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E S T I M AT S LE C T O R S ...

J

a plou! Només he fet que
posar-me davant l’ordinador per escriure la carta
mensual i ha començat a ploure encara que sense massa ganes. Els volia parlar, estimats
lectors de la sequera, ja ho
vàrem fer fa uns mesos, i com
que la cosa ha anat a més, hi
tornarem a dir la nostra.

Les solucions, a
més dels nostres
governants, també
les hi haurem de
posar nosaltres
amb un canvi
d’actitud davant
l’ús i la despesa de
l’aigua, si més no
quan veurem com
va pujant el rebut
que ens cobren els
de CASSA en nom
de l’Ajuntament.

En aquest número es publica
un reportatge sobre l’aigua
i Agramunt. Des de fa uns
anys, pocs, estem a la glòria
en comparació a les dificultats
que històricament han tingut
els agramuntins per fer front a
les necessitats d’aigua. Obrir
l’aixeta i que en surti a cor
que vols és un fenomen molt
recent. D’unes molt poques
generacions, encara que a les
més joves els sembli el més
natural del món.
Segons un informe del Centre
d’Investigacions Científiques
el canvi climàtic és un fet.
Això afectarà, per exemple

la neu que caurà al Pirineu i,
per tant, la quantitat d’aigua
que entrarà a l’embassament
d’Oliana i la que ens arribarà a
través del canal d’Urgell.
Els estudis constaten que la
temperatura mitjana durant
els propers cent anys pujarà
entre 2,8 i 4 graus i que la
quantitat de pluja baixarà
un 11 per cent. Com sigui
que no som en un país de
massa pluja, això pot afectar
el conjunt dels abastaments i
les collites.
És clar que vostès poden dir
que d’aquí cent anys tots
calbs. Però és que el llop de
la sequera ja ha començat a
ensenyar les dents. Mirin les
estadístiques de la pluja que
s’ha recollit durant els 40
darrers anys a casa nostra.
És evident que les casetes
del Passeig Nou es tornaran
a inundar pels patacs d’aigua
que encara cauran, perquè
hi tornarà a haver molts anys

plujosos, però cada vegada
seran més espaiats i més
propers els anys de secada.
Temps ha els agramuntins
sortíem a fer rogatives a la
Verge dels Socors a la capella
del Prat. Ara es demanen solucions a l’administració.
Però molt em temo que les
solucions, a més dels nostres
governants, també les hi
haurem de posar nosaltres
amb un canvi d’actitud davant
l’ús i la despesa de l’aigua,
si més no quan veurem com
va pujant el rebut que ens
cobren els de CASSA en nom
de l’Ajuntament.
No patiu, però, que les piscines
continuaran plenes i a les rotondes hi haurà herba verda.
Mecangon l’ou, ja ha parat de
ploure!!!!!!!!
Afectuosament,

Bernat Jofre
Agramunt, abril 2008
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A C T U A LITAT FETS DEL M ES

per JOSEP BERTRAN

Sempre quedarà
alguna cosa per
fer, però sí que
s’haurà enllestit
el més important.

D

’aquí a poques setmanes està previst que
s’acabin les obres de
la darrera fase de restauració
del temple romànic de Santa
Maria. Segur que sempre quedarà alguna cosa per fer, però
sí que s’haurà enllestit el més
important. Una vegada acabades les obres, SIÓ publica-

rà un ampli dossier sobre tot
el procés de restauració que
ha estat dirigit per l’arquitecte Josep Mora i l’aparellador
Ramon Maria Hernàndez.
Tot el que s’hi haurà fet a
l’interior lluirà més amb una
nova il·luminació dissenyada
per fer destacar els aspectes monumentals. La meitat

del pressupost d’aquesta illuminació va a càrrec de la
Parròquia, 66.535 euros, i
per arreplegar-los s’ha començat una campanya de donatius. Aquests es poden fer a la
Rectoria al compte de la Caixa
de Barcelona 0100502370 o
a la de Girona 0200313142.
Ja n’anirem informant.
[ABRIL 2008]
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S’acaben les obres de l’església
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
IES Ribera del Sió

El proper curs inici del cicle d’informàtica
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Tècnic/a en Explotació
de sistemes informàtics
Grau mitjà

Què es treballa?
- Tècnic/a en manteniment de sistemes
sist
informàtics
en entorns monousuari i multiusua
multiusuari.
- Tècnic/a en manteniment de serveis d’internet.
- Tècnic/a en manteniment de xarxes d’àrea local.
- Tècnic/a en vendes de TIC per a sectors
industrials.

en empreses proveïdores/distribuïdores de serveis
informàtics, en el sector de serveis a les empreses;
en empreses de comunicacions; en empreses
proveïdores de serveis d’Internet.

Preinscripció i matriculació:
- Presentació de sol·licituds: del 13 al 23 de maig
- Matriculació: del 30 de juny al 4 de juliol

On es treballa?
En empreses en diversos sectors d’activitat
econòmica, en el departament d’informàtica o de
processament de dades, departament tècnic, etc.;

6

sió 530

[ABRIL 2008]

Informació:
Secretaria del centre
Telèfon 973390803

Presentació del llibre
“Ultramemòries i altres
relats”. D’esquerra a dreta:
representant de la UdL,
Montserrat Felip, l’alcalde Amadeu Padullés,
Joan Puig durant el seu
parlament, i el regidor de
cultura Domènec Llop.

Cal destacar-ne
l’acurat treball
que ha fet el nostre company, Joan
Puig, en el complet pròleg ple de
dades biogràfiques
i bibliogràfiques
sobre en Guillem.

de dades biogràfiques i bibliogràfiques sobre en Guillem.

1. Les Ultramemòries
Lo Pardal acollí, el diumenge 20 d’abril, la presentació
a casa nostra –al març es va
fer a Lleida–, d’un nou volum
de la col·lecció “Biblioteca
literària de Ponent, que edita
la Universitat de Lleida, UdL,
sobre escriptors de Ponent.
En aquesta ocasió es va dedicar a Guillem Viladot. Com
ja vàrem informar el mes passat, es tracta de la publicació de diverses sèries de collaboracions que en Guillem
va fer a SIÓ, “Ultramemòries
i altres relats”. Cal destacarne, però, com a principal novetat, l’acurat treball que ha
fet el nostre company Joan
Puig, en el complet pròleg ple

2. Caminada de dones
Organitzada pel Consell Comarcal de l’Urgell, el diumenge 13 d’abril al matí va tenir
lloc la tradicional caminada
de dones, també hi anaven
alguns homes, que se celebra cada any en un municipi de la comarca urgellenca.
En aquesta ocasió l’itinerari
escollit va transcórrer entre
Agramunt i la masia de Castellblanc i hi van participar
unes 300 persones, segons
l’organització.

3. Buscant aigua
Per encàrrec de l’Ajuntament
el saurí Jaume Santfeliu ha es2

CONSELL COMARCAL

JOSEP ROVIRA

1

tat buscant aigua a la zona del
Passeig, per tal de trobar un
aqüífer amb el suficient cabal
d’aigua per poder regar tota la
zona verda i les piscines.
Utilitzant la vareta i un pèndul en va trobar en diversos indrets a una profunditat d’uns
20 metres i amb corrents i cabals variables. Prop de la Capella va ser on en va detectar
amb més abundància, ja que
hi detectà dues corrents que
s’entrecreuaven, indret on diu
la tradició que es construïen
les ermites. L’Ajuntament estudiarà la possibilitat de fer-hi
un pou. També està estudiant
altres indrets de la zona on ja
n’hi ha, com és el cas de la
Fondandana. ■

3
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R E P O RTATGE “LA N O STR A AIGUA DE CADA DIA”

R. Bernaus, J. Bertran,
J. Puig i J. Rovira

L’aigua ha estat sempre un bé molt preuat. És un petit, o gran, miracle que quan obres una aixeta des
de qualsevol racó de casa, en surti aigua i puguis gastar-ne tanta com vulguis. Això ha estat així des de
fa molts pocs anys. Aquests dies que tant es parla de l’aigua, hem confeccionat un breu dossier sobre
l’aigua a Agramunt, des del punt de vista del consum domèstic, de la seva utilització en l’agricultura, de
les pregàries multitudinàries quan no plovia, de la pluviometria, en definitiva de com hem passat de fer
rogatives perquè plogui o anar a buscar l’aigua amb un càntir a la font lluny de casa, a regar la gespa de
vora la piscina del jardí.

Embassament d’aigua vora
el Canal, per garantir el
subministrament d’aigua de
boca durant dos mesos.

L

’aigua ha estat sempre
l’element clau pels homes a l’hora d’establirse en un lloc determinat, sigui
temporal o definitiu. Des de
la prehistòria, i fins fa quatre
dies, el riu Sió l’ha assegurada a totes les comunitats que
s’han anat instal·lant al llarg
de la vall. Tenim pocs i mal

estudiats vestigis de les civilitzacions preromanes. De la
colonització romana, a partir
de fa uns dos mil anys, se’n
conserven alguns com els de
Castellnou amb la torre cilíndrica i les restes de la gran villa a l’altre costat del Sió.
És a partir de la reconquesta cristiana quan tenim cons-

tància fefaent de la importància del nostre riu de cara
a l’assentament dels nous
colonitzadors. Des de la font
de Gàver fins que aboca les
aigües al Segre, el Sió garantia l’abastament a persones,
animals i conreus i per això
s’hi van construir tants i tants
nuclis de població agrupats
[ABRIL 2008]
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L’abastament a les cases
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R E P O RTATGE “LA N O STR A AIGUA DE CADA DIA”

COL. PARTICULAR JOAN PUIG

Primitiva imatge del Canal al seu
pas per Agramunt, a primers del
segle XX.

en pobles o dispersos en masies.
El Sió era un corrent irregular amb aportacions d’aigua que variaven al llarg de

les basses i a les fonts.
El pou monumental construït l’any 1764 al costat del
camí que sortia del Portal de
l’Àngel al sud de la muralla,
va ser durant més de dos segles el punt més important de
subministrament de la vila i
diuen els cronistes que l’aigua
mai no es va exhaurir malgrat
les sequeres més rigoroses.
El monument va desaparèixer
l’any 1936 per ampliar la plaça, encara que del pou se’n va
fer ús fins els anys seixanta,
especialment per refrescar el
vi i la fruita. Des d’aleshores
és només simbòlic, ja que
l’aigua que en surt procedeix
de la xarxa municipal. Avui
en dia el pou està tancat i no
s’utilitza per a res.

Arriba el Canal
La primera gran infraestructura que es va construir
per aprofitar l’aigua que arribà amb el canal d’Urgell van
ser els Safareigs, l’any 1882.
Representà un gran avenç ja
que les dones van poder deixar d’anar a rentar al Sió amb
males condicions i fer-ho amb
tota comoditat als safareigs
que tenien una capacitat per
a unes 70 persones.
Es va utilitzar fins els anys
seixanta, encara que per poques persones, quan ja tothom tenia aigua corrent a
casa i van començar a entrar
les rentadores a les llars. La
concentració de dones tanta
estona propiciava la conversa,
d’aquí la dita de “fer safareig”
quan un grup de persones es
dediquen al comentari i a la
xafarderia
Amb el Canal els agramuntins van poder beure aigua
de molta més qualitat. Però
com sigui que encara trigaria
[ABRIL 2008]
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El monumental pou va ser durant
gairebé dos-cents anys, un punt
molt important de subministrament d’aigua a la Vila.

l’any, però que l’home va saber utilitzar. Amb el temps hi
va construir peixeres, basses,
molins i sèquies per aprofitarla al màxim. Totes aquestes
infraestructures van deixar de
ser útils a partir del segle XIX
i avui en dia estan oblidades
mig enrunades i sense que
s’hagi pogut encara recuperar-ne alguna com a mostra
d’aquest passat.
L’arribada del canal d’Urgell
l’any 1862 marca un abans i
un després en l’abastiment
d’aigua de boca a Agramunt.
Fins aleshores la població utilitzava l’aigua de pous, fonts,
cisternes, que replegaven l’aigua de pluja de les cases, i
basses grans i petites que hi
havia al voltant del poble i al
defora. En comparació a avui
en dia, d’aigua se’n consumia
molt poca. A casa per beure
i cuinar i per la mica d’higiene personal, poca, ja que per
rentar la roba les dones anaven al Sió i per abeurar els
animals a les piques que hi
havia al costat dels pous, a

11
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La construcció dels Safareigs va
ser un gran avenç per a la Vila.
Aquesta bella imatge correspon a
la postal núm. 3428 d’A.T.V.

Arranjament del dipòsit de captació d’aigües al peu del Canal per
part de Regions Devastades, que
s’havia construït l’any 1901.

a arribar l’electricitat, havien
d’anar-la a buscar amb carretons o carros. Aquesta aigua
s’emmagatzemava en grans
tenalles als cellers per anarne agafant pel dia a dia.
Però l’abans i els després en
el subministrament de l’aigua

domèstica arriba amb el nou
segle. El 1901 quan l’alcalde
Jaume Mestres, el mateix que
el dels Safareigs, impulsa la
xarxa d’elevació i distribució
amb la construcció d’un dipòsit al peu del canal i un altre al
turó del Convent. Les obres es

El conflicte
dels comptadors
L’any 1950 esclata l’afer
dels comptadors que ha passat a la història local com el
conflicte ciutadà més important en temps de pau.
L’ajuntament de l’època, amb
l’alcalde Benjamí Ramírez,
acordà posar comptadors a
les cases perquè tothom pagués segons el seu consum
i no com fins llavors que ho
feia per concessió a perpetuïtat per mitjà de “plomes”, fos
quina fos la despesa.
Aquesta decisió municipal
fou contestada de forma contundent iniciant-se un enfrontament ciutadà i polític que es
perllongà durant uns cinc anys

ARXIU SIÓ / CEDIDA PER XAVIER SINFREU
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van fer en col·laboració dels
veïns que hi havien d’anar a
jova, és a dir sense cobrar.
Amb tot, l’aigua va trigar a
arribar a les cases de forma
generalitzada, i especialment
tal com ho entenem ara. La
majoria, com a molt, tenien
una aixeta a l’entrada. Penseu
que això ja era molt perquè els
estalviava la feinada de traginar-la des de fora. De mica en
mica es va anar instal·lant per
la resta de la casa, és a dir
a la cuina i a les cambres de
bany, ja molt més tard.
Els bombardeigs de la
Guerra Civil van fer grans destrosses a les xarxes de subministrament d’aigua i de clavegueram. L’organisme estatal
Regions Devastades les va
refer i va construir els dipòsits
elevats del Convent i del Castell. Aquest darrer va canviar
el perfil de la nostra Vila i ha
quedat com a element singular i distintiu que es veu des
d’arreu, con antany es devia
divisar el castell.

sió 530
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JOSEP BERTRAN

La construcció del dipòsit del
Castell per Regions Devastades
va canviar el perfil de la Vila.

A partir d’aquesta
secada, que
no sabem com
s’acabarà, sembla que tot el que
envolta l’aigua ja
no serà igual.

fins i tot amb intervencions
judicials i de la Guàrdia Civil.
A finals de 1955 es torna a
la normalitat després de llargues polèmiques on s’hi barregen altres temes ciutadans
i d’entitats entre el Sindicat
i la Germandat. Finalment
tothom va tenir el comptador
a casa, però l’Ajuntament va
assumir de nou la gestió del
servei d’aigua que mantindrà fins 40 anys més tard en
què es concedeix a l’empresa
CASSA.

El creixement

ARXIU SIÓ / JOSEP BERTRAN

Obrir l’aixeta de casa és un bé
molt preuat que, sembla ser,
s’encarirà cada dia més.

Durant les dècades dels 60
i 70 Agramunt va creixent i
les xarxes de distribució també. Amb tot, costa de modernitzar-se i en algunes èpoques

de l’any s’ha de fer mans i mànigues perquè l’aigua arribi a
tothom. El consum creix a un
ritme superior a la millora de
les instal·lacions i és gràcies
a la perícia dels responsables
del servei que es pot mantenir
acceptablement sense massa
problemes. Durant l’hivern es
fan les entollades amb una
rudimentària parada que es
col·loca al pont del camí Vell
de Mafet.
Amb l’arribada dels ajuntaments democràtics, el 1979,
s’inicia un procés de modernització del servei. Es renoven canonades d’impulsió
als dipòsits, es rehabiliten
i cobreixen els dos dipòsits
del convent i l’any 1987 es
construeix la potabilitzadora
i un nou dipòsit d’emmagatzematge al costat de l’estació
d’impulsió.
A partir dels anys vuitanta
s’estén la preocupació per
la contaminació dels rius i
el Govern de la Generalitat
inicia una política de construcció de plantes depuradores. Per finançar-les tots els
rebuts de l’aigua porten un
plus, el cànon de sanejament,
i l’aigua que fins llavors era
molt barata comença a encarir-se i s’entreveu que això
no ha fet més que començar.

L’any 1995 s’inaugura la depuradora d’Agramunt que es
construeix més avall del Pont
de Ferro.
Durant la mateixa dècada,
i seguint una política generalitzada, l’Ajuntament dóna
la gestió del servei d’aigua a
l’empresa privada CASSA i
pocs anys després, el 2004,
s’inaugura un gran embassament per emmagatzemar aigua i evitar les tanques dins
el canal. És una infraestructura potent, 560.000 euros de
pressupost, amb una capacitat per a uns 90 milions de
litres d’aigua que suposa una
reserva per a uns dos mesos
en cas de necessitat.
La darrera polèmica, fins
ara, a causa de l’aigua es
donà aquest mateix any quan
l’empresa CASSA, amb el
vistiplau de tot l’Ajuntament,
apuja el preu de l’aigua entre
el 10 i el 200 per cent justificant-ho amb les inversions
que ha hagut de fer i l’encariment del preu de l’aigua per
part del canal d’Urgell. A més
de les promeses fetes en el
moment de la concessió que,
en compensació, la companyia concessionària arranjaria el parc del Convent entre
altres millores paral·leles, no
se n’ha sabut mai més res i
cap Ajuntament ha donat cap
mena d’explicació.
A partir d’aquesta secada,
que no sabem com s’acabarà, sembla que tot el que envolta l’aigua ja no serà igual.
Els grans consums, els malbarataments a què ens hem
acostumat no s’adiu amb els
canvis climàtics que diuen
que ens arriba i l’aigua serà
un bé cada dia més escàs que
caldrà gestionar amb molt de
compte. ■
[ABRIL 2008]
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R E P O RTATGE “LA N O STR A AIGUA DE CADA DIA”

L’aigua per a la terra

L’aigua de la Segla
Molinal regava la
plana dels Asgous
i dels horts que
quedaven a mà
dreta del riu fins
a la vila. El greu
problema és que
sovint escassejava i se n’havia
de regular el seu
ús perquè no es
produïssin abusos.

