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Obren l’Arxiu Històric Municipal
amb la documentació de Mn. Pons

El cor Slavei
d’Harmanli, Bulgària,
torna la visita de la
Coral d’Avui
Després de 23 anys,
Robert Oró ha deixat
l’Escola Municipal
de Música
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Durant cinc dies la nostra Vila va acollir
el Cor Slavei de la ciutat Búlgara de
Harmanli que va tornar la visita que l’u
de maig els havia fet la Coral d’Avui.
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E S T I M ATS L E C T O R S ...

J

A l’estiu els problemes de circulació són encara
més evidents
perquè sembla
que “els deixin
anar tots alhora”, com deia
el meu padrí.

o no sé si és la Providència, l’Àngel de la Guarda,
la Mare de Déu del Socors, la sort o la casualitat,
però la veritat és que cal felicitar-nos pels pocs accidents de
trànsit que tenim a Agramunt,
donades les circumstàncies. A
l’estiu els problemes de circulació són encara més evidents
perquè sembla que “els deixin
anar tots alhora”, com deia el
meu padrí. Especialment a
dies i hores determinades.
Al món hi ha uns problemes
irresolubles. I no parlem pas
de les grans pandèmies que
provoquen la mort de milions
de persones de gana, de la
Sida i tantes malalties. Parlem de coses més simples,
més banals, mes quotidianes.
Per exemple el soroll que fan
les motos i la velocitat amb
què circulen alguns cotxes.
Repassant la col·lecció de
SIÓ, veiem com fa 30 o 40
anys els agramuntins ja se’n
queixaven.

Ho feien quan hi havien poques motos i poc jovent tenia
accés a un automòbil. Ara
n’hi ha moltes més de motos i no diguem de cotxes,
però tenim un cos de policia
municipal que va en cotxe
patrulla amunt i avall, en lloc
d’un parell d’agutzils com
aleshores. Abans almenys els
soferts vianants veien qui era
el brètol que feia dels nostres
carrers el seu Montmeló; ara
amb el casc entaforat, el teu
propi fill se’n pot fotre a la cara
i no sabràs qui és.
Problemes insolubles són
els camions de gran tonatge
que travessen la Vila a velocitats elevades; les impunes
càrregues i descàrregues al
davant d’alguns magatzems
que ocupen gairebé tota la
calçada; les voreres plenes
del que sigui que obliguen que
els vianants s’hagin de jugar
la vida baixant al carrer i
torejar els cotxes; vehicles de
tota mena circulant en contra

direcció, etcètera, etcètera...
No és pas una queixa. Déu
me’n reguard. És una constatació. És inútil. Passen els
anys i tot segueix si fa o no
fa. Posem quatre senyals. De
tant en tant llancem alguna
proclama. Anunciem mesures
dràstiques, contundents, expeditives, com el radar mòbil
de fa uns anys... però la inèrcia acumulada anys i panys
pesa tant, i els que manen un
dia demà deixaran de fer-ho.
De què ens queixaríem a les
botigues i als cafès. En fi.
No sé pas perquè he parlat
d’aquest tema tan recorrent.
Deu ser perquè som en ple
estiu i ara és l’hora de la
migdiada.
Uf, quina mandra... Mecagon
la moto. Ja torna a passar!!!
Afectuosament,
Bernat Jofre
Agramunt, juliol de 2008
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A C T U A LITAT FETS D EL M E S

per JOSEP BERTRAN

E

l Cor Slavei de la ciutat
búlgara de Harmanli va
visitar la nostra Vila entre el 7 i l’11 de juliol en correspondència a la que va fer
la Coral d’Avui el darrer pont
del Primer de Maig. Durant
la seva estada entre nosaltres
van ser rebuts per l’Ajuntament i van conviure amb els
cantaires agramuntins, mal-

grat les dificultats pròpies
dels idiomes tant diferents i
la mancança del suficient coneixement d’un de comú com
l’anglès, per exemple. El dia 8
van fer un concert a l’Església
i, a més de visitar els nostres
museus, es van traslladar a
Guissona, Barcelona i diverses localitats de la Ruta del
Cister.

▼

JOSEP BERTRAN

Intercanvi de corals

JOSEP BERTRAN
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JOSEP BERTRAN

A C T U A LITAT FETS D EL M E S

2

JOSEP BERTRAN

1. Sant Cristòfol

2. Collita

El xofers agramuntins han
celebrat la seva festa patronal,
Sant Cristòfol, el dissabte dia
12, amb els actes habituals:
la missa al migdia, seguida
de la benedicció dels vehicles
participants a la desfilada.

Enguany sí que ha estat
una collita estranya. Dolenta
i estranya. La sequera no la
va deixar nàixer i la que ho va
fer es va omplir d’herba quan
van arribar les pluges en ple
més de maig. Tot plegat, un

3

desastre. Molts pagesos van
segar el sembrat en verd per
aprofitar-ho per farratge. L’assegurança, cada vegada més
estesa, servirà per parar el
cop d’un any tan dolent.

3. Arxiu Històric
A primers de juliol va començar el trasllat del material
que ha d’acollir el flamant Arxiu Històric d’Agramunt, que
està situat al local on durant
molts anys hi va haver la Biblioteca de “la Caixa”, un
equipament que va ser un
veritable centre cultural per
a la nostra Vila acollint exposicions, conferències, cursos
de català, entre altres activitats. El primer material que
hi ha entrat ha estat els fons
de l’arxiu particular de Mn.
Joan Pons, actualment de
propietat municipal, del qual
publiquem un reportatge del
que n’és autora la historiadora Dolors Domingo. Hi anirà
entrant altra documentació,
com la de l’Arxiu de Lluís
Pons i la que hi ha a la casa
de la Vila. La nostra compa[JULIOL 2008]
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JOSEP BERTRAN

El primer material
que ha entrat a
l’Arxiu històric ha
estat els fons de
l’arxiu particular
de Mn. Joan Pons.

7

Les Pallargues va
acollir per tercera
vegada la vetllada cultural que
s’organitza per fer
el lliurament del
Premi Set Lletres

nya col·laboradora, Rosa Mari
Serà serà una de les cuidadores de l’Arxiu, sota la direcció
de l’arxiver titular de l’Arxiu
Comarcal de l’Urgell.

5

una nova edició de la festa
Sardanejant. A primera hora
de la tarda va tenir lloc un
concurs individual de sardanes revesses al Casal, amb la
cobla Jovenívola d’Agramunt.
A quarts de set, a la Fondandana, una xocolatada i una
hora més tard el concurs de
colles sardanistes amb la participació de la cobla Tàrrega
Jove. La colla Horitzó de Barcelona va ser la guanyadora,
seguida per l’Estol-Espígol
d’Agramunt.

