUTS PER A LA IMPLANTACIÓ DE DEIXALLERIES I 
ALTRES EQUIPAMENTS PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA I VALO-
RITZACIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS

S’acordà concórrer a la convocatòria per a la concessió 
d’ajuts per a l’any 2008 destinats a la implantació de deixa-
lleries i altres equipaments per a la recollida selectiva i valo-
rització dels residus municipals per l’obra “Construcció d’un 
magatzem de residus especials a la deixalleria municipal” i 
se sol·licità un ajut de 35.064,91 €. 

REGISTRE DE PATENTS I MARQUES

S’aprovà la renovació del registre de marca, número 
527.642(X), denominada “SIÓ” a favor de l’Ajuntament 
d’Agramunt per un període de deu anys i s’autoritzà a Ponts, 
Patentes y Marcas la gestió de l’esmentada sol·licitud de 
renovació.  

Aprovar la despesa per la renovació del registre de marca 
“SIÓ”, que ascendeix a la quantitat de 485 € (quatre-cents 
vuitanta-cinc euros). 

APROVACIÓ PROJECTE D’EXECUCIÓ I CONDICIONAMENT DEL REFUGI 
DE L’ESGLÉSIA D’AGRAMUNT

S’aprovà inicialment el projecte d’obres denominat “Con-
dicionament del refugi de l’Església Santa Maria d’Agra-
munt, fase de millora de l’interior”, redactat per l’arquitecte 
Josep Mora i Castellà, amb un pressupost d’execució per 
contracta 117.086,35 €.

DEVOLUCIÓ FIANÇA

S’acordà que es retorni a l’empresa ÀRIDS ROMÀ, S.A.U. 
la garantia defi nitiva de l’obra “Urbanització trams C. Do-
mènec Cardenal i Francesc Casades”, que ascendeix a la 
quantitat de 1.380,55 €.

DEIXAR SENSE EFECTES LA SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ DE L’ORQUES-
TRA DE CAMBRA D’AGRAMUNT

Atès que en data 31-12-2007 s’ha dissolt l’Associació de 
l’Orquestra de Cambra d’Agramunt i que la Junta de Govern 
Local en data 12 de març de 2007 va concedir un ajut eco-
nòmic de 3.000 € per a les sortides musicals dels membres 
d’aquesta orquestra, per millorar la seva formació musical i 
contribuir a la seva difusió per a l’any 2007 i que l’efectivi-

tat de la subvenció estava condicionada a la justifi cació de 
la despesa, la qual no s’ha justifi cat. S’acordà deixar sense 
efectes l’esmentada subvenció concedida.

RECURS D’ALÇADA PRESENTAT EN RELACIÓ AMB LA MODIFICACIÓ 
DE NORMES DE PLANEJAMENT REFERENTS A LA NORMATIVA DE 
LA SUBZONA F.1.B, APROVADA DEFINITIVAMENT PER LA COMISSIÓ 
D’URBANISME DE LLEIDA EN DATA 26 D’OCTUBRE DE 2007

Atès que el Sr. Jaume Canosa Vall va presentar un re-
curs d’alçada davant l’Hble. Conseller de Política Territorial 
i obres Públiques on sol·licita que es resolgui modifi car la 
normativa urbanística en el sentit que pugui situar-se l’edifi -
cabilitat equivalent al 30% de l’ocupació del solar, que fi ns 
ara corresponia a la segona planta pis, també a la planta 
primera (de forma que assoleix una ocupació màxima del 
60%) sempre i quan resulti una profunditat edifi cable en 
aquestes plantes inferior a 9 metres, sense establir cap tipus 
de limitació quant a superfície construïda, o bé que resulti 
una superfície construïda inferior a 60 m2.

S’aprovà l’informe redactat per l’arquitecte dels serveis 
tècnics municipals referent a la modifi cació de Normes
Subsidiàries del planejament d’Agramunt en relació a la
regulació normativa de la subzona F.1.b. Va ser tramita-
da a iniciativa municipal i aprovada defi nitivament per la
Comissió d’urbanisme de Lleida, en data 6 de setembre de 
2007.