A

gramunt, tradicional població de secà, sempre
ha tingut una gran estima per l’aigua.
El riu Sió havia estat des de
sempre el lloc de proveïment
més important de l’aigua per
a la vila. L’aigua arribava a
Agramunt per la Segla Molinal, encara existent. Té la peixera prop de Puigverd i ve cap
a la vila pel marge dret del
riu, seguint paral·lela un bon
tros del camí de Puigverd.
Entra a Agramunt pel darrere de les cases del raval de
Puigverd fins al carrer Estudis
Nous i continuava pel peu de
la muralla (avui sota les cases
de la part del migdia de la
plaça del Mercadal), fins ar-

ribar a la Bassa Molinal o del
molí fariner, situada a l’actual
teatre del Casal. A sota l’escenari es conserva una part de
la mateixa. En construir-se a
principis del segle XIX les cases del Mercadal, la sèquia es
va cobrir amb una gran volta
de pedra i ara està en desús
i oblidada. Després de fer rodar les moles del molí, l’aigua
s’utilitzava per a regar bancals i horts del nord de la vila
abans de retornar-la al Sió. A
l’hivern, quan feia força fred,
es posava aigua als geladors,
unes piques que estaven a
la part nord de la muralla i
un cop glaçada es portava a
trossos al Pou del Gel del turó
del Convent, per utilitzar-la a

l’estiu com a medicina o com
a refresc.
L’aigua de la Segla Molinal
regava la plana dels Asgous i
dels horts que quedaven a mà
dreta del riu fins a la vila. El
greu problema és que sovint
escassejava i se n’havia de
regular el seu ús perquè no
es produïssin abusos. Es conserven ordenances de reg del
1784 i notícies de la reparació de la sèquia, de la peixera
i dels pontets del 1790.

Aigua en l’agricultura
El domini de l’aigua en
l’agricultura ha estat font de
conflictes al llarg de la història, durant segles amb els pobles de Ribera amunt ja que
[ABRIL 2008]
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Gran volta de pedra que
cobreix la Segla Molinal tal
com es conserva actualment, sota els edificis del
carrer d’Estudis Nous.
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▼

fer que l’aigua s’entollés i
això facilités la propagació de
plagues, com el paludisme,
a nivell de salut humana, i en
el vessant agrícola sortís el
salobre a la superfície i les
collites, durant els primers
anys, fossin molt dolentes davant la desesperació dels pagesos que tantes esperances
havien posat en l’arribada de
l’aigua.
ARXIU SIÓ / FONT IEI

Canal d’Urgell

Dos pagesos segant amb la
dalla. La pagesia agramuntina, tot i ser majoritàriament
de secà, sempre ha tingut
l’aigua en gran estima.

Una imatge recent del Canal
d’Urgell prop d’Agramunt.

eren els primers de reg i, per
tant, moltes vegades al nostre
terme en prou feines n’arribava, amb la qual cosa s’havien
establert uns pactes que no
sempre en complien, i això
generava polèmica.
Amb la construcció del ca-

nal d’Urgell, una bona part
del terme agramuntí entra
en regadiu, 1.625 hectàrees
la major part a l’altra banda
de la Serra d’Almenara. No
va ser fàcil posar les nostres
terres en reg. La falta d’infraestructures de desguàs va

Durant decennis, fins a
mitjans del segle XX amb la
construcció del pantà d’Oliana, el canal d’Urgell no tenia
un cabal regular i per tant els
conreus que necessitaven un
reg garantit durant l’estiu no
es podien fer. La construcció
els anys noranta de l’embassament de Rialb garanteix
tota la dotació d’aigua que
el canal té concedida. Amb
tot, en aquests moments el
repte que tenen els regants
és el de la modernització
dels sistemes. Ja no és ben
vist regar a manta i caldrà fer
inversions per instal·lar altres sistemes que, al mateix
temps que garanteixen més
rendiment, propicien un estalvi d’aigua.

Canal
Segarra-Garrigues

ARXIU SIÓ / JOSEP BERTRAN

Amb la construcció del canal Segarra-Garrigues moltes
més terres d’Agramunt i de
la Ribera es posaran en reg.
Caldrà fer-ho amb aigua elevada i amb sistemes moderns
i cultius que en garanteixin la
rendibilitat. És un altre gran
repte que els pagesos tenen
plantejat. Ara, però, a diferència dels seus predecessors no
s’hi hauran de jugar la vida ni
la salut. ■
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“Socorreu-nos Verge pura...”
Primitiva capella del Sió.
Quan es feien prerrogatives
per demanar pluja, s’hi
portava la Verge dels Socors
en processó i descalços.

En temps de
sequera els
agramuntins,
igual com en
altres contrades,
recorrien a la
intercessió de la
Verge per tal que
els tragués del
mal pas.

N

o fa tants anys que
en temps de sequera
els agramuntins, igual
com en altres contrades, recorrien a la intercessió de la
Verge per tal que els tragués
del mal pas. La Mare de Déu
dels Socors d’Agramunt fou
molt invocada en aquest sentit. Quan feia molt que no
plovia i es necessitava aigua,
els regidors de la vila ho feien
saber als sacerdots i autoritats dels pobles de la Ribera
i l’Urgell que organitzaven
una novena, després de la
qual, se solia treure del temple la imatge de la Mare de
Déu i es portava en processó

i descalços fins als marges
del Sió on, segons la tradició,
havia estat trobada per uns
pastors. Molts pobles dels
voltants d’Agramunt hi solien
participar en comitives que
venien caminant encapçalats
pels corresponents capellans
i autoritats municipals. En
l’extracció que es va fer pel
maig de 1666 hi van assistir
a més d’Agramunt 64 poblacions: Sant Martí i la Morana, Torrefeta, Bellveí, Boldú,
Bellmunt, les Penelles, Mafet, Rubió, Coscó, lo Tossal,
la Figuerosa, Altet, lo Bollidor, Fondarella, Bellcaire, lo
Palau, Mollerussa, Golmés,

Florejacs, Vilanova de Bellpuig, Castellnou de Seana,
Tornabous, lo Tarròs, Vilves,
Colldelrat, Collfred, Montsonís i Foradada, Pelagalls i Cisteró, Mont-roig, Bellver i Ossó,
Montfalcó, Butsènit, la Donzell, Pradell i les Ventoses,
Tudela, Preixens, Ceró, Claravalls, les Pallargues, Montclar, Barbens, Cabanabona,
Vilamajor, Ribelles, Guardiola
i la Alzina, Bellvís, Montgai,
Concabella, Hostafrancs, Tarroja, Puigverd, Ivars, la Fuliola, Castellserà, Oliola, Artesa,
Linyola i Cedó. La concurrència era massiva i suposava per
a la població un fort enrenou
[ABRIL 2008]
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▼
Tapes del llibret d’una “Novena”
dedicada a la Mare de Déu dels
Socors”. Any 1859.

Si la Mare de Déu
concedia als feligresos el preuat
do (cosa que solia
succeir perquè entre que es preparava la novena, es
feia i s’organitzava
la processó, passaven uns quants
dies) s’organitzava
un “Te Deum” en
acció de gràcies i
els pobles tornaven en processó
per agrair a la
Verge la pluja que
els havia concedit.

degut al gran bullit per l’afluència de gent forana. En l’extracció de 1737 es parla que
hi assistiren 20.000 devots.
Si la Mare de Déu concedia
als feligresos el preuat do
(cosa que solia succeir perquè entre que es preparava la
novena, es feia i s’organitzava la processó, passaven uns
quants dies) s’organitzava un
“Te Deum” en acció de gràcies i els pobles tornaven en
processó per agrair a la Verge
la pluja que els havia concedit.
Segons explica mossèn
Joan Pons: “Sempre que el
flagell de la secada o d’altra
malvestat ha amenaçat el
país amb la misèria afrosa, la
Verge ha estat invocada, aclamada i esguardada amb una
torrentada de llàgrimes i anhels i, en processó solemnial,
traslladada al Prat de Sió, on
fou trobada, amb la concurrència de quaranta síndics i
1
2
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acabdillant les corresponents
processons dels pobles de la
ribera i del pla d’Urgell, les
quals, acoblades amb les Comunitats i Universitat de la
vila, invocaven la protecció
de llur Mitjancera davant el
Totpoderós. La crida per a les
pregàries i acció de gràcies
era feta pels regidors de la
vila amb proclames”.
En aquest sentit es té constància de diverses intervencions de la Mare de Déu dels
Socors. En el llibret “Novena
a la Virgen Santísima invocada con su dulcísimo nombre de Maria, adorada en su
prodigiosísima imagen con el
título soberano del Socorro, y
proclamada por celestial Madre, y poderosísima Patrona
en la Parroquial Iglesia de
Agramunt del Obispado de
Urgel” del reverend de Bellvís
Nicolau Ferrer1 s’expliquen
les imprecacions a la Verge
dels Socors en demanda de

pluja dels anys: 1574, 1605,
1653, 1764 i 1770. La de
mitjans segle XVII l’explica
així: “Por semejante necesidad de agua en el año 1653,
habiéndola sacado (la imatge
de la Mare de Déu), y puesto
a la puerta mayor de la Iglesia
para satisfacer, según se estila, a la devoción de casi innumerables gentes, que concurren para esta solemnísima
y lucidísima función, estando
el cielo claro y sereno, se oyó
repentinamente un gran trueno, que ribombando por todo
el terreno, dio señales del socorro pronto de la lluvia, que
se deseaba, como en efecto
la lograron todos muy copiosa
quedando en medio de tanta
aflicción socorridos y consolados”.

* * *
En temps estèrils d’aigües
es cantaven a la Mare de Déu
dels Socors els goigs que es
reprodueixen a continuació.
Hi destaquen els qualificatius
dedicats a la Verge directament relacionats amb l’aigua:2
Dels Socors Reina Gloriosa,
simulacre de pietat,
donau-nos aigua copiosa
en tan gran necessitat.
Prop d’Agramunt us trobaren,
a la vora de Sió;
i amb molta veneració
culte i Temple us dedicaren.
I puix Vós sou (Verge hermosa)
aquell Plàtan exaltat,
donau-nos aigua copiosa
en tan gran necessitat.

Impresa a Lleida el 1859
1859. T
Tanmateix mossèn Joan Pons parla del mateix llibret en una edició anterior del 1780.
Extrets del volum que Ramon Miró va dedicar als Goigs de Nostra Senyora dels Socors d’Agramunt.

R E P O RTATGE “LA N O STR A AIGUA DE CADA DIA”

A la dreta, una imatge inèdita
de la Mare de Déu dels Socors
vestida.
A baix, reproducció d’un goig en
què es demana aigua en temps
de sequera.

Per a remeiar les gents
i ser nostra intercessora,
Vós (admirable Senyora)
sou lo Pou d’aigües vivents
que en la set més rigorosa
deixa a tothom mitigat;
donau-nos aigua copiosa
en tan gran necessitat.
Vós sou una font sellada
per al poder infernal;
però per a nostre mal
sou Vós la Font senyalada,
tan pura i tan cabalosa
com vostra maternitat.
Donau-nos aigua copiosa
en tan gran necessitat.

BIBLIOTECA DE CATALUNYA / FONS FOTOGRÀFIC SALVANY

En temps estèrils
d’aigües es cantaven a la Mare de
Déu dels Socors
els goigs que es
reprodueixen.

No sols sou Font gran, Maria,
segons Sant Geroni diu,
sinó que Vós sou Riu
de la gràcia i alegria,
que feu fecunda i frondosa
l’estèril humanitat.
Donau-nos aigua copiosa
en tan gran necessitat.
Vós sou núvol sobirà
que véu lo Profeta Elies,
i ploguéreu lo Messies
del gran Tribú de Judà
amb lo qual se féu ditxosa
la nostra fragilitat.
Donau-nos aigua copiosa
en tan gran necessitat.
I, en fi, la congregació
de les aigües a porfía
es diu Maria, de Maria
de nostra salvació;
mar immens sou on es gosa
l’eterna tranquil·litat.
Donau-nos aigua copiosa
en tan gran necessitat.
Puix la Sagrada Escriptura
i sants amb afecte viu
3

diuen que sou Font, Pou, Riu,
Núvol i Mar de dulçura,
demostrau-nos-ho, piadosa,
en aquesta sequedat.
Donau-nos aigua copiosa
en tan gran necessitat.
Amb fe viva dels favors3
que a Agramunt participau,
vull al mateix lloc us trau,
que us trobaren los Pastors;
compassiva i amorosa
mirau la calamitat.
Donau-nos aigua copiosa
en tan gran necessitat.
La Ribera de Sió
amb tot lo Urgell afligits
també a vostres peus rendits,
esperen consolació,
veent que sou tan prodigiosa
per a tot aqueix veïnat.
Donau-nos aigua copiosa
en tan gran necessitat.
Puix Vós sou la generosa
com sempre ha experimentat,
donau-nos aigua copiosa
en tan gran necessitat.

Les dues darreres cobles es cantaven quan la imatge es treia al Prat del Sió.
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Més pregàries a la Verge

S

obre les prerrogatives
trobem més informació
en quatre pàgines del
col·leccionable de SIÓ núm. 8
“Episodis de l’Agramunt dels
s. XVII i XVIII”1. En aquest colleccionable el Lluís Pons reprodueix textualment i les comenta unes notes manuscrites de
Ramon de Siscar, i el Ramon
Bernaus hi posa el contrapunt
per aclarir el context en què se
situen els fets.

Imatge de la Mare de Déu del
Castell, publicada al llibre de
Mn. Joan Pons “Beata Maria
Acrimontis”.

Quan les pregàries les feien
solament els
agramuntins la
majoria de vegades advocaven la
Mare de Déu del
Castell.

Pàgina 48
“En 20 abril 1702 se acordó pedir a la Comunidad de
Presbiteros, vista una pertinaz
sequía, que se bajara la Virgen
del Castell de su santuario a
la parroquial Iglesia. En 14 de
mayo del mismo año se dice
que vuelva la Virgen del Socós
a su santuario”. El Lluís Pons
comenta que “en aquesta notícia hi ha un error, perquè la Verge que havia de retornar al seu
santuari era la del Castell i no la
del Socors. En aquelles dates la
imatge de la Mare de Déu del
Castell encara es venerava a la
capella que hi havia dalt el tossal del castell. Com veurem en
altres ocasions, quan es tractava
de demanar un favor celestial,
en aquest cas el benefici de la
pluja, des de Ca la Vila s’acudia
primer a la imatge venerada a la
capella del castell”.
Pàgina 49
“En 1703 era paher en Cap el
Dr. Onofre Torrents. En 23 abril
de 1703 se resuelve sacar otra
vez la Virgen del Castell por la
gran sequia y en 6 de mayo se

presentaron al Ayuntamiento los
Síndicos de 22 pueblos comarcanos pidiendo se acordase sacar la Virgen del Socós”. Sobre
aquesta nota el Lluís comenta
que “a la primavera d’aquest
any hi torna a haver sequera i
els prohoms agramuntins tornen a recomanar-se a la Mare
de Déu del Castell, una advocació a la qual tenien molta
devoció. Però dóna la impressió
que era una devoció molt local,
perquè els pobles de la comarca sempre demanen que es tregui la imatge de la Mare de Déu
del Socors”. Aquí caldria afegir
l’aclariment que fa el Ramon
Bernaus: “A Urgell i a les terres
del Pla de Lleida era la Mare
de Déu de Setembre (les Marededéus trobades) una de les
advocacions més importants
per demanar pluja. La Verge
del Socors d’Agramunt reuneix
aquesta condició, per això la
gran devoció que li tenien els
pobles de la comarca. Curiosament la gent d’Agramunt demanaven pluja fent pregàries a
la Verge del Castell”.
Pàgina 69
“1753.- Una pertinaz sequia
y la corrupción de las aguas o
charcos del Sió hizo que en
1753 el alcalde mayor Don
José Bru y Descatllar dispusiese que los pueblos de más
arriba de Agramunt (Pallargas,
Ossó, etc.) dejasen correr el
agua del Sió sin regar”. Sobre
aquesta nota, el Lluís comenta
el següent: “Tots sabem que al
riu Sió, a part les periòdiques
rubinades, mai no hi ha baixat

un excés d’aigua i si els pobles
de Ribera amunt es dedicaven
a regar els conreus, quan arribava a la nostra vila aquell cabal tan escàs només servia per
criar mosquits. L’Alcalde Major,
o sigui el Tinent de Corregidor,
era una autoritat governativa i
va prohibir que reguessin els
pobles de més amunt, una disposició que als interessats no
els devia fer cap gràcia”.
Pàgina 86
“1701-83.- De varias poblaciones más o menos comarcanas enviaban invitación
al Ayuntamiento de Agramunt
cuando por sequía hacian rogativas. Preixens (1783) por
las rogatibas de Ntra. Sra. De
Guarga. Tàrrega (1766) por
id. a las Santas Espinas. Pons
(1770) por id. a los 5 santos
Mártires. Balaguer (1702) por
id. al Santo Cristo (y en 1705,
id.) En 1762, 1798, 1803”.
Amb aquestes notes podem
deduir que quan les pregàries
les feien solament els agramuntins la majoria de vegades
advocaven la Mare de Déu del
Castell, i quan les pregàries
eren més multitudinàries, amb
gent de la Ribera del Sió i pla
d’Urgell, era la Verge del Socors la imatge més sol·licitada.
I en la darrera nota, podem observar que, així com la nostra
vila convidava altres pobles a
fer processó conjunts, algunes
d’aquestes poblacions també
convidaven els representants
agramuntins quan la feien al
seu poble. ■

1

PONS i SERRA,
SERRA Lluís,
Lluís i BERNAUS
BER
i SANTACREU, Ramon. Episodis de l’Agramunt dels segles. XVII i XVIII. Agramunt,
2003. Pàg. 48, 49, 69 i 86.
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La manca de pluges dels darrers
mesos afecten negativament els
conreus.

Durant els últims
40 anys a la nostra
Vila ha plogut un
total de 17.216,4
litres, que fan una
mitjana anual de
430,4 litres.