4. Concurs de sardanes
Organitzat pel Grup Sardanista Estol, amb la collaboració de l’Ajuntament, el
dia 5 de juliol es va celebrar

8
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JOSEP BERTRAN

5. Homenatge
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A C T U A LITAT FETS D EL M E S

Després de 34 anys d’activitat, primer com ajudant i
després com a cuinera titular,
Antònia Morón ha deixat la
cuina del CEIP Macià-Companys. Arribat el moment de
la jubilació, el centre i l’Associació de Pares i Mares li
van retre un homenatge en
agraïment a tants anys d’activitat preparant el dinar per
a tants milers d’alumnes que
han passat pel menjador del
centre. Com es pot veure a la
foto, representants de l’AMPA

li van lliurar un record commemoratiu.

6. Premi Set Lletres
La localitat de les Pallargues
va acollir per tercera vegada la
vetllada cultural que s’organitza per fer el lliurament del
Premi Set Lletres, que patrocina el Consell Comarcal de la
Segarra i la Fundació Pedrolo,
per homenatjar la memòria de
l’escriptor Manuel de Pedrolo,
fill de l’Aranyó, pertanyent a
l’actual municipi dels Plans de
Sió. La guanyadora d’aquesta
tercera edició va ser l’escriptora Cèlia Sàchez-Mústich. El
premi està dotat amb 7.000
euros i la publicació per Pagès
Editors.

7. Potabilitzadora
El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc
Baltasar va inaugurar la potabilitzadora de Ratera el dia 4
de juliol, una instal·lació que
es posarà en marxa durant el
mes d’agost i que tractarà l’aigua de boca de tota la Segarra que els arriba a través de

JOSEP BERTRAN

la portada del Sió que agafa
l’aigua al canal d’Urgell. Més
endavant ho farà del SegarraGarrigues i donarà servei a
altres municipis de l’Urgell,
entre ells la ciutat de Tàrrega.
Les obres han estat finançades per la Generalitat i han
suposat una inversió superior
als set milions d’euros amb
una capacitat, quan estigui
en ple rendiment, que superarà els 1.000 m3/h.
7

S’ha constituït
a Montgai un
col·lectiu denominat Associació per
a la Preservació
del Patrimoni de
la Ribera del Sió.

JOSEP BERTRAN

8. ARSIÓ

8

S’ha constituït a Montgai un col·lectiu denominat
Associació per a la Preservació del Patrimoni de la
Ribera del Sió, ARSIÓ, que
té com a objectiu “l’estudi i
la divulgació del patrimoni
històrico-arqueològic, natural
i tangible” de la Ribera del
Sió. Durant l’acte es va fer un
passi d’imatges d’una mostra
d’aquest patrimoni. En la foto
els membres fundadors de la
nova associació.

FOTO DENÚNCIA

D

es de fa mesos que el primer
tram de la vorera no pavimentada de la Carretera d’Artesa és
plena d’herbotes, primer eren verdes i ara ja són seques del tot, que
impedeixen el pas dels vianants,
ja siguin veïns o les persones que
van als horts del canal. Per això
han de caminar per la carretera,
amb el perill que això suposa amb
tant de vehicle que passa i a tanta
velocitat que va. A més a més, a
l’altre costat no n’hi ha de vorera.
I així, any rere any.

[JULIOL 2008]
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SIÓIGITAL
D

C

om ja vàrem informar als nostres lectores, SIÓ ha digitalitzat tots els números de la col·lecció, des de 1964 al
2007, i tots els 9 col·leccionables que s’han publicat fins ara.
D’aquesta manera es recupera la col·lecció íntegra de la nostra
publicació, inaccessible des de fa molts anys amb les revistes
de paper, i es converteix en una eina de fàcil recerca.
SIÓ és la memòria viva no solament del gairebé darrer mig
segle, sinó de la història agramuntina amb la gran quantitat
d’informació que s’ha anat publicant gràcies a les investigacions sobre el nostre pretèrit i que ara amb la digitalització són
més fàcilment abastables.
Totes les persones que estiguin interessades a disposar
d’aquesta digitalització, que aplega en 3 DVD les més de
20.000 pàgines publicades, ens ho poden fer saber a qualsevol dels membres de la redacció, al telèfon d’administració
(Pilar Figuera) 973 39 20 42 o a través del correu electrònic,
redacció@revistasio.cat. A partir de les demandes se’n farà
un tiratge especial i més endavant es lliuraran a tots els que
s’hagin subscrit coincidint amb la seva presentació pública i
oficial.
El preu especial d’aquesta subscripció inicial és de 10 euros
per cada DVD, que es presentarà amb el seu corresponent estoig, amb un total de 30 euros.

NOTA ALS COL·LABORADORS
En compliment de la normativa legal
vigent totes les col·laboracions que se’ns
facin arribar per qualsevol mitjà per ser
publicades a SIÓ han d’anar signades,
amb nom i cognom, amb el DNI, adreça
i, millor, amb un telèfon de contacte, si
bé es publicaran amb pseudònim o nom
col·lectiu, si així es demana. Aquesta
norma serveix igual per a les persones
a títol individual com per als escrits
que presentin els col·lectius, ja siguin
entitats polítiques, socials, culturals
o esportives. Sempre hi ha d’haver un
responsable que se’n faci càrrec sigui
o no l’autor de l’article. Aquest serà un
requisit indispensable i qualsevol collaboració que no s’ajusti a aquesta norma no podrà ser publicada.

X GRAN FESTA DE BARRIS
DE L’EIXAMPLE DEL SIÓ
26 de juliol de 2008
6 tarda: Festa de l’escuma
Tot seguit, jocs per a la mainada. Coca i xocolata per a tots
Després, esclat de jocs japonesos
10 nit:

Exhibició de ball country, a càrrec del grup de ball country
d’Agramunt

11 nit:

Gran ball de barris, a càrrec del magnífic conjunt

BUGUI-BUGUI
A la mitja part, sorteig de la tradicional cistella i altres premis

[JULIOL 2008]
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E N TITATS ESC O LA MU N ICIPAL DE MÚSICA

E

Prop de 300 persones entre pares, mares, alumnes,
professors i curiosos es van
aplegar a les instal·lacions de
l’escola per acomiadar el curs
al qual també van assistir el
regidor d’ensenyament i l’alcalde de la vila.
La professora dels més petits va organitzar un conte
amb músiques i danses que
feia sortir fum de les càmeres
fotogràfiques i vídeo càmeres
dels pares i mares.
Robert Oró, director de l’orquestra de corda, també va
oferir un petit tast de l’últim
repertori treballat. En acabar

Concert fi de curs
El dissabte 21 de juny,
coincidint amb el Dia de la
Música, va tenir lloc al Casal
Agramuntí el concert de fi de
curs que aquest any va comptar amb la Banda de Música
Verge de la Serra de Montblanc més un septet de jazz

[JULIOL 2008]
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▼

A dalt, els alumnes veterans
de l’Escola durant el sopar de
cloenda de curs.
A baix, actuacions en la festa de
fi de curs. A l’esquerra interpretació d’un conte amb músiques i
danses per part dels més petits.
A la dreta, alumnes de cant coral
interpretant diverses cançons
catalanes.