ADHESIÓ ALS ESTATUTS DE LA XARXA DE L’ASSOCIACIÓ XARXA DE 
CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT

S’aprovà l’acord d’adhesió per a ser membre de l’asso-
ciació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat i es 
nomenà com a representant del nostre ajuntament, el Sr. 
Domènec Llop Solà, regidor d’Ensenyament.

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 11-2-2008

CERTIFICACIÓ

S’aprovà la certifi cació núm. 1 i única de l’obra denomina-
da “Obres de condicionament i millora del camí d’Agramunt 
a la Donzell-Fase 1”, lliurada per l’arquitecte municipal, 
i executades per l’empresa M. J. Gruas, per un import de 
82.800 €.

SUBVENCIÓ FUNDACIÓ PRIVADA GUILLEM VILADOT “LO PARDAL”

Es concedí un ajut econòmic per un import de 15.025 € 
a la Fundació Privada Guillem Viladot “Lo Pardal” per a la 
gestió dels objectius fundacionals de l’exercici 2008.

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ ALBA

S’aprovà la concessió d’un ajut econòmic per un import 
de 1.500,00 € a l’Associació Alba per donar suport a les 
despeses de transport i per activitats per l’any 2008.
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SUBVENCIÓ SOCIETAT OCELLAIRE “L’ESTESA D’AGRAMUNT” 

S’acordà concedir un ajut econòmic per un import de 300 
€ a la Societat Ocellaire “L’Estesa d’Agramunt” per a les 
activitats programades per l’any 2008.

ADQUISICIÓ 30 EXEMPLARS DEL LLIBRE “CARTELLS D’UN 
TEMPS”

S’aprovà l’adquisició de 30 exemplars del llibre “Cartells 
d’un temps” d’en Josep Guinovart Bertran publicat per Viena 
Edicions.

Segon.- Aprovar la despesa de 30 exemplars del llibre 
“Cartells d’un temps” d’en Josep Guinovart Bertran que as-
cendeix a la quantitat de 840,58 €, inclòs IVA, amb càrrec 
de la partida 45222600 del pressupost de l’exercici 2008.

ADHESIÓ SUPORT TÈCNIC PER A LA REDACCIÓ I EXECUCIÓ DEL PLA 
LOCAL DE JOVENTUT DEL CONSELL COMARCAL DE L’URGELL

S’acordà adherir-se a la proposta del Consell Comarcal de 
l’Urgell per a la contractació d’un tècnic/a de Joventut per 
redactar i executar el Pla Local de Joventut d’Agramunt i 
l’Ajuntament d’Agramunt haurà de satisfer al Consell Comar-
cal de l’Urgell per aquest servei l’import de 9.126 € per a 
l’any 2008 més els desplaçaments del tècnic.

ADJUDICACIÓ DE LES OBRES REPARACIÓ DE FLONJALLS I REPOSICIÓ 
DE MESCLA BITUMINOSA DE CARRERS

S’aprovà la realització de les obres de reparació de fl on-
jalls i reposició de mescla bituminosa en calent tipus D-12 
dels carrers: Plaça Fondandana, C. Agustí Ros (creuament 
amb C. Barretina, C. Barretina, Ronda Molinal, C. Piscines 
i C. Polígon, que s’adjudicà a l’empresa ROMERO POLO, 
SA. Així mateix, s’aprovà la despesa per una quantitat de 
16.109,42 €, inclòs I.V.A.

ADQUISICIÓ CARRETS D’ESCOMBRARIES PER A LA BRIGADA MU-
NICIPAL

S’aprovà l’adquisició de dos carrets d’escombraries amb 
cubeta portaeines incorporada pel servei de la brigada muni-
cipal per la neteja i manteniment de la via pública, per una 
despesa que ascendeix a la quantitat de 777,72 €, més IVA, 
i s’adjudicà a Ferreteria Firal SL, l’esmentada adquisició.

ADJUDICACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’EXE-
CUCIÓ I CONDICIONAMENT DEL REFUGI DE L’ESGLÉSIA DE SANTA 
MARIA D’AGRAMUNT

Atès que l’empresa “CONSTRUCCIONS TONY PAMPALO-
NA, SL” ha iniciat les obres de condicionament de l’Església 
esmentades i per part de l’arquitecte director de les matei-
xes, en data 30 de gener de 2008, s’ha emès informe on 
s’aconsella que la fase d’execució del refugi sigui realitzada 
a la vegada que la fase 3a d’intervenció i condicionament de 
l’interior de l’Església i pel mateix contractista per la solapa-
ció i proximitat de les feines a fer.

S’acordà la contractació de l’obra de condicionament 
del refugi de l’Església de Santa Maria d’Agramunt, i s’ad-
judicà l’obra esmentada a l’empresa “CONSTRUCCIONS 
TONY PAMPALONA, SL”, per una quantitat que ascendeix 
117.086,35 €.

CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL BAR DE LES PISCINES I DEL 
FUTBITO

S’aprovà el plec de clàusules administratives i l’expedient 
de contractació que regularà la concessió administrativa per 
a “l’ús privatiu del domini públic per a l’explotació del bar 
de les piscines i del futbito, a les instal·lacions de les pisci-
nes municipals”. 

LLICÈNCIES D’OBRES

SANDRA NAVARRO DIAZ, per un dret de connexió d’aigua 
defi nitiva a la xarxa general. Av. Marià Jolonch. 

ANNA MARIA VILLASANTA GUILLERMO, per un dret de 
connexió d’aigua defi nitiva a la xarxa general. Av. Marià Jo-
lonch. 

COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI RIELLA per un 
dret de connexió d’aigua defi nitiva a la xarxa general. C. 
Agustí Ros. 

ION MARGINE, per un dret de connexió d’aigua defi nitiva 
a la xarxa general. Av. Catalunya. 

BASSA & ARTIAGA, SL per un dret de connexió d’aigua 
defi nitiva a la xarxa general. C. Molí Vell. 

BASSA & ARTIAGA, SL per un dret de connexió d’aigua 
defi nitiva a la xarxa general. C. Molí Vell. 

EULÀLIA VALLS BASSA, per un dret de connexió d’aigua 
defi nitiva a la xarxa general. C. Horts. 

MARIA DOLORES LUMBRERAS MORENO, per un dret de 
connexió d’aigua defi nitiva a la xarxa general. C. Horts. 

ROSER MARTORELL SOLÉ, per un dret de connexió d’ai-
gua defi nitiva a la xarxa general. Av. Marià Jolonch. 

JOSEP LLORENS RIASOL, per rehabilitar i ampliar un co-
bert per a usos agrícoles. Montclar. 

LLUÍS BERTRAN PUIGPINÓS, per reformar el forjat de 
l’edifi ci annex a l’habitatge i la coberta del mateix edifi ci i 
de l’habitatge. C. Ctra. Artesa. 

MARGA TORRES ALCAIDE, per ampliar l’habitatge unifa-
miliar. C. Molí Vell. 

COSME MORAGUES CIURANA, per construir una granja 
porcina. Donzell. 

PRUDENCI ESTEBAN GARCIA, per una llicència de pri-
mera utilització per construir un habitatge unifamiliar aïllat. 
C. Pilar Almenara. 

VICENTE ALCARAZ SERRANO, per una llicència de segre-
gació. Puelles. 

FRANCIA LILIANA GIL SUAREZ, per un dret de connexió 
d’aigua defi nitiva a la xarxa general. Av. Catalunya. 
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ANGEL DOMINGUEZ VALLE, per un dret de connexió d’ai-
gua defi nitiva a la xarxa general. Av. Marià Jolonch. 

AUTOCARS AGRAMUNT, SL per un dret de connexió d’ai-
gua defi nitiva a la xarxa general. Av. Catalunya. 

JOSEP MARIA CUÑAT JOU - MARIA JOSEP LUNA COR-
NADÓ, per una llicència de primera utilització per un habi-
tatge unifamiliar entre mitgeres. Av. Agustí Ros. 