D

es de l’any 1968 el
Deudat Pont, el meteoròleg agramuntí per
excel·lència, va començar a
recollir les dades meteorològiques de la nostra Vila, suplint el seu antecessor, Antoni
Farré, un casiller del Pont de
Ferro que se’n va anar a les
Borges Blanques. Aquestes
dades, tant l’Antoni primer,
com el Deudat després, les
recollien per al “Instituto
Nacional de Meteorología”,
i s’han anat publicant a la
nostra revista. Primer, des de
l’aparició de SIÓ l’any 1964,
d’una manera esporàdica, i

a partir de 1968 de manera
regular i ininterrompuda fins
avui dia.
Així, doncs, la informació que hem recollit parteix
d’aquest any, i amb la mateixa
donarem una sèrie de dades i
estadístiques dels últims quaranta anys a la nostra Vila.
En aquest temps ha plogut
un total de 17.216,4 litres,
que fan una mitjana anual de
430,4 litres. Si fem un repàs
de les pluges totals anuals,
veurem que gairebé la meitat
dels anys, concretament 19,
superen aquesta mitjana. Són
els anys 1968 (molt justet,

amb quatre dècimes), 1969,
1970, 1971, 1972, 1975,
1977, 1979, 1981, 1982,
1984, 1991, 1992, 1996,
1997, 2000, 2002, 2003 i
2005.
L’any més plujós ha estat
el 1972, amb 670,8 litres.
El segueixen els anys 1997,
1969 i 1996 amb 645,
630,9 i 600 litres respectivament. La resta d’anys que
superen la mitjana es queden
per sota dels 600 litres. L’any
més sec, en canvi, ha estat
el 2006, amb tan sols 209
litres. El segueixen els anys
1998, 1985, 1995 i 1973,
[ABRIL 2008]
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▼

PLUGES MITJANES MENSUALS (1968-2007)

2

litres m

amb 216,1, 263, 265,9 i
287,3 litres respectivament.
La resta d’anys menys plujosos tots superen els 300
litres.

Mesos amb més
de 100 litres

24

Mes i any

l/m2

Juny 1968

108,9

Octubre 1987

125,8

Març 1969

125,8

Maig 1988

102,7

Abril 1969

116,0

Maig 1992

119,6

Maig 1970

131,6

Octubre 1994

144,6

Maig 1971

107,4

Gener 1996

132,3

Maig 1972

106,3

Novembre 1996

101,8

Juny 1975

135,9

Gener 1997

108,9

Maig 1977

117,1

Desembre 1997

102,6

Abril 1978

113,0

Maig 1999

121,0

Gener 1979

101,2

Setembre 2002

117,7

Octubre 1979

119,6

Setembre 2003

129,3

Juny 1981

159,0

Octubre 2003

110,4

Novembre 1983

122,6

Gener 2005

210,0

Març 1984

121,0

Abril 2007

138,2

Maig 1984

111,1
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Mes i any

l/m2

La pluja a la nostra Vila
l’hauríem de considerar de
moderada a minsa i es reparteix al llarg de l’any amb dues
oscil·lacions, les crestes màximes de les quals s’han de
situar per una banda entre els
mesos d’abril i maig, o sigui
a la primavera (amb una mitjana mensual de 46,5 i 55,7
litres), i per l’altra els mesos
de setembre i octubre, o sigui
a la tardor (amb una mitjana
de 46,8 i 45 litres respectivament). Així, doncs, la mitjana
mensual més alta d’aquests
quaranta anys és la del mes
de maig, amb 55,7 litres, la
qual cosa fa honor a la dita
popular: “Al maig cada dia un
raig”. Els punts més baixos de
pluviositat, en canvi, es produeixen els mesos de febrer,
on la mitjana d’aquests quaranta anys és de 17,9 litres, i
de juliol (amb una mitjana de
14,5 litres).

Períodes de sequera
Són freqüents llargs períodes de sequera, com el que
estem patint actualment, i es
pot donar el cas que durant un
mes no caigui ni una sola gota
o bé que el registre pluviomètric sigui insignificant (que
segons el Deudat Pont vol dir
que no arriba a les dues dècimes). Entre aquests mesos
hi trobem els següents: gener
de 1968, febrer de 1970,
juliol de 1978, desembre de
1980, novembre de 1981,
gener i març de 1983, juliol
de 1989, febrer de 1990, juliol de 1991, febrer de 1999,
febrer de 2000 i desembre de
2007; en total 12 mesos.
En canvi trobem molts més
mesos en què la pluja passa
dels 100 litres, 29 en concret, dels quals sobresurt el
gener de 2005 amb 210 litres. Entre aquests mesos
més plujosos hi ha períodes
més o menys llargs. El més
llarg de tots és el que va del
maig de 1988 fins al maig de
1992, quatre anys durant els
quals no hi va haver cap mes
que arribés als 100 litres. En
canvi, el període de quatre
anys en què hi ha hagut més
mesos que superen aquesta
xifra ha estat els primers que
analitzem (juny de 1968 a
maig de 1972), amb 6 mesos
per sobre dels 100 litres.
Trobem sis anys en què hi ha
hagut algun mes que la pluja
ha passat dels 100 litres, i en
canvi, paradoxalment, el total
anual no supera la mitjana
dels quaranta anys. És el cas
del 1983, en què al novembre
va ploure 122,6 litres, i l’any
va tenir un total de 376,1 litres. L’octubre de 1987 va
ploure 125,8 litres, i el total
anual va ser de 422,1. Al

PLUGES TOTALS DELS ÚLTIMS QUARANTA ANYS (1968-2007)
litres m2

Són freqüents
llargs períodes de
sequera, com el
que estem patint
actualment, i es
pot donar el cas
que durant un mes
no caigui ni una
sola gota.

1988 tan sols hi va haver un
total de 313,3 litres, i en canvi al maig en van caure 102,7.
A l’octubre de 1994 hi va haver una pluja de 144,6 litres, i
el total anual va ser de 415,2.
Al maig de 1999 van caure
121 litres, i aquest any en va
registrar un total de 418,9.
I, finalment, l’abril de 2007
en què va ploure un total de
138,2 litres, i es van enregistrar 421,9 litres anuals. Com
podem veure són precipitacions abundants en un mes de
primavera (maig 1988, maig
1999 i abril 2007), o de tardor (novembre 1983, octubre
1987 i octubre 1994) i pluges
molt minses la resta de l’any.
Destacar també que portem dos anys (2006 i 2007)
en què el total anual és inferior a la mitjana. Que els totals mensuals dels 24 mesos

d’aquests dos anys tan sols sis
(ho sigui una quarta part) superen la mitjana mensual: gener (61,3 l.) i setembre (50,2
l.) de 2006, i març (30,8 l.),
abril (138,2 l.), juny (58,9 l.)
i octubre (46,1 l.) de 2007.
En canvi n’hi ha nou amb un
total molt inferior a la mitjana
mensual. Set d’aquests mesos
els trobem a l’any 2006 –que,
com hem dit, ha estat el més
sec de tots–: febrer (3,5 l.),
març (4,2 l.), abril (7,5 l.),
maig (6,8 l.), juny (3,8), juliol
(3,9 l.) i novembre (5,7 l.); i
dos mesos més al 2007: juliol
(1,8 l.) i desembre (0 l.).
Si fem un repàs per dècades, trobem que els primers
10 anys (1968-77) són els
més plujosos (4.918,3 l.),
i en canvi la darrera dècada
(1998-2007) la que ha plogut menys amb 4.006,3 l.

Tot i que aquest treball estadístic acaba el 2007, volem
esmentar que en el primer
trimestre de 2008 continua
la mateixa tònica amb pluges
minses, per sota de la mitjana mensual. Concretament
18,5 litres al gener, 16,4 al
febrer i 6,8 al març. Segurament que si analitzéssim cíclicament la resta dels anys, en
trobaríem d’altres de similars,
però aquests són els que ens
toquen de més a prop i la poca
pluja dels darrers mesos ja està
afectant la collita d’enguany.
Per finalitzar, tan sols comentar que moltes de les
xifres que hem esmentat es
troben i es poden contrastar
en els gràfics que publiquem,
amb els quals volem fer que
el treball sigui més amè i les
dades més fàcils de visualitzar. ■
[ABRIL 2008]
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E N TITATS ESC O LA MU N ICIPAL DE MÚSICA

EMMA

Concert XV aniversari ACEM

L’orquestra ACEM en un moment de la seva actuació.

EMMA

P

EMMA

Duo de Tiorba i Traverso.

Quartet del Liceu.

anar acompanyada dels pares
i familiars dels alumnes i va
comptar amb la presència de
l’alcalde, Sr. Amadeu Padullés,
i del regidor de Cultura, Sr. Domènec Llop.

VI cicle de
Joves Intèrprets
En la present edició del cicle de Joves Intèrprets, comptem amb les actuacions de tres
grups de cambra i un de jazz.
Els tres primers tindran lloc,
a l’igual que les darreres edicions, en els espais culturals
“Lo Pardal 3” i “Espai Guinovart” i el quart en el recinte de
nova creació “Consist Parc”.

EMMA

EMMA

Trio de cambra “Les Hemiolies”.

er fi va arribar el dia tan
esperat, el dia del concert final al Palau Sant
Jordi de Barcelona, el dissabte
29 de març.
Per aquesta ocasió tan especial es va formar una orquestra
d’alumnes i professors de les
escoles associades de música i dansa. Els 4.000 participants van interpretar, sota la
direcció de Salvador Brotons,
l’obra “Els Quatre Elements”
del compositor Albert Guinovart, especialment creada per
aquest esdeveniment.
La nombrosa expedició de la
nostra escola, que va requerir
el servei de tres autocars, va

Paralelo 28.

Coincidint amb la “VII Setmana Musical” i com a cloenda
de la mateixa , el passat dissabte dia 12 , en l’escenari de la
sala “Lo Pardal 3” va tenir lloc
el primer concert, que va anar
a càrrec dels intèrprets: Isidor
Rosich a la flauta i traverso i
d’Àlex Rosanes amb la guitarra
i tiorba. El públic assistent va
poder observar i escoltar el so
dels instruments barrocs, que
en la primera part de la seva
actuació ens van oferir.
El segon concert va tenir lloc
el dia 26 d’abril, en la mateixa
sala a les 8 h del vespre, amb
l’actuació del trio de cambra
“Les Hemiolies” format per
l’Estefania Bellmunt, al violí;
Montserrat Sanahuja, al violoncel, i el piano d’Irene López.
El seu ampli i variat repertori
ens va permetre gaudir d’obres
de diferents autors i estils com
Mozart, Fauré, Granados i Albéniz entre d’altres.
En l’Espai Guinovart el proper dissabte dia 10 de maig
a les 8 h del vespre, tindrem
l’ocasió d’escoltar el “Quartet
del Liceu” amb obres de Haydn
i Beethoven amb els instruments de Roser Loscos i Dani
Iglesias (violins), Juan Francisco Sánchez (viola) i Gréta Rún
Snorradóttir (violoncel).
El divendres 23 de maig, a les
9 del vespre, en el recinte del
“Consist Parc” es realitzarà el
darrer concert del “VI Cicle de
Joves Intèrprets” amb actuació
del grup de jazz “Paralelo 28”.
Aquesta formació està formada per Gilberto Rivero, al saxo;
Aníbal Martínez, a la guitarra;
Joan Terol, a la bateria, i Pablo
Yupton, al baix. ■
[ABRIL 2008]
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OPIN IÓ EL CELOB ERT

per JOAN PUIG i RIBERA

“Donau-nos aigua copiosa!”

L

JOSEP BERTRAN

Som un país en
bona part sec,
encara que aquest
fet no el tinguem
assumit. La exigüitat de les precipitacions ja ve
de lluny, tot i que
aquesta vegada
és possible que
l’eixutesa s’hagi
agreujat pel canvi
climàtic.

a polèmica generada entorn de l’aigua és descomunal. Ara tots estem
esvalotats perquè les reserves
hídriques dels pantans són
mínimes i, a la vegada, no hi
ha manera que plogui d’una
punyetera vegada. Ens queda
poca aigua. Però com que de
moment l’aixeta continua rajant, no hi ha ningú que s’acabi de creure aquesta gran veritat. Per a més dissort, alguns
polítics han estat tan desafortunats en fer certes declaracions que l’afer ha esdevingut
un sainet a l’estil d’en Pitarra.
S’ha produït un esvalot que
els mitjans de comunicació
han acabat magnificant i difonent als quatre vents. Tenim,
doncs, un problema davant
l’escassetat imminent de l’aigua i, si la climatologia no hi
ajuda, és possible que abans
d’acabar l’any hàgim de patir
restriccions i que ens portin el
líquid amb vaixells, camions,
trens o aneu a saber què.
Tanmateix, la realitat és
que des de temps immemorials Catalunya ha patit temporades de sequera. Som un
país en bona part sec, encara
que aquest fet no el tinguem
assumit. La exigüitat de les
precipitacions ja ve de lluny,
tot i que aquesta vegada és
possible que l’eixutesa s’hagi
agreujat pel canvi climàtic.
Pot ser que l’escalfament del
planeta ja ens afecti ara? Pot
ser que la manca d’aigua a
les nostres latituds s’hagi accentuat pels canvis a què els
humans sotmetem la Terra?
Pot ser que a hores d’ara re-

bem les conseqüències del
nostre capteniment mancat
de sensibilitat envers l’entorn?
Les autoritats ens estan
advertint que hem d’estalviar
aigua; que hem d’aprendre
a administrar-la millor i a no
malbaratar-ne ni una gota.
Ens avisen que tal volta no
podrem regar jardins, ni netejar cotxes amb la mànega de
casa, ni omplir piscines. De
fet, a la zona de Barcelona,
ja s’han activat unes normes
com aquestes, perquè la situació és més extrema. No obstant això, el que clama al cel
és que, segons un estudi del
Col·legi d’Enginyers, la xarxa
de distribució de Catalunya
perd un 25 per cent de l’aigua per les canonades; com
els 216.000 litres diaris que
s’escapen per una fuita en
una canonada a Badalona. O
sigui, que la pròpia administració és la primera en malmetre l’aigua. Sempre s’ha
dit que el sabater és qui va
més mal calçat!
Amb el pas dels anys ens
haurem d’anar acostumant a
l’estalvi. Ja sigui perquè cada
cop s’apuja més el cost de
l’aigua, ja sigui perquè cada
vegada en tindrem menys. La
realitat és que al món hi ha
molta aigua, però només un
0’26% és bona per a regar i
beure. Si a això hi afegim que
cada dia som més habitants
i el globus s’escalfa més (i,
per tant, plou menys), aviat
entendrem que cal fer alguna
cosa.
En un futur no llunyà, les

cases que es dissenyin tornaran a tenir una cisterna per
arreplegar les aigües pluvials
que ben tractades poden servir
d’aigua de boca. Amb això no
farem altra cosa que recular
al temps dels grecs i romans
en què la pluja abastia les
necessitats domèstiques dels
habitacles. També es construiran dipòsits on conservar
les aigües grises provinents
del lavabo i de la rentadora,
per tal de reaprofitar-les pels
dipòsits dels vàters. I fins i
tot, si el terreny és propici, es
faran pous per captar l’aigua
del subsòl. Quan els edificis
es construeixin prop del mar,
potser no serà estrany que
disposin de la seva pròpia desalinitzadora, cosa que estalviaria conduccions quilomètriques, de la mateixa manera
que mitjançant energies alternatives hom produeix energia
elèctrica o gaudeix d’aigua
calenta les vint-i-quatre hores
del dia.
De moment, però, la situació és la que és; i, si no plou,
ni amb l’estalvi més eficient
evitarem restriccions apocalíptiques i pagar l’aigua a preu
d’or. Qui sap si la solució la tenim en la nostra Mare de Déu
dels Socors, que en temps de
secada sempre socorria els
assedegats feligresos. Fem
amb la nostra patrona, doncs,
igual com el conseller agnòstic de la Generalitat i demanem-li la pluja tan desitjada:
“Del Socors Reina gloriosa,
simulacre de pietat, donaunos aigua copiosa en tan gran
necessitat”. ■
[ABRIL 2008]
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OPIN IÓ G EN T, FETS, COSES. . .

per A. PONSA

Oficis: “mandonguera” o menudera
Als oficis del mes passat parlava del matador de porcs i, com a complement, en aquest m’he proposat
parlar del de la menudera que, en definitiva, era qui acabava la feina de la matança amb la distribució,
amaniment, cocció i manera de conservar les diverses parts de la carn del porc que, per cert, s’aprofitaven
al màxim, i la majoria de les quals romanien en perfectes condicions fins a la matança del següent any.

ROSA M. SERA

La jornada de la
menudera començava de bon matí
i solia allargar-se
fins a altes hores
de la nit, moment
en què s’acabava la cuita de la
caldera amb la
bullida de les darreres botifarres.

L

a jornada de la menudera, per tant, començava
de bon matí recollint la
sang del porc en una galleda
o altre recipient i solia allargar-se fins a altes hores de la
nit, moment en què s’acabava
la cuita de la caldera amb la
bullida de les darreres botifarres.
Una jornada extensa, en el
decurs de la qual li corresponia demostrar el seu saber en
molts aspectes decisius del
seu ofici, d’entre els quals
en citaré alguns dels més
importants, amb el benentès
que pot ser més que probable
que no coincideixin exactament amb els que usaven

en altres demarcacions del
país.
Així, tal com deia, immediatament després d’haver recollit la sang, i abans que no es
coagulés, hi barrejava bocins
de pa ben fins i remenava
el conjunt fins a fer-ne una
pasta flonja que, més tard, i
després d’haver-hi afegit una
petita quantitat de greixos i
carn, havia de ser el component de les anomenades botifarres negres.
Quan el matador esquarterava el porc, la menudera
ja tenia el recipient a punt
(generalment una pastera
adient) per a encabir-hi els
budells de la bèstia que, acte
seguit, i amb l’ajut corresponent, s’havien de buidar i netejar-los tant exteriorment com
interiorment, amb abundant
aigua una mica calenta, sal i
trossos de ceba crua per treure’n la pel·lícula mucosa i les
diminutes porcions de greix
que contenien. Fent-ho així,
restaven nets com una patena
i a punt de farcir-los.
A continuació la menudera era qui feia una selecció
d’allò que en podríem dir
carns escadusseres, o sigui
aquelles que no formaven
part de cap peça del cos que
s’hagués de preservar sencera, com per exemple els pernils. De l’esmentada tria en
feia dues parts; d’una, la que

contenia menys greix, se’n
feien les llonganisses o xoriços, i la que en contenia més,
era per fer-ne les botifarres
blanques i les negres.
En haver establert els dos
grups, calia trinxar-los, operació que es feia a màquina
i sota la seva supervisió, és
clar.
Les botifarres també es
feien amb la trinxadora, a la
qual s’hi acoblava una mena
d’embut a la sortia, el qual
s’enfundava amb els budells
que, així, anaven omplintse amb la carn trinxada que
sortia pel forat de l’esmentat
embut.