Festa fi de curs

l dia 30 de maig els
alumnes més veterans
van acomiadar un curs
d’intens estudi de l’instrument. Curs on, a més a més,
han pogut gaudir de xerrades,
concerts i seminaris. L’última
d’aquestes activitats ha estat
el concert on cadascú es posa
a prova davant l’exigent públic. Com a novetat es va estrenar l’orquestra que aglutina
alumnes de totes les disciplines. Us convidem a entrar a
la pàgina web del centre per
poder escoltar els intèrprets.
Un sopar per comentar “la
jugada” va tancar el present
curs.

EMMA

Es va organitzar
un “concerthomenatge” i un
sopar de germanor al Consist
Parc per acomiadar Robert Oró.

l’última peça va passar la batuta a Montse Sanahuja que
a partir d’ara s’encarregarà
d’engrescar la corda del Sió.
Una mica de repertori català cantat per la coral de l’escola va ser el punt i a part per
oferir un berenar organitzat
per l’AMPA de l’escola a base
de coca i xocolata per a tots
els assistents.
Servit el refrigeri al pati de
l’escola, els alumnes de música moderna van oferir un petit
concert a cop de rock i pop: distorsió a les guitarres i redobles
de bateria és una fórmula que
a més d’un el va despentinar.
L’Ensemble va aplegar prop de
20 músics dalt de l’escenari
per poder escoltar una banda
sonora i alguna peça de jazz.

EMMA

EMMA

Concert “Tots fem música”

13
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E N TITATS ESC O LA MU N ICIPAL DE MÚSICA

EMMA

EMMA

EMMA

▼
Sota aquestes línies, actuació
del grup “Ensemble” en la festa
de fi de curs.
A dalt, a l’esquerra, concert de
fi de curs al Casal, a càrrec de
la Banda de Música Verge de la
Serra de Montblanc.
A la dreta, sopar homenatge al
Robert Oró.

sota la direcció de Víctor Lleixà, professor de clarinet de
l’EMMA. La peculiar agrupació ens va oferir repertori amb
una sonoritat de Gil Evans /
Miles Davis de rerefons.

Emotiu acomiadament
Cada any els professors acomiaden els seus alumnes fins
el curs proper i els desitgen
bon estiu. Aquest any Robert
Oró, professor de l’EMMA des

del 1982 i director de la mateixa des del 2000, a més a
més s’acomiada dels seus
alumnes per continuar la seva
tasca en un altre centre.
Un “concert-homenatge” al
Consist Parc amb actuals i
antics alumnes i el sopar que
els membres de les diferents
juntes de l’AMPA van organitzar, ha estat el punt i final
a més de 25 anys de dedicació al centre que tothom
li reconeix com a una gran
tasca.
Ell ha estat l’impulsor de
diverses activitats com la Setmana Musical o el cicle de
concerts de Joves Intèrprets,
entre d’altres. Des d’aquestes
línies li desitgem sort en la
seva nova etapa. ■

[JULIOL 2008]
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OP IN IÓ EL C ELOB ERT

per JOAN PUIG i RIBERA

La vermella no és la meva

JOSEP ROVIRA

G

Diversos agramuntins van
celebrar la victòria de la selecció
espanyola, sortint al carrer amb
els cotxes, tirant petards o bé
posant banderes als balcons.

A Catalunya hi
va haver molts
seguidors que
s’identificaren
amb la samarreta
“vermella”, quan
la cosa d’Espanya
ens queda un
xic llunyana i
imposada.

ràcies a la copa d’Europa de futbol hem tingut
un juny entretingudet.
Millor dit, els afeccionats a la
pilota l’hi han tingut. Als altres, que suposo que som una
colla (no m’atreveixo a escriure “minoria”), no ens ha fet
ni fred ni calor; ha estat un
juny normalet i qui més qui
menys ha pogut anar fent la
viu-viu...
Els amants del futbol, en
canvi, s’ho han passat bé i
si, a més a més, eren de la
“roja”, llavors es pot apuntar que s’ho han passat més
que bé, “superbé”. Ja s’entén
que no sempre guanya el teu
equip i, a més, quan això es
dóna, tots sabem que només
succeeix molt de tant en tant.
Com que en aquesta ocasió
ha estat l’equip espanyol qui
s’ha emportat el trofeu, es
comprèn que hi hagi hagut
afeccionats que saltessin de
joia i vibressin d’emoció en
sentir el xiulet de l’àrbitre que
assenyalava la fi de l’EspanyaAlemanya.
A la nostra vila, encara
que sigui petitona, també hi
va haver afeccionats que ho
van celebrar. Un cop acabat
el partit, hom va poder sentir
l’esclat de petards i el brunzit
impertinent de clàxons que
alguns van fer sonar per exterioritzar l’alegria. A Barcelona i altres ciutats catalanes
també va passar un fet similar i, àdhuc, més accentuat,
ja que fins i tot n’hi va haver
que ho van commemorar fent
malbé una part del mobiliari
urbà (algun dia els psicòlegs

hauran d’analitzar per què,
quan les masses celebren
victòries com la que estem
apuntant, hi ha individus que
proclamen la seva alegria
trinxant allò que troben al
seu voltant). Els qui passen
al davant de l’Ajuntament de
Barcelona han explicat que
els desperfectes produïts a
la plaça Espanya a ran de la
final costaran milers d’euros
a les arques municipals, a no
ser que puguin descobrir els
culpables.
Un fet palpable és que a
Catalunya hi va haver molts
seguidors que s’identificaren
amb la samarreta “vermella”, quan la cosa d’Espanya
ens queda un xic llunyana i
imposada. Potser perquè a la
selecció hispànica hi havia un
bon grapat de jugadors catalans; potser perquè cada vegada hi ha més persones que
se senten espanyoles.
També és veritat que hi va
haver alguns polítics esquerranosos que van manifestar-se
en contra de la selecció que
dirigia Luís Aragonés, cosa
que els va valdre una reprovació unànime. Qui no estava
amb l’equip d’Espanya era un
enemic manifest, sobretot si
compartim l’Estat. En aquest
sentit puc dir que a mi la camisa de l’equip espanyol no
em fa vibrar gens ni mica.
No em diu res. No me la sento com a pròpia. I no és que
ho faci intencionadament.
És que no hi puc fer més.
És qüestió de sentiments. I
ja sabem que els sentiments
no els podem controlar. Amb