MARGARIDA MARTÍ GASULL, per ocupar la via pública 
amb un contenidor i materials d’obres. Pl. Onze de Setem-
bre. 

TORRONS VICENS, SA per col·locar dos rètols pintats a la 
façana del local. C. Sió. 

TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU per obrir una rasa per am-
pliar els serveis telefònics. C. Noguera. 

JENIFER SANCHEZ CABELLO, per pintar la façana de 
l’habitatge. C. Raval de Puigverd. 

JOAN BATALLA LLORDÉS, per canviar les rajoles de l’in-
terior de la piscina. Av. Agustí Ros. 

FARMAOPTICS, SA per col·locar un quadre de llum a la 
parcel·la per ampliar la instal·lació elèctrica de la nau. Ctra. 
Cervera. 

REPSOL BUTANO, SA per obrir una rasa per donar nous 
subministraments de gas. Av. Marià Jolonch. 

AUTOMOCIO JOAN CARLES, SL per obrir una porta a la 
façana de la nau. C. Indústria. 

EDUARD LOPEZ RODRIGUEZ, per canviar les rajoles de la 
cuina de l’habitatge. Av. Jaume Mestres. 

CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL per obrir una rasa per 
arranjar una avaria d’aigua. Donzell. 

TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU per instal·lar provisional-
ment un pal de fusta per tal de retirar el cablejat telefònic 
d’un edifi ci a enderrocar. C. Comtes Urgell xamfrà C. Teixi-
dors. 

JOSEFINA GARCIA GUTIERREZ, per un dret de connexió 
d’aigua defi nitiva a la xarxa general. C. Pompeu Fabra. 

CATALINA OÑA VIZCAINO, per un dret de connexió d’ai-
gua defi nitiva a la xarxa general. C. Pompeu Fabra. 

MONTSE VIDAL OÑA, per un dret de connexió d’aigua de-
fi nitiva a la xarxa general. C. Pompeu Fabra. 

RAMONA ESTANY PARÍS, per substituir la banyera per un 
plat de dutxa i enrajolar jardí. Urb. Verge del Socors. 

ROSER MARTORELL SOLE, per obrir una porta amb una 
amplada a la tanca del jardi i fer una rampa dins el pati. Av. 
Marià Jolonch 

SANDRA ALVAREZ RAMOS, per un dret de connexió d’ai-
gua defi nitiva a la xarxa general. C. Pau Casals. 

MAMAGIMA, SCP per treure un envà de separació de l’in-
terior del local. C. Àngel Guimerà. 

DOLORS PERARNAU CASTELLVÍ, per canviar les rajoles i 
el mobiliari de la cuina i del lavabo. Av. Esports. 

MARIA TERESA CORTÉS SALUD, per construir una caba-
na a l’hort. Partida Grumaus. 

AGNÈS PEDRÓS MIRALLES, per un dret de connexió d’ai-
gua defi nitiva a la xarxa general. C. Pau Casals. 

PRUDENCI ESTEBAN GARCIA, per un dret de connexió 
d’aigua defi nitiva a la xarxa general. C. Pilar Almenara. 

JORDI SALA HUGUET, per fer una piscina al jardí de l’ha-
bitatge. C. Ronda Molinal. 

JORDI SALA HUGUET, per ocupar la via pública amb una 
màquina per injectar el formigó. C. Ronda Molinal. 

OSCAR SANTAMARIA RECASENS, per un dret de conne-
xió d’aigua defi nitiva a la xarxa general. Av. Esports. 

FRANCINA VILA VALLS, per un dret de connexió d’aigua 
defi nitiva a la xarxa general. C. Molí Vell. 

COMUNITAT DE PROPIETARIS C. CLOS, 17 per canviar la 
canalera de l’habitatge. C. Clos. 

COMUNITAT DE PROPIETARIS C. CLOS, 17 per ocupar la 
via pública amb un camió cistella. C. Clos. 