Bullir a la caldera
Tant l’embotit de la botifarra blanca com el de la negra
s’havien de coure fent-los
bullir a la caldera, tot i tenint cura de punxar-los amb
una agulla per evitar que es
rebentessin. Les llonganisses
no calia que es fessin bullir,
però s’havien de fer assecar
en un lloc ben ventilat perquè es conservessin degudament.
Finalment, la tasca de la
menudera havia acabat quan
tenia els lloms, pernils i altres
peces ben salpebrats, és a dir,
a punt per conservar-se sans
un temps estipulat, que podia
ser d’entre uns quants mesos
fins a més d’un any. ■
[ABRIL 2008]
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OP IN IÓ ELS LECTO R S ESCRIUEN

Resposta a una carta oberta

E

n resposta a la carta oberta
que m’ha fet el membre d’una
comparsa, he de dir que no
m’agrada queixar-me perquè si, tal
com indica la carta. A partir d’aquí
intentaré explicar els dos detalls del
passat Carnestoltes en els quals no
estem d’acord. En primer lloc, recordar que, efectivament, el Carnestoltes, ha estat des de sempre –salvades les etapes de repressió– una
manifestació desbordada d’alegria
popular, que venia a contrastar amb
la severitat de l’inici de la Quaresma. L’anonimat de la disfressa, de
la màscara, donava llicències sobre
la moral estricta de tota la vida, així
com la possibilitat de cantar-les clares públicament a l’autoritat de torn.
Tot plegat, era una joia ben efímera,
ja que l’endemà, dimecres de cendra, tocava acotar el cap fins dissabte de glòria. Avui el Carnestoltes és
un dia especial que hem pogut viure
gent de tota edat. Però les tradicions
evolucionen. A part que ara el dia
se’l tria cada localitat, la celebració
s’ha anant convertint en una desfilada de comparses i ja no és una cosa
solament de gent adulta, sinó que
incorpora els menors amb tot el seu
protagonisme. Arribats aquí, crec
que per a ells pot ser un mal incentiu
l’exemple dels grans que van amb el

seu vas. També crec que quan es
passa davant d’un públic, que està
justament contemplant la desfilada,
s’està exhibint un model en tots els
aspectes. Amb un xic de respecte al
públic i de consideració a la mateixa
rua en aquest detall, crec que tots
hi sortiríem guanyant. Si el costum
està establert i ja és una tradició,
doncs no sé què dir-vos. Em remeto
a la conclusió final del meu primer
escrit, del qual també us demanaria
que el llegíssiu amb més atenció,
ja que en cap lloc he afirmat, com
dieu a la vostra carta, que el jovent
d’Agramunt es pugui catalogar com
a “alcohòlics incívics que van fent
destrosses al seu pas”. D’on ho heu
tret, això?
Pel que fa a l’altre punt, fa pocs
dies vaig llegir a l’AVUI una entrevista a Carme Junyent, lingüista i
professora a la UB, on diu que “el
que mata el català és la indiferència”. Crec que aquesta indiferència
és la que no ens permet de valorar
la realitat sociolingüista del país, on
la immersió lingüística s’inverteix
fora de l’escola. Una cultura viva
es manifesta en tots els àmbits de
la vida ciutadana en la seva llengua,
integrant amb decidida naturalitat els forasters que s’hi afegeixen.
Aquí, tal com diu la Carme Junyent,

Vicent Loscos

“amb el nostre comportament no els
fem veure que sigui necessària per a
res”. Què ha d’entendre un foraster
que vegi que en una festa popular la
nostra llengua és inexistent? El franquisme no se’n va sortir de fer-nos
canviar de llengua, però va deixar el
català en situació de difícil competència, amb hàbits socials adquirits,
com el cine doblat al castellà o el
costum imposat de parlar en castellà
als forasters. Amb això, no solament
van normalitzar el castellà entre nosaltres –ja hem perdut els jocs infantils i els acudits que explica la
gent jove i no tan jove- sinó que ens
han ensenyat, per educació, a anar
posant el granet de sorra perquè
la nostra llengua desaparegui del
mapa. En el cas del Carnestoltes,
veig la dificultat de canviar les rutines de la música al carrer. És un
fet acostumat d’inversió lingüística.
Però a més de considerar que algú
entre el jovent hauria de fer passos
per canviar aquesta situació, voldria
recordar que en català hi ha música
de rumba ben adequada i, pel que
fa a la samba, que el Carnestoltes se
celebrava aquí abans que els portuguesos arribessin al nou continent.
Per tant, no seria cap irreverència
promocionar la música de marxa en
català. ■

NOTA IMPORTANT
L’AMPA del CEIP Macià Companys informa a tots
els interessats a optar a una plaça de CUINERA per al
proper curs 2008/09, que poden presentar el currículum a l’escola abans del proper 10 de maig.
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OP IN IÓ ELS LECTO R S ESCRIUEN

Per Carnaval no tot s’hi val
S

om una colla que ja fa molts
anys que participem amb molta il·lusió a la rua del Carnestoltes
d’Agramunt. Com a comparsa estem orgullosos que sigui un dels
millors de les Terres de Ponent.
Amb la nostra experiència ens
agradaria aportar el nostre punt
de vista sobre alguns aspectes del
funcionament de la festa.
Creiem que un dels motius principals pels quals el Carnaval llueix,
és gràcies a la participació de les
comparses i carrosses que cada

any s’esforcen per fer-ho millor.
Tanmateix en alguns moments de
la festa sentim que l’esforç de la
comissió de festes no està al nivell
dels participants.
El lliurament de premis cada any
està menys a l’alçada de la festa.
Enguany molts dels organitzadors
van realitzar aquest lliurament
amb un estat d’embriaguesa que
no els permetia portar un control
adequat de l’acte. L’esperat lliurament de premis es converteix
en un esdeveniment penós, on no

Nosaltres no vam ser
B

envolguts lectors de la revista
Sió, som els membres de la
Comparsa la “Tempesta Roja” del
Carnestoltes de 2007, escrivim
aquestes ratlles perquè ens hem
sentit aludits per la fotografia publicada a l’anterior número de la
revista SIÓ a la secció LA FOTO
per Josep Bertran. En aquesta fotografia sortia un avió vermell que
pertanyia a la nostra disfressa del
Carnestoltes de 2007, i volíem fer
RESPOSTA:
Com sigui que aquesta nota firmada per “La tempesta roja” em fa una
referència explícita i una pregunta indirecta crec que tinc l’obligació, per
deferència, de contestar.
No entraré en la rocambolesca història de l’arribada de l’avió al contenidor, des de la rua del Carnestoltes de
2007 al febrer de 2008. Em reservo
l’opinió. Hi era... i prou. I evidentment

s’entén res del que es diu (els premis, les posicions de les diferents
comparses...), i suposa una manca
de respecte i un factor de desmotivació cap a tots els que ens disfressem.
Mentre gairebé tots els participants fan lluir la festa, alguns
aspectes de l’organització la degraden. Ens agradaria que aquest
escrit pugui servir per millorar una
de les festes més boniques que tenim a la nostra Vila. ■

Comparsa “La tempesta roja”

un aclariment. Aquest avió ens va
desaparèixer el mateix dia de la rua
i ja no vàrem saber res més fins el
matí del divendres dia 8 de febrer
de 2008, quan algú, no sabem
pas qui, suposem que el mateix
que el va agafar en el seu moment,
el va llençar vora el contenidor de
l’avinguda Marià Jolonch.
Quan els membres de la nostra
comparsa ens en vàrem assabentar i com que les nostres “andrò-

no sabia què era, ni l’estona que s’hi
va estar, de qui era, ni qui li havia deixat.
Com tots els lectors hauran vist, era
una imatge prou suggerent i idònia per
protagonitzar la secció “La Foto” que,
des de fa anys, publica entre altres,
fotografies de coses inusuals de veure
en contenidors de brossa com televisors, llits... i fins i tot una magnífica
làmpada de cristall.
A què ve doncs aquesta expressió

Comparsa
“Per on ens la fotran?”

mines” ja sabem on les hem de
llençar, vàrem anar a recollir-lo a
les 9:30 del matí, però per molt
de pressa que vàrem anar el Sr.
Bertran ja havia fet la Foto. Oi, Sr.
Bertran? Tant de bo tot anés tan
de pressa.
Bé nomes volíem fer aquest aclariment, ja que cap membre de la
nostra comparsa té res a veure amb
aquest acte tan Incívic. Gràcies i
VISCA EL CARNESTOLTES. ■

de: “Oi, Sr. Bertran? Tant de bo tot
anés tan de pressa” i el “VISCA EL
CARNESTOLTES” final? La veritat, no
entenc res de res.
Una vegada més el culpable és el
missatger.
Senyors de “La tempesta Roja” a mi
no m’hi posin, que jo només vaig fer
la foto i de la resta... no en sé res, de
res.
Atentament,
Josep Bertran
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Al·legacions al PROGRIC
El PROGRIC
dóna via lliure
a la gestió
privada, on
s’ha vist, a la
pràctica, que
prioritzen els
seus beneficis al bon
funcionament i el
respecte al
medi i a la
salut de les
persones.

E

l 29 de gener de 2008 es va
publicar al DOGC l’anunci
d’informació pública de la proposta de Programa de gestió de
residus industrials 2007-2012 i
l’informe de sostenibilitat ambiental corresponent.
A fi de formular al·legacions o
les observacions que considerem
oportunes, el 14 de març passat
vàrem organitzar a Agramunt la
3ª Trobada de Plataformes de
les Terres de Ponent amb la finalitat de continuar mantenint
els llaços de suport creats i de
marcar uns punts comuns per
redactar les al·legacions.
Els assistents a dita trobada
foren la Plataforma Alguaire
Net, La Plataforma d’Alcarràs,
La Plataforma Salvem la Vall
de Camarasa, La Plataforma
per la defensa de la Serra de
Bellmunt, La Plataforma antiresidus industrials de Puigverd
d’Agramunt, IPCENA, CEPA,...
Cadascuna de les Plataformes
varen presentar les respectives
al·legacions, però els punts comuns en totes van ser:
1. Objectius i instruments
de minimització dels residus
L’instrument dissuasiu més
eficaç per a reduir la generació
de residus és el cànon industrial com aplicació del principi
comunitari de la responsabilitat
del productor, i el PROGRIC no
el contempla. Proposem que
s’apliqui el cànon als residus
industrials d’import mínim de
50€/tn i superior per aquells residus perillosos.
2. Al·legacions a la proposta de
gestió dels fangs d’EDAR
La problemàtica ambiental de

la gran quantitat de llots a Catalunya és preocupant.
Caldria obligar a la separació
d’aigües urbanes de les provinents de la indústria. Així, només podrien entrar a les plantes
de compostatge llots provinents
de les urbanes; en cap cas llots
de depuradora industrial. La
normativa que hauria de regir el
compostatge de llots de les depuradores urbanes ha de ser el
més restrictiu de la CEE, tenint
en compte l’efecte acumulatiu
que tenen els metalls pesants
i el fet que puguin entrar en la
cadena tròfica.
El compost que surti de les
plantes de compostatge, destinat als conreus o a la jardineria,
hauria de ser apte per a l’agricultura ecològica.
3. Seguretat alimentària
Lleida és una zona de tradició agrícola i ramadera amb un
prestigi que s’ha de mantenir.
Qualsevol agressió al territori perjudica una cosa tan vital
com és l’alimentació, qualsevol
contaminant que tirem a la terra
passa a la cadena tròfica i el perill pot arribar als consumidors
en general. Per tant, caldria
més control i endurir el règim
sancionador. Que en cap cas la
quantitat a pagar de la sanció
sigui menor al benefici que ha
reportat. En cas de denúncies
per infraccions: tancament de
la instal·lació fins que no s’hagi
resolt el procés administratiu i
legal.
4. Prioritat en l’aplicació de línies i pràctiques de prevenció
de residus i de contaminació
Prioritat a l’aplicació del prin-

Plataforma Antiresidus Industrials de Puigverd d’Agramunt
cipi de precaució en la política
industrial, tot incentivant l’aplicació de millors tècniques disponibles.
La principal línia de treball
hauria de ser la prevenció de la
producció de llots mitjançant la
implantació de tractaments terciaris en les plantes EDAR.
Facilitar els recursos i incentius necessaris a les cooperatives agràries per a gestionar els
seus propis residus. En la línia
que se segueix en altres països
de la mateixa CEE.
5. Garantir el bon funcionament
i gestió de les plantes de compostatge
El PROGRIC dóna via lliure a
la gestió privada, on s’ha vist,
a la pràctica, que prioritzen els
seus beneficis al bon funcionament i el respecte al medi i
a la salut de les persones. En
l’actualitat, a les comarques de
Lleida s’han presentat 37 projectes de plantes de compostatge de residus no domèstic, una
proposta desmesurada tenint
en compte el que aquestes comarques generen. Caldria tenir
en compte els criteris de proximitat.
Cal que l’ARC i l’ACA garanteixin un major control i bon
funcionament de les plantes de
compostatge disposant del personal necessari propi. Que assegurin mecanismes d’inspecció
rigorosos i eficients.
Les plantes de compostatge
haurien de ser de dimensions
més petites, per tal de poder
exercir sobre elles un millor control i poder garantir-ne el bon
funcionament. ■
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La recepta ha de tenir el següent format:

Nom de la recepta:
Núm. de persones per a qui és la recepta:
Ingredients:
Elaboració:

La recepta s’ha de redactar en llengua catalana. L’extensió ha de ser d’un full DIN-A4 com a màxim. Els
originals poden presentar-se escrits a mà o en suport informàtic.
Totes les receptes rebudes es recolliran en un llibre de receptes. Hi haurà un total de 3 premis, un
per a cada categoria: primer plat, segon plat i postres.
Els premis consistiran en un lot de productes gastronòmics. A més a més, les tres persones guanyadores, juntament amb el jurat, degustaran un dinar en un restaurant de l’Urgell, que consistirà en un
primer plat, segon plat i postres elaborats seguint les instruccions de les tres receptes guanyadores.

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
NOM I COGNOMS

EDAT

ADREÇA

POBLACIÓ

CODI POSTAL

TELÈFON DE CONTACTE

CATEGORIA EN LA QUAL PARTICIPO

Primer plat

(marqueu amb una creu la que correspongui)

Segon plat

CORREU ELECTRÒNIC

Postres
NOM DE LA RECEPTA
NOTA: Cal entregar a la recepció del Consell Comarcal de l’Urgell de Tàrrega, la recepta dins d’un
sobre, on consti el pseudònim del participant. En un sobre tancat a part, amb el mateix pseudònim,
hi haurà d’haver aquesta butlleta d’inscripció prèviament emplenada i fotocòpia del DNI.

Per a més informació

i recepció de receptes podeu adreçar-vos a:

Consell Comarcal de l’Urgell
38
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Visita gratuïtament aquests museus
i espais visitables de l’Urgell
Diumenge 18 de maig

T
GRATUÏ

Descobreix l’art, la cultura
i la història
Guimerà
Agramunt
ESPAI GUINOVART
Pl. del Mercat, 1
Tel. 973 390 904
web: www.agramunt.es
Horari: d’11 a 14 h
MUSEU ETNOLÒGIC MUNICIPAL
Pl. del Mercat, 1
Tel. 973 391 089
web: www.agramunt.es
Horari: d’11 a 14 h
LO PARDAL
Pl. del Pare Gras, 5
973 390 718 i 973 391 089
web: www.lopardal.com
Horari: d’11 a 14 h

Anglesola
ESPAI DEL CARRO
Av. de Catalunya, 41
Tel. 973 308 387
web: www.trestombs.org
Horari: d’11 a 13 h

MUSEU LA CORT DEL BATLLE
Pl. Major, 1
Tel. 648 100 250
web: www.guimera.info/museu
Horari: d’11 a 14 h
Exposició fotogràfica sobre
la Vall del Corb.

Tàrrega
MUSEU COMARCAL DE L’URGELL
C. Major, 11
Tel. 973 312 960
web: www.museutarrega.com
Horari: de 12 a 14 h
Jornada de portes obertes amb exposicions permanents i temporals (Fotografies de Joan Porredon i Pintures
de Domènec Serra)

Verdú
CAL TALAVERÓ, CENTRE D’ART
C. de la Font, 20
Tel. 973 348 053
web: www.caltalavero.cat
Horari: d’11 a 14 h
Exposició de l’artista Uwe Geest
“Estacions de viatge”.

CONVENT DE SANT BARTOMEU
Ctra. de Belianes, s/n
Tel. 973 320 292
web: www.mhcat.net
Horari: de 10 a 13.30 h
i de 15 a 17.30 h

MUSEU DE JOGUETS I AUTÒMATS
Pl. Major, 23
Tel. 973 347 049
web: www.mjoguetsautomats.com
Horari: d’11 a 14 h
A les 12 h, visita guiada a càrrec de
Manel Mayoral, col·leccionista i impulsor del Museu.