aquesta revelació no pretenc
molestar ningú. Simplement
exposo un fet. De la mateixa
manera que hi ha afeccionats
del Barça i del Madrid que no
sempre s’expliquen pel lloc
de naixement, també entenc
que hi pot haver gent d’una
crosta i gent d’una altra crosta. Potser el meu sentiment
hauria canviat si la final l’hagués jugat la selecció catalana... Encara que això, mentre
ens manin els de Madrid, és
pura entelèquia.
Tanmateix, i en contra del
que acabo d’insinuar, faig
avinent que les competicions
esportives en què els atletes
representen un país, no haurien d’existir. Crec que fóra
millor que tots participessin
sense fer escarafalls d’on
han nascut o on han anat a
viure. Avui en dia en què el
món és tan globalitzat, cada
cop és més obsolet parlar de
pàtria. En aquest sentit els
vents bufen favorables i es
pot dir que, degut a la barreja
multiracial, a les migracions
abundoses i imparables i als
mitjans de comunicació potents i sistemàtics, cada cop
tenen menys sentit les fronteres, les barreres, els límits
i, en conseqüència, les nacions. És clar que hi ha una
història que no podem oblidar
(i que a vegades volen que
oblidem). Però també s’ha
de dir que la història l’anem
fent dia a dia. Els darrers
anys també són història que
ens marca i que no podem
treure’ns del damunt així com
així. ■
[JULIOL 2008]
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OP IN IÓ GEN T, FETS, COSES. . .

per A. PONSA

Oficis: “sereno” o guardabarri
Les persones que hem nascut de mitjans del segle passat enrera som testimonis dels profunds canvis
que, a tots nivells, han transformat la societat del nostre país. D’aquests canvis també en resten força
testimonis escrits en llibres, cosa que ha de servir perquè els nascuts de finals del segle passat ençà
es facin una idea que el món no ha estat sempre aquest en el qual els ha tocat viure ells i, de passada,
valorin com cal una època que els forneix d’uns capricis inversemblants.

Anvers d’una felicitació amb què
els serenos felicitaven les festes
nadalenques als veïns dels pobles o
barris dels quals ells tenien cura.

Informava al veïnat,
amb veu de cantarella, de les hores a
mesura que s’anaven
succeint i, també, de
la situació atmosfèrica del moment: serè!,
núvol!, plujós!...

E

ncara avui, en molts
pobles existeixen cases
amb el renom de Cal
Sereno, però aquell ésser majestuós que anava de nit pels
carrers tot fent una misteriosa
remor com de cadenes i encasquetat amb una gorra que
infonia respecte exagerat a
molts nens i confiança i agraïment als adults, aquest ésser,
avui ja és història. L’ofici de
sereno s’ha extingit completament.

Aquest personatge oferia diversos serveis. Un dels
quals era vigilar tota la nit que
cap intrús entrés en les cases
o altres edificis amb el fi de
cometre algun furt o cosa
semblant, el mateix temps
que informava al veïnat, amb
veu de cantarella, de les hores a mesura que s’anaven
succeint i, també, de la situació atmosfèrica del moment:
serè!, núvol!, plujós!... Així,
és de suposar que el mot sereno es fonamentés al voltant
d’aquests mots.
També anava a despertar
els veïns que li ho demanaven
a qualsevol hora de la nit a
canvi d’una petita propina, tot
oferint-los algun servei extra
com és ara portar-los la maleta o altres objectes de viatge.
Tot això, és clar, sempre que
conegués a fons la persona
amb la qual se les havia perquè al llarg del temps també
s’havia trobat en situacions
desagradables en què n’havia
sortit escaldat i el pot de les
propines se li queixava de valent.
Amb alguns veïns del poble
que s’havien de llevar sovint a
diferents hores de la nit, semblava que existia un contracte
entre el sereno i ells. Un contracte que no s’havia signat
mai per cap de les dues parts,
però que tenia tanta validesa

com qualsevol que fos segellat
legalment. I per saber l’hora
que havia de despertar el matiner tenien establerts diversos sistemes, entre els quals
l’astúcia de les pedretes i el
del número posat a la finestra. Així, en passar pel davant
de casa, el sereno comptava
el nombre de pedres que hi
havia davant la porta, o bé
mirava quin número hi havia
escrit al paper de la finestra
del menjador o d’on fos i, tothom tranquil, sempre que algun desaprensiu no li hagués
passat pel cap de canviar el
nombre de les pedretes. En
aquest cas, però, com que
tenia coneixement dels costums, gairebé sempre, evitava
que ningú no tingués cap ensurt endevinant la jugada que
li havien preparat.
Aquest servei de despertar
els que s’havien de llevar a
tales hores de la nit, era molt
efectiu de cara als hostes que
pernoctaven en les fondes de
pobles i barris de les ciutats
perquè poguessin agafar els
mitjans de transport per viatjar cap on fos.
En arribar les Festes de
Nadal, el sereno era un més
dels qui repartien la seva felicitació dels bons desigs casa
per casa, tot esperant l’agraïment, per cert ben merescut,
per part de tothom. ■
[JULIOL 2008]

sió 533

19

20

sió 533

[JULIOL 2008]

H I STÒR IA R EC O R D S D E J OAN MAL UQUER I VIL ADOT

per RAMON BERNAUS

Dels Viladot de Cal Mas Vell
i la seva època (I)
Joan Viladot i Noró va ser el darrer de la nissaga dels Viladot de Cal Mas Vell. L’hereu, Josep, es va morir de
melancolia quan no el van deixar casar amb la noia que estimava. La filla petita, Teresa, es va casar amb
un Reñé i van continuar la nissaga agramuntina. La gran, Rosa, ho va fer amb un Maluquer d’Alentorn.
Aquesta sèrie d’escrits que avui comencem es basen en les memòries del seu fill Joan, el nét del darrer
Viladot de Cal Mas Vell.

Joan Maluquer i
Viladot va néixer
a Barcelona l’any
1856, on va morir
el 1940. Aquestes
memòries les va
escriure al juny
de 1937 a l’edat
de 81 anys.