JORDI SARRI SOLÉ, per rehabilitar l’estructura de l’habi-
tatge i cobrir el terrat posterior. Montclar. 

RAMON VILALTA HUGUET, per reformar la coberta de 
l’habitatge. Pl. Mercadal. 

RUBEN CAPITAN VAZQUEZ, per un dret de connexió d’ai-
gua defi nitiva a la xarxa general. C. Pau Casals. 

SERVIDEU, SL per un dret de connexió d’aigua defi nitiva 
a la xarxa general. C. Agustí Ros. 

SERVIDEU, SL per un dret de connexió d’aigua defi nitiva 
a la xarxa general. C. Agustí Ros. 

RAMON RIBA JOUNOU, per un dret de connexió d’aigua 
defi nitiva a la xarxa general. C. Capella.  

NÍNXOLS CEMENTIRI

- Es concedí, previ el pagament dels drets d’Ordenança 
corresponents, la concessió dels drets funeraris següents:

FRANCISCA TALLAVÍ ESCUDÉ, nínxol núm. 173. Galeria             
NTRA. SRA. DEL SOCORS.

LOURDES CORTADELLES SOLSONA, nínxol núm. 48. 
Galeria MARE DE DÉU DEL CASTELL.

JESÚS HERNÁNDEZ ZORRO, nínxol núm. 3. Galeria 
NTRA. SRA. DEL SOCORS.

JORDI I LOURDES BARRAGAN CARNÉ, nínxol núm. 42. 
Galeria SANT JOAN.

- S’aprovà el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol 
núm. 12 de la Galeria de Sant Pere del Cementiri Munici-
pal, del Sr. Francisco Castro Vega, anterior titular, a la Sra. 
Encarnación Castro Vega.  

- S’acordà adquirir els drets funeraris del nínxol núm. 55 
i 56 de la Galeria de Ntra. Sra. del Carme, propietat de la 
Sra. Magda Tallaví Picañol, fent-li efectiu el pagament de la 
quantitat estipulada en l’Ordenança per aquesta adquisició.

- S’acordà concedir el trasllat de restes del Cementiri mu-
nicipal que a continuació s’indica: Del nínxol núm. 38 de la 
Galeria de Ntra. Sra. de Montserrat, al nínxol núm. 3 de Ntra. 
Sra. del Socors, propietat del Sr. Jesús Hernández Zorro.
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ALMANAC

GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE FEBRER
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°C l./m2

Dies

Demografi a

(Mes de febrer de 2008)

NAIXEMENTS

Issa Sahoneh dia 20-1
Judit Vicens i Moreno dia   8
Guillem Giménez i March dia   9
Rodayna Ayoujil dia 12
Arià Castro i Porta dia 18

DEFUNCIONS

Carles Farreny i Castellà 74 anys, dia 12
Maria Sala i Vila 101 anys, dia 28

Temps

PLUJA CAIGUDA DURANT EL FEBRER

Dia   1 ........................................  0,8 l./m2

Dia   3 ........................................  3,0 l./m2

Dia 13 ........................................  Inapreciable
Dia 18 ........................................  9,6 l./m2

Dia 19 ........................................  Inapreciable
Dia 24 ........................................  3,0 l./m2

Dia 25 ........................................  Inapreciable
TOTAL ........................................  16,4 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL FEBRER

Màxima del mes ............................. 17°, dia 23
Mínima del mes ..................... –1°, dies 3, 5 i 6
Oscil·lació extrema mensual ........................18°
Mitja de les màximes ...........................13,034°
Mitja de les mínimes .............................2,931°
Mitja de les mitjanes .............................8,155°

L’observador: Deudat Pont

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

Quan l’arbre és ben esporgat,
per l’abril treu l’esclat.
Dia 23: Sant Jordi, patró de Catalunya.
La Fira de bestiar de Verdú. El dia 26 a les dotze 

del migdia feien un toc especial amb la campana gros-
sa per anunciar als fi raires que acabava el temps del 
mercat del bestiar mular i s’iniciava el del boví. Mules 
i mulats es retiraven de la fi ra i entraven els bous que 
esperaven torn per la rodalia de la població. Al punt 
de la mitja nit del dia 27 sonava la campana grossa 
amb un toc especial que anunciava l’acabament del 
mercat del bestiar boví i el començament del de llana. 
Grans ramades d’ovelles que esperaven pels voltants 
entraven a la població amb tot el dringar de les petites 
esquelles que contrastaven amb el so greu de les es-
quelles del bous que abandonaven la població. 