FUNDACIÓ PERELLÓ
C. Canigó, 4
Tel. 973 320 293
web: www.bellpuig.cat
Horari: de 10 a 13 h

MUSEU D’ARQUEOLOGIA
Antic edifici de l’Hospital
Tel. 973 347 007
web: www.verdu.cat
Horari: d’11 a 14 h

Bellpuig

ORGANITZEN:

[ABRIL 2008]
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L’església de Santa Maria d’Agramunt,
logotip de tots
Consell Parroquial d’Agramunt

JOSEP BERT

RAN

E

JOSEP BERTRA

N

n general, un logotip, entre
d’altres definicions, pot explicar-se com la representació gràfica d’un títol o d’una
marca corporativa o comercial.
Són signes
s
dissenyats per a donar-se
nar-s a conèixer, facilitar difusió, o establir lligams. Però, si
el símbol
s
està ben elegit, sobretot,
bret identifica i prestigia.
Agramunt,
A
els agramuntins
actuals
t
–els d’ara i aquí–,
sent-ne
sen
conscients o no, promocionant-lo
mo
o ignorant-lo,
per
pe herència històrica, som
dipositaris-propietaris
di
d’un
dels
de logotips més emblemàtics
ti i significatius de Catalunya:
n l’església de Santa Maria.
r Iniciada la construcció
en
e la primera època comtal,
t a partir del 1149, i
finalitzada al segle XIII,
constitueix
una joia arc
quitectònica
del períoq
de
d de transició del romànic
al gòtic. Destaca,
m
primordialment,
la façap
na amb l’extraordinària
portalada
po
del segle XIII.
És la imatge (el logotip)
difusament
dif
projectada
arreu:
arr
en llibres d’art,
enc
enciclopèdies,
guies turíst
rístiques,
reportatges de
tele
televisió,
etc.
E el seu interior, inEn
nombrables agramuntins hi han estat batejats i,
també, s’hi han acomiadat per sempre. Per tant,
durant centenars d’anys, els seus murs petris
imponents, han estat testimonis muts de l’alfa i l’omega de la vida de milers de convilatans.
I, en l’interval vital entre el principi i el final, a
més d’acollir-ne les pregàries íntimes buscant la

connexió o l’ajut celestial a les febleses i anhels
humans, també aplega manifestacions de joia:
casaments, concerts, reunions... és a dir, fa les
funcions d’una àgora extensa, aglutinadora de comunicació social.
En diferents períodes de la seva llarga existència, el nostre Monument Nacional, ha estat objecte d’obres de millora i arranjament. I, així, fins ara,
els agramuntins, han anat transferint-se el repte
de conservar-lo i vetllar-lo, lliurant-lo, indemne,
d’una generació a l’altra. S’ha anat desenvolupant
una tradició no escrita, un instint infal·lible que
ens proveeix de la cura necessària per mantenir
les arrels. Ja ho diu una coneguda cançó de Raimon: “Qui perd els orígens, perd la identitat”.
Ara, en els primers mesos d’aquest any 2008
–una vegada més, en una època més de la Història–, estan a punt de finalitzar, després d’haver-hi
treballat durant molt de temps, obres importants
de restauració en la nostra església parroquial
(parròquia, expressa congregació comunitària,
aplegament de tots), és a dir, en el nostre logotip de referència històrica i identitària. Per haverles pogut dur a terme, cal destacar les notables
col·laboracions i aportacions de la Generalitat,
l’Ajuntament d’Agramunt, la Caixa, el Bisbat i
la Conferència Episcopal. No obstant això, d’una
part, derivada de la instal·lació elèctrica, llum i
megafonia, ha de fer-se’n càrrec la parròquia. Essent considerable, no és, ni de bon tros, la més
quantiosa.
Se us exposa tot això, perquè, ben aviat, com
a vilatans, es demanarà la nostra cooperació. El
motiu, és clar: s’han de començar a fer pagaments
i la parròquia no pot abastar-los. S’estan estudiant
diferents fórmules, tant de finançament, si cal,
com maneres diverses de col·laboració.
Nosaltres confiem que, aquesta generació
d’agramuntins, també sabrà transmetre a les futures, igual que les anteriors han fet amb nosaltres,
el llegat col·lectiu més preat: l’església de Santa
Maria; nostra, de tots: creients i no creients. I, a
part de ben conservada, retre-la més diàfana, més
disponible, més acollidora. ■
[ABRIL 2008]
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Francesc Torralba

A

El Francesc
Torralba s’ha
estès amb la
idea que hem
de ser responsables de
viure la vida
amb fermesa i amb
la màxima
importància.

ltra vegada aquest home
jove ha estat entre nosaltres. He dit jove referintme que és un home actual, d’avui.
Penso que inconscientment m’ha
sortit aquesta expressió de manera intuïtiva,
in
espontània, i el meu parer
sobre ell és de joia,
pel fet que ens parli
un home
cristià, que
ho
té una cultura que el
capacita per parlar
capac
de temes
profunds,
te
des d’una òptica
malauradament
poc
mala
freqüent. Jo diria
freq
que és un home un
tant
tan atípic, però en
un sentit positiu.
Ens
En ha parlat sobre “El sentit de
br
la vida”, que és
eel títol del seu
últim llibre.
ú
La dona i l’home
m com a éssers
racionals ens fem la pregunta:
On vaig? A
t – D’on
D’ vinc?
i
més de pensar, les persones ens
adonem, som conscients, que
pensem. El Francesc Torralba, a
partir d’ací, s’ha estès amb la idea
que hem de ser responsables de
viure la vida amb fermesa i amb
la màxima importància. Aquella
frase de: “No, jo no m’avorreixo
gens ni mica a la vida del dia
a dia”, això és un creure, o millor dit, un no creure, en sentit
cristià, naturalment. Ens ha fet
adonar que no obrem prou amb
la conseqüència del que caldria,
ja que no es tracta mai de passarnos-ho bé, com solem dir, sinó
d’obrar valorant el fet que la vida
mai no es para, que és tota ella

irrepetible des que naixem fins
que morim, el segon que passa ja
mai més no torna. D’altra banda,
no pensem prou que en passar
d’aquest món cap a l’altre, ningú
no sap quan serà. Llavors cal que
estiguem preparats sempre, per
aquest moment del qual ningú
no se’n podrà lliurar.
Amb molta freqüència diem
la frase de passar-nos-ho bé, i
ho diem en el sentit del distreure’ns. Particularment em sembla que s’ha deixat d’usar l’expressió “disfrutar” que, al meu parer,
significa quelcom més que divertir-nos. Francesc Torralba ens ha
parlat amb una delicadesa, una
entrega, un amor que no ha permès ni per un moment que ningú
dels assistents poguéssim avorrirnos i el temps ha passat en un
tres i no-res. El temps que ens ha
dedicat l’hem trobat curt, malgrat
que ha estat més aviat llarg.
Tant per a ell com per a nosaltres, ha estat un temps d’aquells
que és impossible aprofitat-lo
millor per ambdues parts. Hem
sortit tots plenament satisfets.
He parlat un moment amb ell,
manifestant-li que li havia llegit
“El sentit de la vida”; que m’havia agradat molt, però que el seu
llibre anterior “Identitats vulnerables” havia d’haver-ne fet almenys
tres llibres, ja que és tan profund
i d’una diversitat de temes, que
resulta molt, massa, dens. Vaja,
que al llibre no hi cap, en la seva
immensitat d’idees, tanta lletra...
Moltes gràcies, emperò, per escriure aquests llibres d’un cristià
d’avui, per a la gent d’ara. També he llegit “Vint-i-cinc catalans
i Déu”, de Francesc Torralba. És
una experiència molt interessant

Josep Farreny

la d’entrevistar aquest ventall de
catalans representatius del pensar i del ser d’aquesta gent, als
quals convida a definir-se sobre
què pensen de Déu.
És curiós poder constatar que
qui més qui menys és creient.
Potser no d’un Déu fet home, però
sí del que se’n diu creure, tenir fe,
pensar que la cosa no pot acabar
en la mort, que no pot ser així,
després d’una vida tan curta, ja
que per llarga que sigui, sempre
resulta curta. Ara parlo de jo, que
sóc creient i practicant, hom considera que pel sol fet que la vida
sigui tan curta, hi ha d’haver quelcom després de la vida terrena.
I és fonamental, perquè fóra
injust que amb tantes i tantes
preguntes que ens fem, pel motiu
de no entendre els grans misteris
als quals no podem donar explicació, resposta, davant d’aquesta
incapacitat del ser humà, és per
això que hom creu.
Abans, al cinema, després
d’haver vist una pel·lícula que
no acabava bé, dèiem: “Aquesta
pel·lícula acaba en punxa”. La
nostra vida acabarà en punxa? És
impossible tenir la seguretat plena que hi ha quelcom després de
la mort. No es pot demostrar, és
veritat. Sempre preguntes i més
preguntes, i pors, angoixes, per
aquest motiu.
I la vida segueix, bona part de
la humanitat i l’occidental potser
més, pel camí de l’evasió, amb
quantitat de maneres que la societat de consum ens brinda sense parar. Francesc Torralba ens
ho ha presentat de manera molt
correcta, esperem que a no tardar vingui a donar-nos una nova
injecció optimitzadora. ■
[ABRIL 2008]
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Ens divertim amb la xocolata
CEIP Macià-Companys

CEIP MACIÀ-COMPANYS

C

om cada any la nostra
escola va celebrar la
setmana cultural. Durant aquests dies es realitzaren diferents tallers i sortides. Aquest curs, a part de
les moltes activitats que es
van dur a terme i van resultar
molt interessants i divertides,
els nens i nenes de l’etapa infantil, van fer un taller molt
dolç, el TALLER DE LA XOCOLATA.

CEIP MACIÀ-COMPANYS

Col·laboració del
pastisser Ramon
Per realitzar aquest taller
vam comptar amb la collaboració del pastisser Ramon
Ribera. Durant tota una tarda
vàrem convertir una classe en
un obrador de pastisseria. El
pastisser Ramon va portar la
màquina de fer xocolata i tots
els ingredients que feien falta
perquè els nens i nenes poguessin elaborar la seva pròpia llaminadura.
En una safata adequada
vam posar dos bastonets i el

pastisser Ramon ens hi va
abocar la xocolata calenta.
Cada nen va donar forma a les
seves llaminadures. Ho vàrem
guarnir amb confits i quan la
xocolata es va refredar, ja teníem llestos dos caramels de
pal per endur-nos-els a casa.

Pròpia llaminadura
A més a més mentre els
nens anaven fent la seva pròpia llaminadura, el Ramon va
confeccionar una caseta i un
colom amb què ens va obsequiar per celebrar la Mona a
l’escola.
Per acabar, tots ens vam
pintar les mans de xocolata i
vam deixar la nostra empremta en un fons blanc, amb la
qual cosa hem decorat la nostra escola amb diferents motius: un arbre, un colom i un
ou de Pasqua.
Ha estat una experiència
molt positiva, que ha apropat
els nens i nenes a un material
al qual no estan habituats a
treballar a l’escola. ■
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C O L · L A B O R A C IO N S
L I T E RÀ R IES EL CO N TE

per J. PIJUAN

No perdem l’esperança

J. PIJUAN

El fort vent havia
aconseguit obrir
la finestra d’una
revolada permetent així un fàcil
accés a l’interior.
S’hi havia introduït i ara rondava
amunt i avall fent
de les seves

E

stava dormint tranquillament quan de sobte
una forta sacsejada l’ha
despertat. Quan ha obert els
ulls s’ha quedat desconcertat
de la claror que hi havia al
seu voltant, al temps que percebia el tacte d’un vent fred
que li recorria tot el seu petit
cos. Tan bon punt s’ha recobrat de la sorpresa ha vist que
el nou dia havia eixit acompanyat d’una gran ventada. El
vent penetrava sense remordiments dins la casa a través de
la finestra de l’habitació que
restava ara oberta de bat a
bat. El fort vent havia aconseguit obrir la finestra d’una revolada permetent així un fàcil
accés a l’interior. S’hi havia
introduït i ara rondava amunt
i avall fent de les seves. Amb
penes i treballs el jove plançó ha corregut per tancar la
finestra i poder deslliurar-se

de la seva presència, però les
ràfegues que penetraven eren
tan fortes que gairebé no podia mantenir-se en peu. Amb
gran esforç ha aconseguit fer
les quatre passes que el separaven de la finestra i l’ha
tancada. A l’instant el vent ha
començat a xocar contra el vidre intentant accedir de nou a
l’interior, però l’obstacle el fa
recular ben descontent sense
deixar, però, d’escometre. Per
uns instants resta ben descansat de no sentir més el seu
soroll. Malauradament aquesta sensació de benestar dura
ben poc, perquè de seguida li
torna a l’oïda el so llunyà de
la seva xiuladissa que l’indicava amb desesperació que el
maleït vent intentava accedir
de nou a la casa per un altre
costat.
Resguardat del vent contempla el camp desvalgut que
l‘envolta, i hi veu al bell mig
de l’esplanada la fesomia del
seu pare. La força del vent el
fa trontollar de mala manera
d’un costat a l’altre amb la intenció de fer-lo fora d’aquell
lloc. Des del seu recer observa amb la por a les mans les
contínues embranzides que
li dóna tement que en qualsevol moment aconsegueixi
desarrelar-lo i empènyer-lo
ves a saber on. Sortosament
de seguida es tranquil·litza en
veure que el seu pare aconsegueix resistir la virulència de
les seves empentes dansant
al compàs del seu ritme.
El temps va passant. Al cap
de poc la ventada comença a
remetre i el dia adquireix una

altra lluminositat. Així que
aprofita la calma per sortir del
seu aixopluc i dirigir-se cap
al bell mig de l’esplanada on
el seu pare hi ha romàs tot
el temps i ara està observant
el cel amb mirada perduda.
L’un al costat de l’altre observen com una successió de
núvols negres han sorgit de
la llunyania i avancen lentament en la seva direcció. La
seva visió els dóna una certa
esperança d’alegrar-los el dia,
però dissortadament no és
així, perquè els veuen passar
de llarg per sobre dels seus
caps sense pena ni glòria.
Estan tan absorts observant
la seva evolució que no s’han
adonat que ja no estan pas
sols allà. Una gran multitud
s’ha congregat en silenci al
seu voltant i observen també
expectants el cel. El vent ha
remès però l’aire continua
sent en certa mesura fresc. El
seu tacte s’aferra a les seves
demacrades pells ressentides
per la manca d’aigua, i en va
accentuant el seu marciment.
Observen com s’allunyen els
núvols amb tristesa. Fa tant
de temps que no trepitgen
aigua que han perdut tot el
vigor. Estan tan assedegats
que no tenen prou ànims per
desenvolupar-se tal com hauria de ser. Alguns se’ls veu
tan esquifits que no en donarien ni cinc cèntims. Però
no perden l’esperança, faci el
temps que faci es mantindran
ferms al seu lloc i no deixaran
d’apartar la mirada del cel segurs que tard o d’hora la veuran arribar. ■
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C O L · L A B O R A C IO N S
L I T E RÀ R IES MIC R O R ELATS

per RICARD BERTRAN

La portada tapiada

RICARD BERTRAN

–T

ranquil·la mare, tu tinguis
la sopeta calenta. D’aquí
no res em veuràs entrar per
aquesta porta altra vegada.
Fins ara, i no pateixis!
I tot fent-li l’ullet, i amb una
rialla d’orella a orella, tancà la
porta rere seu.
La deixà palplantada al rebedor, amb el cor encongit, escoltant les seves passes allunyantse saltant les escales de dos en
dos. Ni tan sols li donà temps
d’articular les acostumades recomanacions de sempre.
Ja se sap que el fat de les
mares és patir pels fills, i ella
patia molt més des que es va
comprar aquella moto tan grossa amb què feia l’escapada
diària a veure la xicota. També deu ser veritat que totes les
mares tenen un sisè sentit per
tot allò que pugui afectar els
seus fills, perquè aquell vespre, dins seu, alguna cosa li
deia que la malastrugança l’estava rondant. Desgraciadament
la seva intuïció fou certa i, al
cap de poca estona, van rebre
una trucada que els informava
de l’accident.

No fou capaç d’entomar
la notícia, es tancà dins ella
mateixa i aturà el seu rellotge
particular. Ningú no aconseguí
fer-la entrar en raó, i no va voler
anar al tanatori ni a l’enterrament. També es negà a rebre els
qui acudiren a donar-li el condol. Defugia qualsevol comentari que li fessin al respecte i
no acceptà el que havia passat.
Des de llavors, tothom que
entrava a la casa ho havia de
fer pel jardí, ja que, cada vegada que s’obria la porta, o fins i
tot quan se sentia una mica de
fressa al replà, la pobra dona
entrava en una crisi d’ansietat.
Per això el seu home la feu tapiar per la part de fora.
La mare col·locà el balancí
en un lloc estratègic del menjador des d’on podria veure el
seu fill quan travessés aquella
porta. No li importava res més,
tot el seu món estava concentrat en aquell pany de paret.
I així restà per sempre més;
asseguda al balancí... esperant, i aixecant-se, només, per
reescalfar la sopa. ■
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E S PO RTS C LUB FU TB O L AGRAMUNT «ESCOL A GERARD GATEL L »

Resultats i classificacions

G. GATELL
LA

AGRAMU
C.F.

ES
NT CO

❚ R. Mendoza

www.geocities.com/fcagramunt
Segona Regional

Classificació

Agramunt G. Gatell
Castellciutat
Tremp
Agramunt G. Gatell

1
2
2
2

J

GF

GC

Tàrrega A

23

65

22

Punts
56

Linyola

23

52

21

50

Sant Guim

23

46

31

44

Bellpuig

23

40

36

41

Vielha

23

46

41

39

Tremp

23

31

24

32

Ivars d’Urgell

23

26

32

31

Sant Ramon

23

35

50

29

Agramunt

23

43

42

29

Vilanovenca

23

52

45

28

Tornabous

23

39

39

28

Oliana

23

36

36

27

Rialp

23

38

44

26

Castellciutat

23

33

49

25

Sort

23

34

62

18

Bellcairenc

23

27

69

7

Equip Cadet (Primera Divisió, grup 12). Equip tècnic: Marc Puebla (entrenador), Jesús Bonet (delegat).
Jugadors i demarcació: Eduard Eroles (porter), Jordi Galan (defensa central), Andrei Stefan defensa dret), Sergi
Tolosa (mig), Ferran Sàiz (davanter esquerre), Gerard Vidal (defensa esquerre), Sergio Vivas (mig), Ismael
Bonet (davanter), Carlos Parra (defensa dret), Albert Miralles (mig), Daniel Sàiz (davanter esquerre), Albert
Creus (defensa central), Sergi Repilado (mig), Alex Esteve (davanter), Paul Ioan (mig), Arnau Solé (mig), Màrius
Novau (defensa), Arnau Padullés (davanter dret), Albert Civís (porter).