E

de ponent. Aquestes memòries ens apropen a una colla
d’esdeveniments del segle
XIX els quals són molt poc
coneguts i molt poc estudiats
per la historiografia actual
i com a màxim es coneixen
de forma genèrica i general
als manuals d’història, però
molt poques vegades els podem relacionar amb les contrades properes a Agramunt.
Pensem que aquests articles,
a vegades sobre fets anecdòtics, ens poden donar una
visió diferent i de proximitat

n elaborar els articles
sobre mossèn Joan
Pons i Farré i esbrinar la seva relació amb Joan
Maluquer i Viladot, president
de la diputació de Barcelona
el 1931, vam tenir a l’abast
i hem pogut consultar a fons
el mecanoscrit “RECORDS
de Joan Maluquer i Viladot”.
Ja vàrem fer una breu semblança d’aquest important
personatge molt relacionat
amb Agramunt, amb Alentorn, amb Artesa de Segre
i, en general, amb les terres

Cal Maluquer d’Alentorn
Joan Maluquer i Montardit
(+1822)

Cal Mas Vell d’Agramunt

Eulàlia Aytés i Jordana
(+1811)

Joan Viladot i Noró
(+1863)

M. Teresa Bosch i Farré
Josep Viladot (+)
Mundeta Viladot

Josep Garrell

Teresa Viladot
Josep M. Reñé
(Nissaga agramuntina)

Salvador Maluquer i Aytés
(1810 - 1887)

Rosa Viladot i Bosch
(1827 - )

Joan Maluquer i Viladot
▼

(1856-1940)

[JULIOL 2008]
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H I STÒR IA R EC O R D S D E J OAN MAL UQUER I VIL ADOT

Coberts de Cal Mas Vell
a la plaça del Mercadal.

d’aquest període històric tan
proper i tan oblidat.
Joan Maluquer i Viladot
va néixer a Barcelona l’any
1856, on va morir el 1940.
Aquestes memòries les va escriure a Vincennes (França)
al juny de 1937 a l’edat de
81 anys. Les va dictar al seu
cosí Pepe Maluquer, ja que ell
estava afectat de cataractes i
tenia molt poca visió. Això vol
dir que les notícies de la primera meitat del segle XIX són
fruit de les explicacions dels
seus pares i dels seus avis, i
a fe de Déu que tenien bona
memòria.

El seu pare era Salvador Maluquer i Aytés, cabaler d’una
antiga família d’il·lustrats i
liberals d’Alentorn i de les
més argendades d’aquella comarca. La seva mare, Rosa
Viladot i Bosch, era la filla
petita de Joan Viladot i Noró,
hereu de cal Mas Vell d’Agramunt; una de les famílies
més riques i argendades de
la comarca, antic il·lustrat i
afrancesat i també de fermes
conviccions liberals, tal i com
s’anirà veient en les narracions que seguiran.

Records de la Guerra del
Francès (1808-1814)
A principis d’any del 1808
Napoleó havia envaït Espanya
i ocupat les principals ciutats. A primers de maig va fer
abdicar la família reial espanyola (Carles IV i Ferran VII)
i nomenà el seu germà Josep
com a rei d’Espanya, llevat de
Catalunya que en un primer
moment la convertí en una república protegida per França
i el 1812 la integrà a l’estat
francès dividint el territori
en quatre departaments. Els
catalans se sentien molt espanyols i molt antifrancesos i
també van organitzar la Junta
Suprema del Principat i juntes de defensa locals, guerrilles populars i es van resistir
a deixar-se ocupar per les tropes franceses.
En aquesta guerra tan inusual en que no hi havia un
exèrcit regular espanyol per
enfrontar-se a les tropes napoleòniques, va agafar gran
protagonisme l’organització
de guerrilles locals de sometents i miquelets, atiats i
sovint organitzats pels clergues. Aquests no volien de
cap manera que les idees re-

volucionàries i antireligioses
penetressin entre els seus feligresos. Una mostra d’això és
el Catecismo español (1808),
que evidentment també s’estudiava aquí:
– Dime hijo, que eres tú?
– Soy español por la gracia
de Dios.
– Cuantas obligaciones tiene un español?
– Tres: ser cristiano y defender a la Patria y al rey.
– Quien es nuestro rey?
– Fernando VII
– Quien es el enemigo de
nuestra felicidada?
– El emperador de los franceses.
– Quien es ese hombre?
– Un malvado, un ambicioso, principio de todos los
males, fin de todos los
bienes y compendio de
todos los vicios.
– Es pecado asesinar un
francés?
– No, padre: es una obra
meritoria liberar la patria
de estos violentos opresores.
A l’abril de 1810 Balaguer
va caure en poder de les tropes del general Suchet, Tàrrega també va caure aquells
dies i suposem que també
Agramunt. Lleida va capitular
el dia 14 de maig.
La primera notícia que dóna
Joan Maluquer de la Guerra
del Francès és el naixement
del seu pare, Salvador Maluquer, que ho va fer el dia 17
de desembre de 1810 al poble d’Enviny, a prop de Sort.
Era el poble de la seva mare,
Eulàlia Aytés, on s’havia anat
a refugiar, fugint d’Alentorn
en l’ocupació francesa.
El guerriller Francesc Montardit. L’àvia d’Alentorn, Isa-

▼

▼

La primera notícia
que dóna Joan
Maluquer de la
Guerra del Francès
és el naixement del
seu pare, Salvador
Maluquer, que ho
va fer el dia 17 de
desembre de 1810
al poble d’Enviny, a
prop de Sort.

JOSEP BERTRAN
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▼

Els predicadors
des de la trona
de l’església,
per encoratjar
la defensa espanyola, deien als
feligresos que els
francesos no eren
homes sinó veritables diables.

JOSEP BERTRAN

L’edifici de Cal Mas Vell, actualment de propietat municipal,
acull la residència geriàtrica i
el casal d’avis.
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bel Montardit, era filla de casa
Montardit d’Àger i germana
dels cèlebres guerrillers Francesc i Joan Montardit. Francesc, l’hereu, era el comandant del batalló de Balaguer
i va destacar per les seves
victòries sobre els ocupants
francesos fins al setembre
de 1811 en què fou capturat
d’una manera força estranya.
Amb el seu escamot havien
realitzat una incursió molt
important contra els francesos a les Avellanes i, com
sempre, després de complir
amb la missió, es retiraven
ràpidament per evitar baixes i
un enfrontament directe amb
l’exèrcit regular. Va tenir la

mala sort que l’euga que cavalcava en la fugida anava de
moguda, i en sentir la fressa
dels cavalls dels francesos
que els perseguien, es parà
en sec, es girà i va arrencar
a córrer de cara als francesos
fins a barrejar-se amb els seus
cavalls. Francesc Montardit,
després de lluitar durant tres
anys per l’Urgell, el Segrià
i el Montsec, era capturat
d’aquesta forma tan absurda.
Al cap de pocs dies era afusellat a la plaça Mercadal de
Balaguer.
Els francesos a Agramunt. A
Agramunt també ensenyaven
el catecisme espanyol a les

criatures i per això es va produir l’anècdota que relatem.
A la casa que feia cantonada amb el Mercadal, pensem
que davant de l’actual Casal,
hi vivia una família, els Anyés,
amics de cal Mas Vell, en què
el pare era mestre d’obres.
Tenien dos fills de cada sexe.
Les xiquetes tindrien entre 5
i 9 anys cap al 1808 i sabent
que les tropes franceses havien d’entrar a Agramunt per
l’altre costat del Mercadal venint de l’indret que en deien
el Pou, es van posar al darrera
del balcó amb els porticons
mig tancats per veure entrar
la comitiva i no ser vistes. Les
nenes no tenien cap més notí-

JOSEP BERTRAN

A la llinda que hi ha sobre
la portada hi ha esculpit
l’any 1806.