Dia 25: Sant Marc Evangelista, patró dels mestres 
sabaters.

L’abril eixut, De Sant Marc a Santa Creu
si per sant Marc plou, a sembrar síndries arreu. 
no hi res perdut.
Dia 27: Mare de Déu de Montserrat, patrona de 

Catalunya.

EFEMÈRIDES DEL MES
Les sequeres a Agramunt i la Verge del Castell. Ex-

plica mossèn Joan Pons i Farré  que quan a la vila 
d’Agramunt i a les contrades de ponent hi havia grans 
sequeres, es feien les extraccions de la Verge del So-

ABRIL

Mes de 30 dies, quart del nostre calendari. Pels 
romans era el segon mes de l’any. El seu nom sem-
bla que prové del mot vèdic àparas que vol dir “se-
güent” al primer mes.
El dia 1 el sol surt a les 5h 35m, i es pon a les 18h 
16m. El dia 30 el sol surt a les 4h 50m, i es pon 
a les 18h 47m
El dia 19 el sol entra a la constel·lació de TAURE.

Les fases de la lluna:

Lluna nova el dia   6,  a les 03,55 h

Quart creixent el dia 12,  a les 18,32 h

Lluna plena el dia 20,  a les 10,25 h

Quart minvant el dia 28,  a les 14,12 h

cors per implorar remei a l’eixut. Entre el 1624 fi ns al 
1814 hi ha setze extraccions comptabilitzades, algu-
na d’elles amb l’assistència de més de 20.000 devots 
provinents dels pobles de la Ribera i del Pla d’Urgell 
(1737) o amb la representació de 62 poblacions l’any 
1666. Crida una mica l’atenció que algunes vegades 
es feia l’extracció de la Verge del Socors amb l’assis-
tència multitudinària de la comarca, mentre que els 
paers d’Agramunt demanaven a la comunitat religiosa 
pregàries a la Verge del Castell.

El dia 20 d’abril de 1702, la Paeria d’Agramunt va 
demanar a la Comunitat de Conrectors que baixessin 
la Verge del Castell des del seu santuari fi ns a l’es-
glésia parroquial, per poder-li fer pregàries de resultes 
de la gran sequera que es patia. El 14 de maig del 
mateix any s’anota que la Verge del Castell torni al seu 
santuari. Aquell any, el dia 10 d’abril, s’havia fet una 
extracció multitudinària de la Verge del Socors.

L’any següent, el 1703, es produeix un fet sem-
blant. Essent paer en cap el Dr. Onofre Torrents, s’acor-
da treure de nou la Verge del Castell per posar remei 
a la gran sequera que es patia. El dia 6 de maig del 
mateix any es presenten davant del Consell Municipal 
26 síndics provinents dels pobles de la Ribera del Sió i 
l’Urgell perquè demanin a la Comunitat de Conrectors, 
fer pregàries a la Verge del Socors. L’extracció es va 
celebrar el dia 14 de maig.

El 1716 es repeteix el fet ja que el dia 21 d’abril 
acorda fer pregàries a la Verge del Castell i treure-la 
en processó. El dia 24 de maig es fa l’extracció de la 
Verge del Socors amb l’assistència de 28 poblacions 
encapçalats per la gent d’Anglesola.

R. Bernaus i Santacreu



66 [MARÇ 2008]sió 529

Primer aniversari de la mort de

Joan Rovira i Torres
que morí cristianament el dia 26 de març de 2007,

a l’edat de 46 anys.

E.P.D.

La família el recordarà sempre.

Agramunt, març de 2008

Què és aquesta vida?
sinó una mentida,
anar i venir
penar i morir.