Juvenil
Agramunt G. Gatell
Fondarella
Agramunt G. Gatell
Oliana
Classif. final

G

Cervera
Agramunt G. Gatell
Guissona
Agramunt G. Gatell

1
4
0
0

22

68

32

44

Cervera

20

68

39

40

AEM

22

58

34

44

Rialp

19

72

36

32

Baix Segrià

22

51

35

39

Pla d’Urgell

20

51

37

26

Garrigues

23

71

52

38

Artesa-Ponts

20

54

43

26

Andorra

21

65

27

37

Tàrrega

21

52

45

25

E

P

GF GC Punts

Balaguer

21

53

33

37

Bellpuig

20

34

87

7

Mollerussa

19 15 1

3

64

23

46

Balàfia

23

56

64

26

Ivars d?Urgell

20

18

113

6

Oliana

20 14 4

2

64

33

46

Orgel·lia

22

39

44

25

Fondarella

21

7

171

3

Agramunt

20 13 3

4

47

28

42

Tremp

21

35

59

21

Pla Urgell

20 10 3

7

60

39

33

At. Segre

22

32

44

19

Cervera

20 10 2

8

44

38

32

Agramunt

22

38

90

14

E. F. Urgell

20 9

2

9

50

45

29

Pardinyes

22

33

104

11

Guissona

20 8

2 10 47

52

26

Almacelles

22

45

141

11

Tàrrega B

19 7

2 10 31

44

23

Bellpuig

19 3

4 12 28

52

13

Fondarella

19 1

6 12 32

72

9

Rialp

J

4
1
1
0

Mollerussa

20 1

5 14 26

67

8

CADET
Mollerussa
8
Garrigues
4
Agramunt G. Gatell 3
Classificació

Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 2
Balàfia
1
J

GF

GC

Punts

ALEVÍ
Pardinyes
0
Agramunt G. Gatell 6
E. F. Urgell
0
Classificació

INFANTIL
Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 1
Bellpuig
4
Classificació

Fondarella
1
At. Segre
2
Agramunt G. Gatell 6
J

GF

GC

Punts

Agramunt G. Gatell 4
Oliana
1
Agramunt G. Gatell 5
J

GF

GC

Punts

Artesa-Ponts

21

96

20

54

Tremp

20

82

27

52

Agramunt

20

81

22

47

Tàrrega

20

80

28

44

Oliana

21

58

46

37

At. Segre

21

52

22

47

E. F. Urgell

19

74

20

44

E. F. Urgell

21

52

51

33

43

Pobla de Segur

20

74

45

31

20

43

69

20

20

43

68

18

Agramunt

20

58

34

Tàrrega

22

104

14

59

Guissona

19

69

18

41

Pla d’Urgell

Bordeta

23

53

28

47

Pobla de Segur

20

89

33

41

Pardinyes
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Sant Ramon
Agramunt G. Gatell
Agramunt G. Gatell
Tornabous
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At. Segre

20

25

53

15

Fondarella

20

27

82

11

Garrigues

21

18

122

9

Bellpuig

20

19

75

8

AGENDA DEL MES DE MAIG AL CAMP D’ESPORTS

Benjamí A
At. Segre
Bellpuig
Agramunt G. Gatell

4 Agramunt G. Gatell 2
2 Agramunt G. Gatell 4
0 Tàrrega
4

Segona Regional: Dia 11, a les 17.15 h
Dia 25, a les 17.30 h

Agramunt G. Gatell - Ivars d’Urgell
Agramunt G. Gatell - Sort

Juvenil (Torneig Primavera):
Dia 3, a les 17.15 h
Dia 17, a les 17.15 h

Agramunt G. Gatell - E. F. Urgell
Agramunt G. Gatell - Cervera

Cadet:

Dia 10, a les 16.15 h

Agramunt G. Gatell - Pardinyes

Infantil:

Dia 13, a les 11.45 h
Dia 27, a les 11.45 h

Agramunt G. Gatell - E. F. Urgell
Agramunt G. Gatell - Guissona

Benjamí A:

Dia 3, a les 10.30 h
Dia 17, a les 10.30 h

Agramunt G. Gatell - Cervera
Agramunt G. Gatell - Intercomarcal

Benjamí B:

Dia 3, a les 11.30 h
Dia 17, a les 11.30 h

Agramunt G. Gatell - Cervera
Agramunt G. Gatell - Pont Ribagorça

Pre-Benjamí:

Dia 3, a les 12.30 h
Dia 17, a les 12.30 h

Agramunt G. Gatell - Guissona
Agramunt G. Gatell - Mollerussa

Benjamí B
Agramunt G. Gatell
At. Segre
Agramunt G. Gatell
Garrigues
Orgel·lia

0
1
3
7
4

Pla d’Urgell
Agramunt G. Gatell
AEM
Agramunt G. Gatell
Agramunt G. Gatell

5
4
5
3
1

Pre-Benjamí
Artesa-Ponts
Agramunt G. Gatell
Bellpuig
Ivars d’Urgell

1
3
2
3

Agramunt G. Gatell
Cervera
Agramunt G. Gatell
Agramunt G. Gatell

1
2
0
2

(Aquestes categories no disposen de
classificació).

NOTÍCIES DEL CLUB: Es recorda a tots els socis que el proper dia 27 d’abril,
durant el partit Agramunt G. Gatell - Bellpuig, es faran les eleccions per a la renovació
total de l’actual Junta Directiva.
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E S PO RTS B À SQ U ET A G R AMUNT CL UB

Resultats i classificacions
quest mes tornem a la normalitat de tota la temporada, els equips que tenen una dinàmica positiva, han
tret els resultats esperats, mentre que els que la tenen
negativa, també els han tret. Almenys una alegria, les sèniors han guanyat el primer partit de la temporada.

Sembla que jugar a Tarragona anirà bé per la moral de
les nostres sèniors, ja que el nivell és més baix que Lleida i
almenys podran gaudir d’alguna que altra victòria.

SÈNIOR MASCULÍ. GRUP 1

Resultats del mes de març:

Resultats del mes de març:
02/03/08
09/03/08
16/03/08
29/03/08

BAC AGRAMUNT “A” 76
BAC AGRAMUNT “A” 86
C.B. ALPICAT “B”
62
BAC AGRAMUNT “A” 108

CLASSIFICACIÓ
PEÑA FRAGATINA

CENG COOP. D’ARTESA
REST. BÒRIA BELL-LLOC
BAC AGRAMUNT “A”
C.B. JUNEDA

J

G

P

NP

TF

23

20

3

0

1543

SEMIC PARDINYES

22

BAC AGRAMUNT “A”

20

2

0

1611

64
74
75
27

SÈNIOR MASCULÍ. GRUP 2
02/03/08
08/03/08
16/03/08
29/03/08

BAC AGRAMUNT “B”
BAC AGRAMUNT “B”
C.B. BORGES-ARBECA
BAC AGRAMUNT

57
60
53
56

G

P

NP

TF

TC

PTS

18

1

0

1283

898

37

1164 43

CAT FARRATGES-GIESSA BELLVÍS 19

16

3

0

1413

1110 35

1149 42

BÀSQUET TORREFARRERA 20

14

6

0

1270

1088 34

C.B. ALMACELLES

PTS

J

CENG CALVET
SERRALLERIA MALL TREMP
BAC AGRAMUNT “B”
C.B. ALMACELLES

C.B. SECÀ CONSTR. SIERRA 19

TC

CLASSIFICACIÓ

52
42
58
40

23

19

4

0

1840

1559

18

14

4

0

1317

980

MARISTES M. GASOSA MI LIMÓN 23

16

7

0

1578

1346 39

SANT GUIM PASTORET SEGARRA 19

11

8

0

1088

1059 30

C.B. BALAGUER “B”

11

0

1228

1360 29

42

32

23

14

9

0

1522

1358 37

SERRALLERIA MALL TREMP 20

9

RESTAURANT BÒRIA BELL-LLOC 23

14

9

0

1674

1415 37

NATURAL ÒPTICS MOLLERUSSA 18

10

8

0

1100

1017 28

CARNER-CAPPONT

23

13

10

0

1523

1495 36

CENG CALVET

20

7

13

0

948

1111 27

CENG COOPERATIVA D’ARTESA 23

11

12

0

1411

1456 34

KOMAK TORÀ

19

7

12

0

1032

1138 26

C.B. ALPICAT “B”

23

9

14

0

1461

1541 32

C.B. BORGES-ARBECA

20

6

14

0

1126

1241 26

ARENES BELLPUIG

22

9

13

0

1317

1384 31

ACLE GUISSONA

20

3

17

0

839

1339 23

SEFOCAT SART-PALLARS SOBIRÀ 23

6

17

0

1390

1660 29

PROM. PINTO ROMA-C.N. TÀRREGA 23

6

17

0

1370

1559 29

BAC AGRAMUNT “B”

20

1

19

0

990

1293

C.B. PONTS

23

3

20

0

1237

1705 26

C.B. JUNEDA

23

0

23

0

1047

1733 23

Deures fets contra dos rivals molt incòmodes, el sempitern
Artesa i el Bell-lloc. Si el rumb no canvia la tercera posició
està pràcticament assegurada, sols cal fer dos excel·lents
partits als camps del Balaguer i Fraga i aspirar a la segona
posició.

La flauta no sonarà, els partits que tenien alguna opció
de guanyar-los no han pogut. Sembla que l’equip millora
en l’aspecte que no li fan molts punts, però el pitjor és que
tampoc no en fan gaires.

CADET MASCULÍ
Resultats del mes de març:
09/03/08 C.B. CERVERA MOBELLINEA “B” 60
30/03/08 CRISTEC BALAGUER “C”
46

SÈNIOR FEMENÍ
Resultats del mes de març:
02/03/08 CEP VALLFOGONA 57 BAC AGRAMUNT
44
09/03/08 BAC AGRAMUNT 49 AAEET ALCOVER MASIA BOU 11
CLASSIFICACIÓ

J

G

P

NP

TF

TC

PTS

CEP VALLFOGONA

3

3

0

0

177

131

6

SANT GUIM PASTORET SEGARRA

4

2

2

0

160

157

6

21

BAC AGRAMUNT 92
BAC AGRAMUNT 71

CLASSIFICACIÓ

J

G

P

NP

TF

TC

PTS

FUSTES ESTADELLA C.N. TÀRREGA

9

8

1

0

655

454

17

C.B. PONTS

9

8

1

0

699

462

17

SECOM PARDINYES

9

6

3

0

578

417

15

BAC AGRAMUNT

9

6

3

0

617

529

15

CENG JR MIRÓ

9

4

5

0

504

582

13

C.B. AGUILES

3

2

1

0

156

88

5

AEETT ALCOVER MASIA BOU

3

1

2

0

86

127

4

NATURAL ÒPTICS MOLLERUSSA “B”

9

4

5

0

479

543

13

3

C.B. CERVERA MOBEL LINEA “B”

8

3

5

0

440

535

11

9

1

8

0

405

580

10

9

0

9

0

351

626

9

BAC AGRAMUNT

2

1

1

0

93

68

C.B. CAMBRILS

2

1

1

0

89

87

3

CRISTEC BALAGUER “C”

GRUP AMBASORI VILANONENCA

3

0

3

0

103

206

3

CAPPONT GROC
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Victòries fàcils amb rivals inferiors, els cadets han de
fer solera per afrontar els partits claus a casa contra els
tres primers. Esperem que el factor camp ajudi que facin uns bons partits i puguin esgarrapar alguna que altra
posició.

DELTA SHRIMPS BALAGUER 10

7

3

0

585

260

17

CENG AQUÍ NATURA

10

7

3

0

561

420

17

C.B. ALPICAT

10

7

3

0

528

443

17

ZERO ZERO C.B. BELLPUIG 10

6

4

0

553

413

16

10

5

5

0

515

480

15

INFANTIL MASCULI

C.B. CERVERA MOBEL LINEA 10

5

5

0

487

393

15

NATURAL OPTICS MOLLERUSSA 10

2

8

0

278

540

12

C.B. TREMP

10

1

9

0

188

540

11

BAC AGRAMUNT

10

0

10

0

154

578

10

AVANTMÈDIC LLEIDA PRE

Resultats del mes de març:
02/03/08 BAC AGRAMUNT
83 ESPORT EN JOC ALTA RIBAGORÇA 42
09/03/08 C.B. ALCARRÀS
51 BAC AGRAMUNT
68
30/03/08 AVANTMÈDIC LLEIDA “1” 88 BAC AGRAMUNT
57

Amb més noies i més ben avingudes els resultats no milloren, però sí posen una bona llavor per a l’any vinent. Ens
hem d’agafar a la dita “Mica en mica s’omple la pica” i
esperar moments millors.

CLASSIFICACIÓ

J

G

P

NP

TF

TC

PTS

PEÑA FRAGATINA

9

8

1

0

624

372

17

AVANTMÈDIC LLEIDA “1”

9

7

2

0

585

423

16

BAC AGRAMUNT

9

7

2

0

660

504

16

NATURAL ÒPTICS MOLLERUSSA “A”

9

5

4

0

514

415

14

CAPPONT

8

5

3

0

486

399

13

SECOM PARDINYES

9

4

5

0

566

498

13

Resultats del mes de març:

C.B. ALCARRÀS

9

2

7

0

346

567

11

C.B. CERVERA MOBELLINEA “A”

9

1

8

0

297

572

10

02/03/08 BAC AGRAMUNT 41
09/03/08 CAPPONT
98

ESPORT EN JOC ALTA RIBAGORÇA

9

1

8

0

291

619

10

MINI MASCULÍ
TASTAPANS BELLVÍS
BAC AGRAMUNT

60
58

CLASSIFICACIÓ

J

G

P

NP

TF

TC

PTS

CAPPONT

8

6

2

0

655

459

14

Tenir un equip tan just i descompensat en nivell, passa
factura en camps com el Lleida que tenen un equip igualat
i entrenen molt més que nosaltres. El partit el tenien molt
ben estudiat i van saber parar les nostres peces claus.

NATURAL ÒPTICS MOLLERUSSA “A”

8

6

2

0

538

311

14

TASTAPANS BELLVÍS

8

5

3

0

411

474

13

SÍCORIS CLUB

7

5

2

0

515

374

12

NATURAL ÒPTICS MOLLERUSSA “A”

7

4

3

0

474

413

11

INFANTIL FEMENÍ

CENG MIRÓ

7

2

5

0

345

519

9

COMPSA ON LINE BALAGUER

8

1

7

0

350

579

9

BAC AGRAMUNT

7

1

6

0

313

472

8

Resultats del mes de març:
01/03/08 NATURAL ÒPTICS MOLLERUSSA 54 BAC AGRAMUNT 40
09/03/08 BAC AGRAMUNT 3 C.B. CERVERA MOBEL LINEA 53
29/03/08 BAC AGRAMUNT 14 ZERO ZERO C.B. BELLPUIG 64
CLASSIFICACIÓ
B.C. RIVER ANDORRA

J

G

P

NP

TF

TC

PTS

10

10

0

0

618

297

20

Aquesta segona volta no és tan bona com la primera, els
minis hauran de lluitar per fugir de la cua on són ara. A poc
a poc i amb tots els efectius serà un missió relativament
fàcil. ■
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E S PO RTS ATLETISME

CICL ISME

Curses a Mollerussa
fou 2a; en categoria pre-benjamí Pau Godoy s’imposà en nois,
mentre que en noies Marina Súria fou 2a i Lara Giménez 7a; i
per últim en la categoria veterà
femení Gabi Karseska creuà en
1r lloc la línia de meta.

ATLETISME

1a Duatló

E

l diumenge 2 de març,
vint-i-tres atletes dels
“Escatxics” (PME Agramunt) vam participar al cros
Culleré de Mollerussa, amb els
següents resultats com a més
destacats: en categoria infantil masculí Pol Morell fou 4t;
en categoria aleví femení Clara
Secanell fou 4a; en categoria
benjamí masculí Jesús Vidal fou
5è i Oriol Valls 7è; en categoria
benjamí femení Naima Barkane

El dissabte 8 de març, sis
“Escatxics” (PME Agramunt)
vam participar a Mollerussa a la
1a Duatló per a tots, organitzada pel C.A. Esbufecs. La prova
va comptar amb la participació de 50 esportistes i tot i ser
competitiva, va tenir un caràcter marcadament lúdic i festiu.
Van encetar la prova els més
petits de 0 a 10 anys, que van
fer 4,5 km. en bicicleta i 600
m. corrent, hi van participar
Pau Godoy i Abel Caralps, que
arribaren en 1a i 2a posició respectivament, i Lara Giménez
i Mar Godoy que foren 2a i 3a
en noies, cal destacar l’actuació
de la Mar que amb tan sols 5
anys fou la gran atracció de la
jornada.

ATLETISME

Pel que fa a la cursa gran els
atletes havien de córrer 1.900
m. per després agafar la bicicleta durant 8 km. i finalment córrer altre cop 600 m. En aquesta cursa hi participaren Gabi
Karseska que s’imposà tant en
la seva categoria com en la general i Aida Giménez que arribà
2a de la seva categoria i 4a de
la general.
En acabar les curses tots els
atletes vam poder berenar amb
coca i l’organització agraí a tots
els esportistes la seva participació, lliurant-los un obsequi i un
diploma. ■

25è aniversari
Club Ciclista
Agramunt
La Junta

A

mb aquest escrit volem donar a
conèixer a tots els agramuntins
els actes de celebració del 25è
Aniversari del Club Ciclista d’Agramunt.
Les activitats que es realitzaran durant
aquest període són les següents:

Dia 18/4/08:
Tots els socis, acompanyants i tothom qui ho vulgui està convidat a la
projecció de la pel·lícula “LE VELO”,
de temàtica ciclista, al cinema del
Casal Agramuntí. Entrada lliure. Hora:
22:15 h.
Dia 3/5/08:
Diada ciclista per als socis amb la
realització de la tradicional Pedalada
d’Agramunt a Montserrat 2008. Aquest
any, hi haurà la possibilitat d’arribarhi amb dues rutes, una de carretera i
l’altra, l’habitual de BTT. Hora: 7:00 h
(Local Club Ciclista).
Dia 1/6/08:
Festa-Dinar al CONSIST PARC de clausura del 25è Aniversari del Club Ciclista
Agramunt. Pretén ser un aglutinament
de socis, ex-socis, acompanyants i totes aquelles persones que al llarg de
la història del Club, hi han estat vinculades, i que han fet que hagi arribat a ser el que avui en dia coneixem.
Hora: 13:30 h.
A la renovada pàgina web del Club es
troba la informació més detallada dels
actes i esdeveniments que s’han descrit anteriorment. No deixeu de consultar-la!!
(www.clubciclistagramunt.net). ■
[ABRIL 2008]
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E S PO RTS C LUB H A N D B OL AGRAMUNT

Resultats i classificacions

R. Rueda

JUVENIL MASCULÍ
QUASI DONEN LA SORPRESA
L’equip dirigit pel Xavi Balagueró i el Josep Maria Balasch va fer un partit molt complet, davant seu tenia un
rival físicament superior. L’equip de la Seu d’Urgell va sortir
molt confiat al camp, després de l’àmplia victòria aconseguida en el partit d’anada, davant es va trobar un Agramunt,
molt concentrat, i combatiu, que suplia amb intel·ligència
les carències físiques, posant en molts moments el Sant Ot
contra les cordes.
Malgrat el bon joc de l’equip local el partit es va acabar decantant del costat visitant, de segur que de seguir en aquesta
línia l’equip aconseguirà acabar el campionat essent un molt
bon equip capaç de plantar cara als equips capdavanters de
la categoria.
Resultat final: CH AGRAMUNT 25 - 28 CE SANT OT

Equip Sènior masculí amb el nou equipament patrocinat per Autocars Agramunt.