Joan Viladot va
edificar cal Mas
Vell l’any 1808
durant la guerra,
però sense enrajolar-la, ja que
eren comptades
les cases bones
que tenien enrajolat.

cia de com eren els francesos
llevats de les que els donaven
els predicadors des de la trona
de l’església els quals, per encoratjar la defensa espanyola,
els deien que no eren homes
sinó veritables diables. Quina
no va ser la seva sorpresa en
veure formada i desfilant al so
de la música la tropa francesa. Una d’elles exclamà, dirigint-se a l’altra i amb una certa satisfacció: –“Però xica, si
també són homes!”.
L’enrajolat de cal Mas Vell.
Cap al 1800 es van començar
a edificar les cases de la plaça del Mercadal. Joan Viladot
va edificar cal Mas Vell l’any
1808 durant la guerra, però
sense enrajolar-la, ja que eren
comptades les cases bones
que tenien enrajolat. A finals

del 1813 va fer enrajolar la
casa.
A primers de febrer de 1814
Lleida va ser ocupada de nou
per les tropes espanyoles dirigides pel general Joaquim
Ibáñez i Cuevas, baró d’Eroles, i els francesos van evacuar la ciutat. Lleida tornava
a l’obediència del rei Ferran
VII. Pràcticament no van tenir
temps de posar en funcionament la Constitució de 1812
ni d’estrenar la capitalitat de
província que li assignava ja
que el 4 de maig el rei abolí la Constitució i va tornar a
l’absolutisme.
Els de cal Mas Vell, tenien
en aquesta època una gran
autoritat a Agramunt, per això
va arribar a la casa un correu
privat des de Lleida portant la
notícia de la marxa dels fran-

cesos de la ciutat. La nova
passà ràpidament de boca
en boca i es va omplir la sala
gran amb moltíssimes persones, abundant els frares dels
dos convents que hi havia a
Agramunt. El Mercadal també
s’ompli de la gent del poble
que volia confirmar la bona
nova. No van tenir més remei
que sortir al balcó i llegir la
carta que els havien fet arribar de Lleida.
Després de la lectura els
aplaudiments foren molt
grans i va esclatar l’entusiasme entre la gent de la plaça
que es van posar a ballar.
També es van posar a ballar
la gent que omplia la sala de
cal Mas Vell, donant-se el cas
que hi van prendre part els
frares com uns dels primers i
més decidits.
El resultat fou que, com
que l’enrajolat era encara
bastant tendre, amb aquell
tripijoc es van esmicolar totes
les rajoles no quedant-ne cap
de sencera. Però van quedar
molt ben fixades i agafades al
sòl. D’aquesta manera i amb
aquella trencadissa de rajoles
va estar la sala de cal Mas Vell
mes de cinquanta anys com a
record de la fi de la Guerra del
Francès. ■
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C ULTU R A PATRIMO N I HISTÒRIC

El llegat documental
de Mn. Joan Pons i Farré

Dolors Domingo Rúbies

Informe llegit en l’acte de la signatura del conveni de cessió del Llegat de Mn. Joan
Pons i Farré a l’Ajuntament de la vila d’Agramunt, el dia 14 de juny de 2008

E

la parròquia o diverses famílies d’Agramunt. Intercanviant
aquestes suposicions amb
Mn. Llorenç, rector de la parròquia, vaig saber que hi havia una família que guardava
una caixa amb documentació
que podia ser antiga. Va ser

el mateix Mn. Llorenç que
amablement em va presentar la família de la M. Teresa
Mir i Jesús Muñoz, era finals
d’octubre de 2007. Llavors
vaig saber que la M. Teresa Mir era la neboda de Mn.
Joan Pons, l’autor de Beata

▼

JOSEP BERTRAN

Dolors Domingo fullejant
una de les peces més
emblemàtiques del llegat,
un cantoral probablement
d’època barroca.

n acabar la documentació de l’arxiu Benet-Segarrenc de Mafet tenia
la impressió que hi mancaven documents, principalment referents a la Confraria
del Sant Esperit, que podien
estar en altres llocs, ja fos
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▼

Els documents
són molt variats,
tant pel que fa a
mides i estat de
conservació com
pel contingut.

La documentació es va
portant al nou Arxiu Històric
Municipal ubicat a l’antiga
Biblioteca de “la Caixa”.

Maria Acrimontis, obra que el
mateix Mn. Llorenç m’havia
facilitat i que m’havia aportat
tanta llum als documents que
treballava a Mafet. La família
del Jesús i la M. Teresa llavors
havia d’anar-se’n a Madrid, on
tenen la residència habitual,
però ja ho van fer convençuts
que havien de recopilar el llegat del seu oncle. Al desembre, quan van tornar a Agramunt, van portar una part de
la documentació que tenien
allí, i en regirar les golfes de
casa seva va aparèixer la caixa
amb els pergamins i el gruix
de la documentació antiga
en paper que forma part del
fons. Encara recordo l’emoció que em va causar saber
de l’existència de pergamins,
com ja intuïa.

La primera feina va ser la
de descobrir i recollir la documentació que ha constituït el
llegat de Joan Pons. Aquesta
feina que ha tingut ocupats la
M. Teresa i el Jesús, ha estat
una tasca lenta perquè estava dispersa entre la residència habitual del matrimoni a
Madrid i el pis d’Agramunt i
encara en aquest n’hi havia
bona part que es guardava en
capses a les golfes. A mesura
que es trobaven documents
nous es procedia a la criba,
que ha consistit a destriar
què pertanyia al fons i què no,
aquesta feina s’ha anat duent
a terme fins a finals d’abril de
2008 i encara potser que hi
hagi noves incorporacions.
A la vegada es feia la tasca de la primera cura, que
ha consistit a treure la pols i
planxar els documents a fi i
efecte de poder-ne fer una primera lectura. S’han guardat
en paper, carpetes, caixes, i,
o capses, segons la seva tipologia, per tal de preservar-los
i a la vagada poder-ne fer el
trasllat i la identificació topogràfica.