Pels justos és llarga,
pels Sants és amarga,
per tots els qui ploren
una vida nova,
que si és feliç
se’n diu Paradís.

Segon aniversari de la mort de

Júlia Ferrero i Ballestero
Esposa d'Antoni Pla Puig

que morí cristianament el dia 1 de març, a l'edat de 74 anys.

Sempre la tindrem present en el nostre record.

Hospitalet de Llobregat, març de 2008

Jesús digué:
“Jo sóc la resurrecció i la vida,
qui creu en mi,
encara que mori, viurà;
i tot el que viu i creu en mi,
no morirà per sempre”.

                (Sant Joan 11,25-26)
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❚ Coordina Rosa Maria Sera

❚ per
 Ricard Bertran

Les 7
diferències

Un any més la Unió 
de Botiguers va 
organitzar el Mer-
cat de les Rebaixes, 
que va tenir lloc a la 
plaça del Pou.
 
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:

JEROGLÍFIC

LLEURE AMENITATS

Solució al 
JEROGLÍFIC

Un xic rovellada
(Un-XI-C-R-ovella-D-A
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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.:

Pluja d’abril i sol de tardor, solen fer 
l’any millor.

sol Plu tar llor

len mi i ja

bril de fer dor,

l’any so d’a

Aquesta clau la tinc...
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LA FOTO per JOSEP BERTRAN

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

Aquesta és una nova 
imatge d’aquesta mena 

de col·lecció que anem fent 
en aquesta secció, on es 
publiquen imatges de les 
andròmines que els veïns 
llencen als contenidors de 
residus dels nostres carrers. 
En la foto d’aquest mes es 
pot veure l’avió vermell que 
algú es volia treure de sobre 
i el va deixar al costat del 
contenidor. Dels mobles, 
televisors, cuines, taules de 
planxar i electrodomèstics, 
ja no en fem cas per tan ha-
bituals.



70 [MARÇ 2008]sió 529



71sió 529[MARÇ 2008]

1

11

19 20 21

22 23 24
25 26

12 13 14 15 16 17
18

2 3 4 5 6 7 8 9 10

L’àlbum ���� En aquesta nova secció que comencem aquest mes anirem publicant fo-
tografi es de grups d’agramuntins de diferents èpoques: escolars, equips de 
futbol, colles d’amics, veïns d’un carrer. L’hem titulat L’ÀLBUM. Serà com 
aquells àlbums plens de fotografi es que tots tenim a casa que ens serven la 
memòria; dels que hi són i dels que fa temps van traspassar; d’aquells avis, 
tiets, amics o companys d’escola que intentem identifi car pels més joves de 
la casa. Procurarem posar noms a totes les cares, no sempre ens serà pos-
sible. Per això demanem la col·laboració dels nostres amables lectors per 
completar la identifi cació dels protagonistes, quan això sigui necessari.

La foto és dels alumnes del Col·legi de la Mercè de l’any 1932. El centre ocupava algunes dependències del Convent de la 
Mercè després de ser desamortitzat. L’edifi ci es va enderrocar als anys trenta, i després de la Guerra Civil, Regions Devasta-
des hi va construir el Mercat Municipal, l’edifi ci que avui ocupa l’Espai Guinovart.

1) Lluís Valls, 2) Llorenç Fonoll, 3) Ramon Roig, 4) Llorenç Co-
dina, 5) Anton Martínez, 6) Josep Campabadal, 7) Pere Carrera, 
8) Josep Roig, 9) Ezequiel Bertran, 10) Miquel Creus.

11) Esteve Soldevila, 12) Àngel Serra, 13) Agustí Guasch,
14) Josep Bertran, 15) Ramon Figuera, 16) pastor Llenas,
17) Ramon Joval, 18) Simon Castellà.

19) Jaume Codina, 20) Josep Omedes, 21) Eugeni Estruga,
22) Josep Rovira, 23) Jaume Jovell, 24) Pasqual Castellà,
25) Joan Leche, 26) Emili Bertran.
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