mica polèmica a les acaballes, i els nervis per aconseguir
anivellar el partit, van evitar donar la sorpresa de la jornada.
Resultat final:
GIA CH AGRAMUNT 18 - 19 E CASTELLDEFELS

JUVENIL FEMENÍ
VICTÒRIA SENSE COMPLICACIONS
L’equip de l’Enric Escolà va aconseguir l’única victòria de
la jornada contra el cuer de la categoria, el Vilanova i la
Geltrú. Sense un joc brillant, per la poca entitat del rival,
l’Agramunt es va endur el matx i els punts sense massa complicacions.
Resultat final:
CH AGRAMUNT 21 - 10 CE VILANOVA I LA GELTRÚ
CLASSIFICACIÓ

J

G E

P

GF

GC

DG

Punts

CE Molins de Rei

8 7 1

0

250

96

154

15

CH Agramunt

8 4 1

3

176 138

38

9

SÈNIOR FEMENÍ

Bar Rte. Hidalgo BM Barberà 7 4 0

3

167 121

46

8

DERROTA PER LA MÍNIMA
El sènior femení va fer un bon i emocionant partit contra el
líder del campionat, el Castelldefels, estant en tot moment
en disposició de guanyar el partit. Una bona defensa mantenia a ratlla els forts atacs de les jugadores visitants. Només
la falta d’encert de les agramuntines de cara a porteria, va
permetre al Castelldefels posar-se per davant en el marcador. Tot i que fins a l’últim segon hi va haver possibilitats
d’empatar o de guanyar el matx. Una decisió arbitral una

CH Cerdanyola-Procer

7 3 0

4

129 118

11

6

CE Vilanova i la Geltrú

8 0 0

8

42

291 -249

0

INFANTIL I ALEVÍ MASCULÍ
L’equip infantil masculí del CHA, el dissabte 8 de març va
anar a una trobada d’handbol a la Seu d’Urgell. En aquesta
trobada hi van participar diferents clubs, entre els quals hi
havia, el Sant Ot, el Pardinyes, el Guissona i l’equip infantil
masculí de l’handbol Agramunt.
[ABRIL 2008]

sió 530

▼

NO VA PODER SER
A l’equip agramuntí no li està anant bé aquesta segona
volta. Contra el Berga va firmar una nova derrota i es col·loca
en sisena posició de la taula a sis punts de la fase d’ascens,
això si amb dos partits menys que la resta dels seus rivals
directes.
Durant l’últim partit, la manca de sort i la duresa de l’equip
rival, molt violenta en alguns moments, van fer que l’Agramunt no pogués entrar en el matx i quan ho va aconseguir
es va trobar al davant un porter molt inspirat. Per contra es
feia molt complicat parar el bon joc visitant, molt inspirat i
resolutiu durant tot el partit.
Aquest cap de setmana els agramuntins visiten la pista
del Rubí amb l’obligació de sumar els dos punts i així seguir
lluitant per les posicions que donen accés a jugar la fase
d’ascens.
Resultat final:
TALLERS SIN CHA AGRAMUNT 22 - 27 HANDBOL BERGA SISTACH

CLUB HANDBOL

SÈNIOR MASCULÍ
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▼

L’Agramunt es va enfrontar als dos equips més forts de la
trobada. Aquests dos equips van ser el Pardinyes i el Guissona. Tot i jugar contra els equips més forts, els jugadors
van saber lluitar fins al final, tot i sent un jugador menys en
cada partit.
Primer destacar la gran actuació dels jugadors alevins del
club, en la trobada de mini handbol que es va realitzar a
Igualada, en què l’equip va ser un dels millors, tot i que en
l’últim partit es van enfrontar al BM Granollers, tot i el gran
potencial del rival els nostres jugadors no van baixar els braços en cap moment.
L’equip aleví del CHA, el diumenge 6 d’abril està convidat
a la trobada de l’HandboliCat (trobada de mini handbol) que
es realitzarà a Tàrrega amb la col·laboració de la Federació
Catalana d’Handbol. En aquesta trobada hi participaran diferents clubs i equips de Catalunya.

La segona mànega va anar millor. Va sortir en la primera
posició, i va acabar com a segon, llàstima d’una penalització
de 10 segons, que el va fer acabar en tercera posició.
El Jordi Pla Jové, en la seva primera cursa, d’una graella
de 34 pilots, va sortir en 18ª posició, va acabar la primera
mànega en la 16ª i la segona en la 13ª, un molt bon resultat
per ser un pilot novell, segur que anirà a més.
El cap de setmana del 5 i 6 d’abril el Johnny es desplaçarà
a Màlaga, a córrer la primera cursa del campionat d’Espanya
en què participarà per primera vegada.
De segur que els nostres pilots donaran moltes alegries i
aconseguiran molts premis en les properes curses, desitgem
que tinguin molta sort al llarg del campionat.

FUTBOL SALA
A. Guerrero

SECCIÓ MOTARDS

PREFERENT CATALANA GRUP 5
Resultats
FARMAÒPTICS-OBRES 128 9 - 3 PENYA BARCELONISTA
BALAGUER B 5 - FARMAÒPTICS-OBRES 128 (ajornat)
FARMAÒPTICS-OBRES 128 1 - 1 CALAF
FARMAÒPTICS-OBRES 128 8 - 5 CENTRE EXCURSIONISTA

Aquest any els motards tenen dos representats a la categoria de FUN motard, el Joan Serra Llanes (Johnny) i el
Jordi Pla Jové.
En la cursa inaugural del campionat, celebrada a Vic
durant el cap de setmana del 31 de març, els pilots agramuntins van tenir una actuació molt prometedora i van
aconseguir uns resultats magnífics.
El Johnny, que aquest any estrena una moto nova amb
més cilindrada, va sortir de la vuitena posició. Tot i que
encara no s’ha acabat d’adaptar a la nova màquina i que
la pista del circuit no tenia les condicions més adients, el
Johnny va aconseguir col·locar-se en tercera posició, fins
que un dels pilots el va fer fora de la pista. A partir d’aquí,
i començant a lluitar des de l’última posició, va anar remuntant fins arribar a la zona dels punts.

Classifiació (fins a la jornada 24)

G

E

P

LOANCA MARISTES “A”

24 16

J

6

2 150 101

GF

GC Punts

GISPERT PROMOTORS LINYOLA “A”

24 16

1

7 168 128

49

RAJOLÍ D’OR LLARDECANS

24 15

2

7 132 86

47

PARADOR - SALA CATS “A”

24 14

3

7 141 126

45

54

BAR RESTAURANTE MORENO’S CFS “A” 24 13

3

8 149 117

42

CAVAUTO S.E.C. “A”

24 12

5

7 106 113

41

PENYA BARÇA CIUTAT DE LLEIDA “A”

23 10

4

9 104 106

34

U.E.GUISSONA F.S.

23

9

6

8

94

33

ALCARRÀS, F.S. “A”

24

8

5

11 109 116

29

97

JUNEDA, F.S.

24

9

12 13 127 125

29

ÀRIDS SOLESTANY F.S. CALAF “A”

24

8

4

12 80 102

28

AGRAMUNT C.H.,FS “A”

23

8

2

13 114 127

26

CENTRE EXCURSIONISTA NOVA GENT “A” 24

7

2

15 104 157

23

24

6

5

13 119 152

23

DE TAPAS TORREFARRERA “A” 24

SERVI-STAR 2000 “A”

6

2

16 100 126

20

BALAGUER, C.F.S. “B”

6

0

15 72

18

21

96

CLUB HANDBOL

GRAN REACCIÓ

Una imatge de la cursa de FUN motard a Vic.
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El mes de març ha estat molt fructífer per al FarmaòpticsObres 128. A més, el balanç és molt positiu ja que s’han
sumat 7 dels 9 punts que s’han disputat. Uns resultats que
permeten als nostres tenir una situació millor que en mesos
anteriors.

FUTBOL SALA

Així el primer partit, contra la Penya Barcelonista de Ciutat
de Lleida, es va saldar amb una golejada per 9 gols a 3. Va
ser un encontre amb molta emoció i on els nostres van des-

plegar un gran joc, sobretot en atac. L’equip de Josep Maria
Carrera no va disputar la següent jornada, contra el Balaguer
B, perquè els de la Noguera no tenien pista disponible i el
partit es va acabar ajornant.
El següent encontre, a casa contra el Calaf, es va saldar
amb l’empat a un gol. Va ser un resultat injust si tenim en
compte que els agramuntins no van aprofitar la gran quantitat d’ocasions de gols que van tenir. L’única nota negativa
és que en cas de victòria, els agramuntins haguessin guanyat un rival directe. I en l’últim partit d’aquest resum, el
Farmaòptics-Obres 128 va guanyar un d’aquells partits que
valen més que tres punts. Va ser contra el Centre Excursionista Nova Gent d’Artesa de Segre, un dels rivals històrics.
El resultat final va ser de 8 gols a 5.
Pel que fa a les properes jornades, l’objectiu és seguir amb
la mateixa línia de joc, però sobretot de resultats. I és que
els agramuntins juguen contra rivals que es troben en la mateixa zona de la classificació. Tot fa pensar que els resultats
seran bons, si fem cas de la millora de les últimes jornades.
Malgrat tot, caldrà donar el màxim rendiment i no es valdrà
badar perquè es tracta d’una lliga molt competitiva on tots
els equips poden guanyar. ■
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No ploreu, me’n vaig al Pare
m’ha cridat aquest matí,
en ma vida ja complí
com a fill, espòs, pare i padrí.
Recordeu-me com suara
per l’amor que us vaig tenir
i per ell vos tinc de dir
no fins mai, sinó fins ara.
Que si avui el Cel em crida,
tu vindràs a l’endemà,
prega doncs en eixa vida
que en la fe ens puguem trobar
la família reunida
en el lloc que no es desfà.
Pare nostre...

Preguem a Déu per l’ànima de

Jesús Solé i Gibal
que morí cristianament el dia 13 d’abril de 2008, a l’edat de 76 anys,
havent rebut els Sants Sagraments.
A. C. S.

Els seus apenats: esposa, Teresa Carulla i Torres; filles, Mª Teresa i Ester; fills polítics,
Paco i Josep Lluís; néts, Carlota, Enric i Anna; germana, Natí; cunyats, Antonio i Rosa;
nebots, cosins i altres familiars i amics, us agrairan una oració per a l’etern descans de
la seva ànima.
La família agraeix les mostres de condol rebudes.

Agramunt, abril de 2008
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PA RT I T S P O LÍTICS
M U N I C IPALS ER C
Secció local d’Agramunt
www.esquerra.cat/agramunt

Mafet i la Donzell es queden sense PUOSC
E

l passat dilluns 7 d’abril, la Comissió de Cooperació Local de
Catalunya aprovava el PUOSC per
als propers 5 anys (2008-2012).
El flamant conseller de governació
Jordi Ausàs assenyalava que l’objectiu del PUOSC és beneficiar els
petits i mitjans municipis, posant

els pilars des de la base per un
país més cohesionat i on tothom
ha de tenir els mateixos serveis i
recursos, independentment d’on
visqui. La veritat és que veient que
no s’ha adjudicat cap subvenció ni
a Mafet ni a La Donzell, encara estem molt lluny d’assolir l’objectiu

PUOSC 2008 - 2012
ACTUACIÓ SOL·LICITADA

PREVIST

CONCEDIT

ANY

2008
Acabar Ajuntament
Enllumenat Av. Jaume Mestres
Pla director de sanejament

138.752,88 €
107.555,11 €
36.569,00 €

138.752,88 €
107.555,11 €
36.569,00 €

2009
2010

164.514,27 €
376.662,14 €
385.938,28 €

164.514,27 €
376.662,14 €

2010
2012

53.363,13 €
126.329,06 €
248.433,72 €
61.613,40 €
290.365,00 €

53.363,13 €

2012

60.566,80 €

2011

2009
Ampliació guarderia
Substitució col·lector sanejament 1a fase
Gespa camp de futbol
2010
Vorera nord Av. Àngel Guimerà
Vestidors piscines
Zona comercial casc antic
Plaça del Clos
Quarter Guàrdia Civil
2011
Pou de gel
Parc de les Lletres (dipòsits)

69.254,25 €
195.498,38 €

2012
Substitució col·lector sanejament 2a fase

417.379,95 €

MONTCLAR
Local social 3a fase

140.193,00 €

60.000,00 €

26.949,59 €

26.949,59 €

PUELLES
Mur de contenció
MAFET
Arranjament carrer i plaça

155.281,54 €

ALMENARA ALTA
Circumval·lació

39.026,74 €

39.026,74 €

DONZELL D’URGELL
Fossa sèptica

41.179,10 €
3.074.858,54 €

1.063.959,66 €

34,60%

proposat per la Conselleria de Governació. A continuació us adjuntem una taula en què mostrem les
subvencions sol·licitades i les subvencions concedides. Obres tan
importants i urgents com l’ampliació de la Llar d’Infants o l’acondicionament del casc antic de la
vila hauran d’esperar, mentre que
el Quarter de la Guàrdia Civil que
l’actual govern va prometre que
aconseguiria durant aquests propers anys, continuarà buit i sense
poder-ne fer cap ús.
Si alguna cosa pot justificar el
salari desmesurat que s’han assignat els regidors i l’alcalde de
l’equip de govern, hauria de ser
una dedicació eficient, és a dir,
entre nosaltres, que es guanyin el
pa. Les seves promeses electorals
sobre dedicació, contactes externs
i recerca de subvencions han quedat en paper mullat quan obres
tan importants i necessàries com
els vestidors de les piscines hauran d’esperar com a mínim 5 anys
més. Tenim un polígon aturat, un
Escorxador sense cap projecte sobre la taula i un Casal d’avis que
se’ns ha quedat petit i desfasat.
Si volem que Agramunt torni a ser
un referent a les comarques de
Ponent, hem de garantir aquests
serveis mínims als vilatans. I d’això en responsabilitzem l’equip de
govern però també l’actual govern
del nostre país. Per part nostra,
oferirem el suport que calgui per
dur a terme qualsevol projecte
en aquest sentit. Ara bé, cal que
els que passen al davant governin
amb bon criteri i estableixin bé les
prioritats i tinguin en compte que,
per sobre de tot, primer són els
agramuntins i agramuntines. Fins
a la propera. ■
[ABRIL 2008]

sió 530

65

L ' A J U N TA MEN T
I N FO R MA

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 10-3-2008
CERTIFICACIÓ

S’aprovà la certificació núm. 5 i última de l’obra denominada “Ampliació de l’Ajuntament d’Agramunt”, lliurada per
l’arquitecte municipal i executades per l’empresa Promocions
Saball-Sala SL, per un import de 10.601,45 €.
DEVOLUCIÓ FIANÇA

S’acordà que es retorni a l’empresa IPIC STANS, SL, la garantia definitiva pels treballs de col·locació dels stands de la
XIX edició de la Fira del Torró i Xocolata a la Pedra, que ascendeix a la quantitat de 500,00 €.
AMPA DE LA LLAR D’INFANTS “NINS”

Es concedí a l’AMPA de la llar d’infants “NINS”, una subvenció de 240,00 €, per a les activitats extraescolars durant
el curs 2007/2008.
ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ GUARDERIA

S’aprovà acceptar la subvenció concedida pel Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, que ascendeix a la
quantitat de 86.400,00 €, per l’escola d’educació infantil de
primer cicle “Nins”.
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A ENTITATS LOCALS QUE PROGRAMIN
ACTIVITATS DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL-ANY 2008

S’acorda concórrer a la convocatòria per a la concessió de
subvenció a entitats locals que programin activitats de cultura
popular i tradicional per a l’any 2008 per projecte “Temps de
sardanes-2008” i se sol·licità un ajut de 9.613 €.
EXPLOTACIÓ RAMADERA AVÍCOLA EN SÒL NO URBANITZABLE

S’aprovà inicialment el projecte presentat per l’empresa Torres Bullich SCP consistent en l’ampliació de l’explotació ramadera avícola ”Granja Bullich, SCP”, a la finca emplaçada al
Polígon 2 Parcel·la 50, Partida Quadres d’Agramunt, d’aquest
terme municipal, la qual té la condició de sòl no urbanitzable
segons l’establert en el Text Refós de les Normes Subsidiàries
de Planejament d’Agramunt, en concret del tipus N.U. 6 zona
rústica.
EXPLOTACIÓ RAMADERA PORCINA EN SÒL NO URBANITZABLE

S’aprovà inicialment el projecte presentat pel senyor Xavier
Boncompte Trepat, per tal de dur a terme una construcció
d’una nau destinada a l’ampliació de l’explotació ramadera
porcina, en la finca emplaçada al Polígon 4, Parcel·la 01, Partida Crta. de les Puelles, d’aquest terme municipal, la qual
té la condició de sòl no urbanitzable segons l’establert en el
Text Refós de les Normes Subsidiàries de Planejament d’Agramunt, en concret del tipus N.U. 4 Àrees Agropecuàries, la part
de l’explotació existent i del tipus N.U.6 Zona Rústica la part
on es preveu l’ampliació.
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA “AMPLIACIÓ
DE LA GASIFICACIÓ DEL MUNICIPI D’AGRAMUNT”

S’aprovà concórrer a la convocatòria de l’Ordre ECF/96/2008,
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de 21 de març, per a la qual es convoca subvencions pel subministrament de gas en el medi rural en el Pla per la completa
extensió de la gasificació de Catalunya per a l’obra denominada “Ampliació de la gasificació del municipi d’Agramunt” pel
sector C. Sió, C. Vilavella, Comtes d’Urgell, C. Sant Joan i Travessia Sant Joan i se sol·licità un ajut econòmic de 41.080,40
€, corresponent al 50% del pressupost per la realització de
l’actuació.
PLE, 31-3-2008
PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT
D’AGRAMUNT

S’acordà proposar per a l’elecció, per a un període de quatre
anys, el Sr. Josep Maria Codina i Ginestà, per exercir el càrrec
de Jutge de Pau substitut del municipi d’Agramunt.
MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 2008-NÚM.16 FIRA DEL
TORRÓ I LA XOCALATA A LA PEDRA

S’aprovà provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora dels tributs següents:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16
TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I VOL DELS TERRENYS I VIES D’ÚS PÚBLIC LOCAL
F - TARIFA SISENA
Fira del Torró.
CONCEPTES:
1.- a) Ocupació via pública establiments
5,40 €/m2
comercials, per m2
b) per metre lineal de parada
9,10 €/m
2.- Estands activitat firal 9 m2 Carpa
Agroalimentària
260 €
3.- Estands activitat firal 12 m2 - Agramunt (sòl) 298,70 €
4.- Estands activitat firal 12 m2 - Agramunt
(sòl+muntatge estand)
377,30 €
5.- Altres estands 12 m2 (Sòl + muntatge estand) 482 €
5.- Estands exteriors
5,40 €/m2
2
6.- Neteja moqueta estand 12 m (preu per dia) 32,30 €
7.- Atraccions de la fira (preu per dia)
3,80€/m2
DESAFECTACIÓ DE 19,48 M2 ZONA DEL CASTELL

S’acordà alterar la qualificació jurídica d’un terreny de
19,84m2 en la zona del parc del castell, inventariat com a bé
de domini públic, afecte a l’ús públic i qualificat urbanísticament com a zona verda, desafectant-lo com a bé d’ús públic i
procedir a la seva qualificació de bé patrimonial.
Així mateix que es reflecteixi en la rectificació de l’inventari
general la desafectació del bé per la seva conversió del domini
públic, afecte a l’ús públic, en bé patrimonial.
S’aprovà iniciar expedient de permuta per regularitzar
aquesta finca amb una parcel·la veïna ubicada al C. Estudis
Vells, núm. 4 destinada a habitatge i pati amb una superfície
de sòl de 373 m2 dels quals se segregaran 19,25 m2 que es
permutaran amb els de l’Ajuntament.