Inventari
Per a la classificació s’ha
elaborat una base de dades
senzilla, cada entrada constava de camps sobre: mida,
descripció de l’estat de conservació, resum del contingut
i datació, si la porta. Amb el
buidat de la base s’ha elaborat un inventari, que s’ha
adjuntat al document de donació que avui se signa i un
catàleg cronològic que servirà
per reconèixer els documents
i per guiar la identificació.
Pel que fa a l’estat de conservació en general és acceptable, tot i que hi ha docuJOSEP BERTRAN
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ments històrics en un estat
precari, que requeriran una
restauració urgent.
A l’hora de classificar, des
d’un primer moment es van
destriar dos tipus de documents, uns relatiu a la persona de Joan Pons i altres
papers antics que el prevere
havia anat guardant. Aquesta darrera documentació que
hem anomenat Documentació
històrica s’ha subdividit en
dues seccions segons el suport, ja sigui en pergamí (20
registres amb datació entre
1224 i 1624) o paper (109
registres d’entre els segles.
XIV i XX) Els documents són
molt variats, tant pel que fa
a mides i estat de conservació com pel contingut que va
des d’un cantoral fins a privilegis, censals, butlles apostòliques, capítols matrimonials,
llibres de confraries, papers
de la guerra civil, etc., també és diversa la procedència,
en general són d’Agramunt,
però també de localitats del
seu voltant: Preixens, Ossó,
Puigverd, etc., o altres. Destaquen entre els pergamins,
un cantoral de 72 fulls, probablement barroc, que requerirà un estudi adequat, i
els pergamins que contenen
privilegis concedits a la vila
d’Agramunt. El número 10 és
de 1224 i en ell Guerau de
Cabrera, que s’intitula comte
d’Urgell, atorga als agramuntins l’exempció de la lleuda i
peatge en el comtat d’Urgell.
El número 6 de 1319, conté
la concessió de l’infant Alfons, comte d’Urgell, de poder fer justícia a la vila.

Confraria Sant Esperit
De la documentació en
paper són significatius per a

De la documentació
en paper són significatius per a mi els
relatius a la confraria del Sant Esperit,
alguns dels quals
intuïa que podien
ser-hi com el testament de Guillem
d’Orenga de 1300,
en què va fer deixes
per instituir la
capellania de Sant
Salvador.

mi els relatius a la confraria
del Sant Esperit, alguns dels
quals intuïa que podien ser-hi
com el testament de Guillem
d’Orenga de 1300, en què
va fer deixes per instituir la
capellania de Sant Salvador,
però també altres relatius a
ingressos, nomenament de
beneficiats... de la confraria.
Citaré entre altres documents:
l’inventari dels béns del prevere Pere d’Agostí de 1529,
diversos rebuts i notícies sobre la capella dels Socors del
s. XVII i XVIII, els nombrosos
documents referents a la comunitat de preveres d’Agramunt, i els llibres d’actes i
altres papers de l’Ajuntament
d’Ossó generats durant la II
república i la guerra civil.

Registres
de la Documentació
Els registres de la Documentació personal de Joan
Pons Farré, contenen textos,

fotografies, llibres o partitures musicals que va generar
el prevere o li van pertànyer.
S’han organitzat en carpetes,
27 en total, que reuneixen els
documents per la temàtica
del seu contingut.
La Carpeta 1 amb el títol
Preses de possessió conté registres referents a certificat de
notes al seminari de 1908/09
a 1918/19 i els nomenaments
com a prevere (1923 a Salàs,
1923 a Ivars d’Urgell, 1926
a Sanaüja), càrrecs que va
comptabilitzar amb ser prevere auxiliar d’Agramunt (de
1923 fins 1935).
En la Carpeta 2, s’han inclòs els recordatoris, carnets
i targetes, que anaven apareixent a mesura que es descobria el fons i que són diversos, des de targetes de personalitats amb qui Mn. Joan
devia tenir tracte, a recordatoris de la mort del seu pare
(1934) o d’ell mateix (9 de
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Rosa Mari Sera i Dolors Domingo endreçant i arxivant
els pergamins.

gener de 1952) o el de la primera missa que va celebrar a
Agramunt el dia de Sant Jordi
de 1919.
Maria Àngels Vaqué Rodes
va ser una jove mestra, amb
qui Joan Pons va coincidir en
una trobada de Sant Muç, a
Rubí, l’any 1929, devia unirlos una bona amistat. Formà
part del grup de mestres de
l’escola Pere Vila de Barcelona, que va tenir un paper
destacat pels nous mètodes
d’aprenentatge desenvolupats
durant la II República. La dedicació d’ella a la tasca del
magisteri s’evidencien les reflexions sobre l’ensenyament
als nens, que es contenen en
la carpeta 3. Va escriure el
pròleg del llibre de Joan Pons
on el qualifica de “el nostre
bon amic”. Maria Àngels va
morir jove; el 29 de juliol de
l’any 1935, Joan Pons va escriure la poesia del recordatori del seu enterrament, que va
titular “fulleta de xiprer”.
A la carpeta 4 s’ha recollit
la correspondència, que ens
ha quedat de la que va rebre
Joan Pons. Hi ha documents
molt diversos, des de felicitacions per la publicació de
l’obra Beata Maria Acrimontis, a cartes interessant-se per
la seva salut. De la lectura
del document 4.14 constatem que va ser Joan Pons qui
va gestionar la declaració de
Santa Maria d’Agramunt com
a monument històric Nacional. Les cartes del Director del
Registre i Notariat el 1943 i
la d’Eduard Aunós, president
del Tribunal de Comptes, indicant-li les passes a seguir
per obtenir un benefici o canonja per dedicar-se a la investigació, evidencien seus
intents de continuar la seva
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Els documents
del llegat de Joan
Pons ens permeten conèixer
millor la vida i
obra, d’aquest
prevere, que va
ser un dels grans
intel·lectuals
de la vila
d’Agramunt de la
primera meitat
del segle XX.

Abans d’oficialitzar el
llegat, alguns membres de
la redacció de SIÓ el van
revisar a casa de la família
Muñoz-Mir.

Publicacions
En la Carpeta 5, s’han recollit les publicacions de Mn.
Joan, tant aquelles que es
van publicar: “Beata Maria
Acrimontis” i “L’Orfaneta del
Pla”; com les que estaven
preparades però no van veure la llum: “Esplais. Rimes”,
llibre de poesies, que sembla
corregit i preparat per a ser
publicat, i “Els dàtils del nen
Jesús”, quadret líric en un
acte en vers i en què a més
de la indicació de repartiment, i vestuari, hi ha també
la notació musical del cor. La
seva obra més ambiciosa sobre l’església d’Agramunt va
publicar-se el mateix any que
esclata la guerra civil, fet que
crec va estroncar la producció
de Joan Pons.
La publicació de Beata Maria Acrimontis va generar do-

cuments que es recullen a les
carpetes 6, 7 i 8 i es refereixen a esborranys de la portada
i factures de la publicació, i
crítiques a l’obra, publicades
en diversos periòdics.
La tasca d’historiador va
portar Joan Pons a redactar informes (Notícies d’Agramunt,
o Santa Maria) i a recopilar
notícies o publicacions (com
els Jocs Florals d’Agramunt
de 1912) Aquests documents
s’han inclòs a: Escrits sobre
Agramunt recollits en la carpeta 9.
Hem posat a la carpeta 10,
els goigs a la Mare de Déu
dels Socors (4 registres).
A la carpeta 11 s’han inclòs
escrits, assaigs de diversos
temes, que semblen preparats per explicar a classe o en
conferències, i en la carpeta
12, documents diversos, que
era difícil encabir en altres
carpetes. Entre ells hi ha set
obretes de teatre manuscrites, que estan incompletes.