L ' A J U N TA MEN T
I N FO R MA

EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ I ATERMENAMENT DEL TERME MUNICIPAL
D’AGRAMUNT A INICIATIVA DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL

Tenint en compte que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha impulsat l’elaboració del mapa municipal i comarcal
de Catalunya, com a document cartogràfic que determina els
límits territorials dels termes municipals i de les demarcacions
comarcals i que s’ajustarà al que resulti dels expedients de
delimitació i d’atermenament entre els diferents municipis limítrofs.
S’acordà donar compte de l’inici de l’expedient de delimitació i atermenament del terme municipal d’Agramunt, instat
pel Departament de Governació i Administracions Públiques,
en el marc de l’execució del Mapa Municipal de Catalunya.
De conformitat amb el que disposa l’art.28.2 del Decret
244/2007, de 6 de novembre pel qual es regula la constitució
i demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya,
s’acorda nomenar com a membres de la Comissió que ha de
dur a terme la verificació de les operacions de delimitació i
atermenament, a:
Il·lm. Sr. Amadeu Padullés i Serra, alcalde de l’Ajuntament
Sr. Antonio Farré Riba, regidor de l’Ajuntament
Sr. Domènec Llop i Solà, regidor de l’Ajuntament
Sr. David Blanco Casadesús, arquitecte municipal
Sra. Sara Miñarro Gómez, secretària de l’Ajuntament
LLICÈNCIES D’OBRES
REHABILITACIONS RONCAL CORTIÑES, SL, per ocupar la via
pública amb materials d’obres. C. Raval de Puigverd.
MARIA DOLORS ENRICH MURT, per fer una estructura metàllica sense tancament per resguardar els vehicles. C. Barretina.
JAUME VIDAL RICART, per un dret de connexió d’aigua definitiva a la xarxa general, per un dret de connexió a la xarxa general de
clavegueram i per obrir una rasa per connectar la claveguera a la
xarxa general. C. Batedors.
COL·LEGI MARE DE DÉU DELS SOCORS per obrir una rasa per
canalitzar el gas propà i col·locar una arqueta. C. Àngel Guimerà.
CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL per obrir una rasa per installar un comptador d’aigua soterrat. C. Germandat de la Sang.
GIL SOLANES PIJUAN, per ampliar l’altura de la porta del garatge. C. Fondandana.
SAT EL PLA NÚM. 1288, SL per pavimentar i enrajolar el terra
de l’habitatge. Almenara.
FINQUES BEAR, SL per un dret de connexió d’aigua definitiva a
la xarxa general. Av. Marià Jolonch.
ANTONIO ALCALÀ LLOP, per substituir la tanca metàl·lica del
jardí per material d’obra. Urb. Verge del Socors.
ANTONIO REDONDO CULEBRAS, per arranjar i pintar la façana
de l’habitatge i per ocupar la via pública amb un contenidor i una
bastida. Pl. Amball.
CONSTRUCCIONS BLANCO-ROVIRA, SA per fer un lavabo i tancar una porta de dins la nau. C. Camí Vell de Tàrrega.
JOSEP ROVIRA FEINÉ, per obrir una rasa per soterrar un comptador d’aigua. C. Raval Sant Francesc.
JOSEP MARTÍNEZ PÉREZ, per un gual permanent. C. Horts.

AHMED EL KHATTABI, per anivellar el terra del garatge i canviar
les rajoles i el mobiliari de la cuina i per ocupar la via pública amb
materials d’obres. C. Raval Sant Francesc.
OSCAR PUERTAS GOMIZ, per un dret de connexió d’aigua definitiva a la xarxa general. Av. Marià Jolonch.
MIQUEL HUGUET PUIG, per un dret de connexió d’aigua definitiva a la xarxa general. C. Pau Casals.
ANA FERNANDEZ RUIZ, per tancar amb una vidriera el celobert
de l’habitatge. C. Estudis Vells.
JAUME BELISON CARBONELL, per ampliar el terrat posterior.
Av. Esports.
ANTONIO CAMIN DIAZ, per enderrocar una tribuna i un corral.
Puelles.
VANDAR ASSESSORS 2000, SL per construir un edifici plurifamiliar de 23 habitatges i garatge comunitari, per ocupar la via
pública amb dues bastides i tanques de seguretat i per 23 drets de
connexió a la xarxa general de clavegueram. Av. Marià Jolonch.
COL·LEGI MARE DE DÉU DELS SOCORS per reformar i ampliar
el col·legi. C. Àngel Guimerà.
OBRES I MILLORES AGRAMUNT, SA per rehabilitar un habitatge. C. Carabassa.
PONT ARGENT BLAU, SL per una llicència de primera utilització
per construir dos habitatges adossats. C. Montclar.
RAÜL FARRÉ PUIG, per fer un lavabo i un envà per a la distribució de les oficines a la nau. C. Segarra.
RAMON FITÓ RIBALTA, per canviar les rajoles del lavabo i substituir la banyera per un plat de dutxa. C. Clos.
MONTSERRAT ROSET PEY, per un dret de connexió d’aigua definitiva a la xarxa general. Av. Agustí Ros.
TERESA MORENO GUILLEN, per un dret de connexió d’aigua
definitiva a la xarxa general. Av. Marià Jolonch.
LLUÍS MELGOSA AMPURDANÉS, per canviar les rajoles del balcó de l’habitatge. Donzell.
JOSEFINA PUIG FITÓ, per arranjar i pintar la façana posterior. C.
Sant Joan, i per col·locar una tanca metàl·lica al voltant de l’hort.
Partida Planes.
MARIA CARMEN ESTEBAN LOMBARDO, per fer una cabana a
l’hort. Pol. 2 Parc. 267.
COMUNITAT DE PROPIETARIS AV. MARIÀ JOLONCH, 19-21 per
un gual permanent. Av. Marià Jolonch.
PONT ARGENT BLAU, SL per una llicència de segregació-agrupació entre dos parcel·les veïnes. C. Montclar.
VICENTA RIBERA VERDAGUER, per arranjar i repicar la tanca de
l’habitatge i per ocupar la via pública amb materials per a les obres.
Av. Jaume Mestres.
RAMON PARÍS GUAL, per canviar rajoles i mobiliari de la cuina i
per ocupar la via pública amb un contenidor. C. Sabateria.
CFC MARTÍ, SL per col·locar dos rètols. C. Àngel Guimerà.
JOSEP PARÍS PIQUÉ, per enrajolar i canviar el mobiliari del lavabo i arranjar les parets de l’entrada de l’habitatge. C. Vilavella.
JORDI FIGUERES VILANOU, per col·locar un tendal a la façana
del local. C. Ensenyament.
PRONAPORC, SL per pintar la façana de la granja. Partida Grumaus.
ROSA MARIA ALDABÓ PINEDA, per arranjar la façana de l’habitatge i per ocupar la via pública amb un camió cistella. Pl. Mercadal.
JOSEP M. GRAELLS COLL, per arranjar i pintar façana. Mafet.
[ABRIL 2008]
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Vas ser una gran esposa, millor mare i àvia
La teva vida ha estat un exemple d’afecte i sobretot d’humanitat.
Ens has ajudat a formar una família, a aconseguir el present i a preparar el futur
Has estat un exemple de lluita i de com estimar la vida
Has fet bé els deures i ja pots descansar tranquil·la
Nosaltres sempre estarem al teu costat, no t’oblidarem mai.

Primer Aniversari de la mort de

Teresa Vicens Carbonell
Nascuda a Agramunt, morí cristianament a Barcelona a l’edat de 88 anys, el dia 27
d’abril de 2007, confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.
(ACS)

Els seus afligits: espòs, Josep Mª Lailla Torres; fills, Josep Mª i Mª Assumpció;
nétes, Assumpció, Teresa i Anna; nebots i tota la família junt amb les seves fidels
Esther i Isabel, ho fan saber a llurs amics i coneguts i els preguen de voler-la
tenir present en les seves oracions.
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A L M AN A C
Les fases de la lluna:

MAIG
Mes de 31 dies, cinquè del nostre calendari. El
dia 1 el sol surt a les 4h 48m, i es pon a les 18h
48m. El dia 31 el sol surt a les 4h 20m, i es pon
a les 19h 17m
El dia 20 el sol entra a la constel·lació de GÈMINIS.

Demografia

Lluna nova

el dia 5, a les 12,18 h

Quart creixent

el dia 12, a les 03,47 h

Lluna plena

el dia 20, a les 02,11 h

Quart minvant

el dia 28, a les 02,57 h

(Mes de març de 2008)

NAIXEMENTS
Dounia Arrass
Judith Vidal i Parron
Marc Bullich i Torres
Maria Aguza i Chaer
Nídia Riquelme i Gili

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI
El Calendari Julià. Tot i les reformes que s’anaren
fent a l’antic calendari romà, al segle I aC continuava havent-hi un excés de dos dies cada vint-i-quatre
anys. L’any 45 aC, Juli Cèsar decidí la creació d’un
nou calendari que va rebre el seu nom, el qual fou
adaptat, amb algunes modificacions, per la majoria
dels països, i ha perdurat fins a l’actualitat amb poques variants. Introduí el concepte d’any de traspàs
i un any civil mitjà de 365,25 dies. L’any era dividit
en dotze mesos: Januarius (31 dies), Februarius
(29 o 30 dies, en cas de ser anys de traspàs), Martius (31 dies), Aprilis (30 dies), Maius (31 dies),
Junius (30 dies), Quintilis (31 dies), Sextilis (30
dies), September (30 dies), October (30 dies), November (31 dies), i Desember (30 dies). El mes
Quintilis fou rebatejat amb el nom de Julius, en
honor a Juli Cèsar. (continuarà)
Dia 1: Festa del Treball.
Dia 4: L’Ascensió del Senyor.
Dia 11: Pasqua de Pentecosta o Pasqua Granada.
Dia 25 : Corpus Christi.
Algun refranys d’aquest mes:
Fins al dotze de maig
l’hivern no diu: “Me’n vaig”.
El maig comença amb una creu,
i qui s’hi casa en té dues.
El maig deixa l’ordi granat
i el blat espigat.

EFEMÈRIDES DEL MES
Algunes notícies de l’Agramunt del 1800. Ramon de Siscar recull una colla de notícies referents a aquest any:
– En una data indeterminada entre l’abril i el
maig l’Ajuntament acorda plantar arbres al passeig del Prat i millorar l’entorn del riu Sió.
– L’any 1770 s’havien suprimit les antigues
confraries i per poder continuar s’hagueren
d’adaptar a la legislació vigent. El dia 30 d’abril,
el Dr. Ramon Ferrer, síndic comissionat, presenta
les ordinacions per a la Confraria de la Verge del
Socors, tal i com havia demanat el corregidor de
Cervera. Finalment al Llibre d’Acords de l’Ajuntament consten aprovades amb el vist-i-plau també
del rector.
– El dia 13 de maig, Don Pere de Gomar va
regalar a l’Ajuntament el retrat del rei Carles IV.
– El dia 20 de maig l’autoritat superior (el corregidor?) aprova la construcció d’una bassa d’aigua
dolça per abastir-se els veïns, segons el projecte
de l’arquitecte Francesc Thomàs. Era la que la
gent coneixia com la Bassa Bona que existia a
l’indret on ara hi ha el Camp de Tir.
– En una data indeterminada també acorda
l’Ajuntament afegir una altra pedra de molí al molí
fariner que es trobava a l’indret del teatre del Casal. Miquel Rius era mestre de molins.
R. Bernaus i Santacreu

GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE MARÇ
°C

l./m2
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dia 22-2
dia 28-2
dia 4
dia 5
dia 14

DEFUNCIONS
Carme Granés i Benet
Consol Esteve i Sellart
Josep Pérez i Bertran
Enriqueta Saboya i Fité
Ramon Vicens i Pedrol
Josefa Marquilles i Balltondre

79 anys, dia 4
98 anys, dia 15
86 anys, dia 16
77 anys, dia 21
86 anys, dia 24
83 anys, dia 30

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT EL MARÇ
0,7 l./m2
Dia 9 .........................................
Dia 25........................................ Inapreciable
Dia 27........................................
0,5 l./m2
Dia 30........................................
5,6 l./m2
TOTAL ........................................
6,8 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL MARÇ
Màxima del mes ............................. 23°, dia 15
Mínima del mes ................................–1°, dia 6
Oscil·lació extrema mensual ........................24°
Mitja de les màximes ...........................15,677°
Mitja de les mínimes .............................3,290°
Mitja de les mitjanes .............................9,483°

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dies

Temperatura màxima:

Temperatura mínima:

Precipitacions:

L’observador: Deudat Pont
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Quart aniversari

Assumpció Puig i Vilaseca
Que morí l’11 d’abril de 2004.

Sempre present amb nosaltres.

Agramunt, abril de 2008

Vas marxar en silenci
deixant un gran buit,
et trobem a faltar i
esperem retrobar-nos algun dia
i així reviure els
nostres records junt amb tu.

Primer Aniversari de

Maria López i Fuentes
que morí cristianament el dia 22 d’abril de 2007,
a l’edat de 76 anys, havent rebut els S.S. i la B.A.
A.C.S.

Els qui t’estimem, el teu espòs, Josep Gató i Iglesias; fills, Josefina i Alejandro;
néts, Elisabeth i Francesc; germans, cunyats, nebots, cosins, familiars, amics i
tots els qui l’hem estimat, us demanem una oració pel seu descans etern.
Agramunt, abril de 2008
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L LEU R E A MEN ITATS

Les 7
diferències
❚ per
Ricard Bertran

La mainada surt de
l’Escola de Música
després de fer-hi una
visita en un dia plujós,
com ho demostra la
munió de paraigües.
La foto de l'esquerra
és l’original, mentre
que a la de la dreta
s’han fet set modificacions.
A veure si les trobeu!
❚ Coordina Rosa Maria Sera

TRES X UNA

PUNT A PUNT
Solució a les
7 diferències:

Solució al
PUNT A PUNT

Solució a
TRES X UNA:
DROMEDARI

Si uniu tots els punts, començant pel
número 1, trobareu un dibuix.

Col·loqueu dins de cada requadre una síl·laba
que permeti formar tres paraules diferents,
amb les altres síl·labes de cada costat. Després, llegint les síl·labes afegides de dalt a
baix, trobareu el nom d’un ANIMAL.
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Trobem a faltar el
teu somriure.
Dius que ens deixes
te’n vas lluny d’aquí.
Però el record de la
vall on vas viure
no l’esborra la pols
del camí.

Setzè Aniversari

Amadeu Amigó Pla
12 de novembre 1912
27 d’abril 1992
La família mai no l’oblidarà.
AGRAMUNT

Mare meva, mare meva.
Ens heu deixat ja els dos.
Com ho farem ara
sense el vostre somriure amorós.
En el cel t’espera el pare,
des d’allí guieu-nos mare
i envieu-nos el vostre amor.
Doncs la vida sense vosaltres
serà trista però plena de bons records.
La vostra filla estimada.

Preguem a Déu per l’ànima de

Maria Torres i Pintó
Vda. de Josep Ros i Coma
que morí cristianament el dia 10 d’abril de 2008, havent rebut els Sants Sagraments.
A.C.S.

Els seus apenats: filla, Mª Àngels; fill polític, Joan Amigó; néts, Cèsar i Gemma;
germana, Ramona; nebots i altres familiars us demanen una oració per a l’etern descans de la seva ànima.
DESCANSI EN PAU
PARE NOSTRE...
Agramunt, abril de 2008
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L A FO TO

per JOSEP BERTRAN

E

n alguns horts del nostre
terme es poden veure
imatges com aquesta. A primer cop d’ull sembla com si
l’hortalà hi hagués plantat
ampolles o garrafes de plàstic. També es podria entendre com una mena de reg
gota a gota rudimentari. Tot
és més simple, ja que són
com una mena d’hivernacles casolans individuals per
protegir el planter en aquesta època de l’any, en què no
et pots fiar de les matinades
traïdores.

L A C A L A ISER A

per SERAFINA BALASCH
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La imatge de L’ÀLBUM d’aquest mes correspon a la fotografia de família dels dos equips que van disputar un partit de futbol el dia de Sant Josep de 1948, aleshores era una jornada festiva, entre la Penya
Salaos i la Penya Roja. Amb un caire més festiu que esportiu, la dels Salaos durant l’any s’encarregava
d’organitzar els balls i altres activitats, mentre que la Roja es dedicava més a l’esport. Durant tres o
quatre anys es van celebrar aquests partits de futbol de “conya” entre ambdues colles d’amics.
Nota: El mestre de la foto que es publicà el mes passat dels alumnes de la Mercè era Àngel Francès.
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1) Antoni Pla, 2) Josep Cuñat, 3) Pepe Cuñat, 4) Joaquim
Viciana, 5) Francesc Domingo, 6) Llorens Caballol, 7) Àngel Pallejà, 8) Josep Roig, 9) Ramon Joval, 10) Pere Solé,
11) Josep Tarragona, 12) Jordi López, 13) Antoni Ortiz,
14) Enric Faixa, 15) Joan Panadés.
16) Josep Jovell, 17) Pere Rovira, 18) Pere Vilalta, 19) Joan
Brils, 20) Pere Morell, 21) Josep Amigó, 22) Delfí Lluelles,
23) Pau Marquilles, 24) Paquito Lecha, 25) Liceri Tolosa,
26) Enric Torrents.
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