Aficionat a la fotografia
Joan Pons era aficionat a la
fotografia, tenia màquina de
fotografiar. Els clixés en vidre
que guardava en una caixa es
van trencar quan la família
Mir-Pons va traslladar-se de
casa. Les fotografies que ens
han pervingut es contenen en
les carpetes 13, 14, 15 i 16.
S’ha classificat per temàtica:
Agramunt (38), església de
Santa Maria d’Agramunt (30),
personals (51), diverses (12)
i còpies de l’Arxiu Mas (8 i 2
clixés utilitzats en la publicació sobre l’església d’Agramunt).
La Carpeta 18 conté el recull de poesies que s’ha trobat de vegades entre altra
documentació, són de molt
diversa temàtica, des de les
commemoracions a la poesia
religiosa... la majoria en català, però també en castellà
(que suposem, encara que no
estiguin datades, que són de
després de la guerra civil).

La música
La música va ser important
per a Mn. Joan i en el seu
llegat hi ha 159 partitures
musicals que la M. Teresa
Mir va classificar per temàtica i s’han inclòs en 7 carpetes diferents: misses (10);
música religiosa i cants a la
Mare de Déu (40); cançons
nadalenques, de quaresma i
altres composicions religioses
(38); sarsuela, valsos i caramelles (21); sardanes (13);
balls populars i cançons costumistes (31); i, llibres d’organista (6)
Moltes de les partitures són
còpies impreses o manuscrites, però s’han de destacar
aquelles que són pròpiament
composicions de Joan Pons:

JOSEP BERTRAN
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Dolors Domingo fullejant un
altre dels valuosos i antics
pergamins.

La música va ser
important per a
Mn. Joan i en el
seu llegat hi ha
159 partitures
musicals.

21.12- Cants Antiblasfems.
Música i lletra J. Pons.
21.18- Pasión. Viernes santo. Lletra de J. Pons.
23.1- La Turronera “Tona”.
Música: Mn. Joan Pons. Lletra: Joan Viladot-Puig.
23.4- Records d’Agramunt.
Música: Enric Morera. Lletra:
J. Pons. (11 de desembre de
1915)
23.9- Santa Maria. Joan
Pons.
24.3- Cor final: Adéu-siau.
Música Jaume Calvet. Lletra
J. Pons. (28 de novembre de
1915).

24.20- Juventud. Lletra J.
Pons. (Marxa).
Hem anomenat carpeta la
col·lecció factícia de 131
obres, que s’han glossat com
Lectures perquè són llibres de
text amb què va estudiar Mn.
Joan, i també obres literàries,
filosòfiques, d’assaig i altres
temes que formaven part de
la seva biblioteca particular i
que són indicatives dels seus
interessos i de la base cultural en què va cimentar la seva
obra. Cal destacar el gruix que
sobre el total tenen les obres
més importants de la literatura

catalana des de la Renaixença
als anys 30 del segle XX.
Finalment a la carpeta 27
d’hemeroteca, conté diaris
que va guardar Joan Pons
entre els quals destaquen La
Vanguardia dels mesos de juliol a setembre de 1936, és
a dir del començament de la
guerra civil.
En conjunt els documents
del llegat de Joan Pons ens
permeten conèixer millor la
vida i obra, d’aquest prevere,
que va ser un dels grans intellectuals de la vila d’Agramunt
de la primera meitat del segle XX, els coneixements i
conreu de la música, la poesia, la història, la història de
l’art ho confirmen. És evident
que el seu tema d’interès era
Agramunt, la seva església, la
seva història. Interès que va
demostrar tenint cura de la
documentació històrica, que
de segur que d’altra manera avui hagués desaparegut.
Aquest és l’altre gran aspecte
a destacar del fons que avui
fa cap a l’ajuntament, al poble d’Agramunt, el fet que
conté documents antics que
segur que aportaran dades i
faran més rica i intel·ligible la
història d’Agramunt i pobles
de l’entorn. ■
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C ULTU R A D E LLIB R ES

Turisme, pagesia i Arquitectura Popular
Un nou llibre dels Amics de l’Arquitectura Popular
Josep Mora

A

Portada del llibre.

La portada crea
polèmica. Un collage entre el castell
de Malgrat, una
cabana circular
uns cotxes que es
barregen amb els
tractors. Cotxes
que escalen i que
arriben a tots els
indrets, gent jove
que va a descobrir
aquests espais i un
avi que s’ho mira, i
que li dóna la sensació que li estan
canviant el territori.

caba de presentar-se
el llibre núm. 6 de la
col·lecció Arquitectura
Popular, la relació entre la pagesia i el turisme rural cada
dia és més proper i a partir de
les ajudes del Proder i del Lider s’han restaurat unes 350
construccions a la província
de Lleida i unes 1.400 a nivell de Catalunya.
La portada crea polèmica.
Un collage entre el castell de
Malgrat, una cabana circular
uns cotxes que es barregen
amb els tractors. Cotxes que
escalen i que arriben a tots
els indrets, gent jove que va
a descobrir aquests espais i
un avi que s’ho mira, i que li
dóna la sensació que li estan
canviant el territori.

Les lliçons
Les lliçons són exemples de
recuperació de diferents indrets de Catalunya, del Montsant on es recupera el canvi
que va de Lleida a Reus amb
la descripció de l’indret, arribant a la conclusió que els
camins es converteixen en un
recurs turístic i cultural. L’autor és Salvador Palomar.
Cervera celebra cada estiu
la festa de Sant Magí i es descriu aquesta portada d’aigua
de la font de Bufraganya per
repartir entre la gent. Segon
Josep M. Llobet, l’autor, és
una de les festes més populars de Cervera on lliga els pagesos i turisme.

Des de l’Empordà, i en concret des del massís del Montgrí s’ha fet la ruta del vent,
Antoni Roviras ens explica
com va viure el descobriment
de cabanes, forns de calç i
carrerades sota d’arbustos i
descriu aquesta ruta on han
participat a netejar-la molts
alumnes que formaven part
de tallers internacionals.
Un article d’Ermengol Puig
ens fa un repàs als termes de
Tàrrega i Agramunt repassant
una varietat de construccions
i elements com finestrals, ràfecs, murs,...
A la comarca del Bages hi
ha una bona riquesa arquitectònica. Jaume Plans ens ho
explica i destaca les barraques
de vinya, els murs i les tines,
com a conjunt monumental a
Talamanca que cal visitar.
Un escrit d’August Bernat
ens dóna consells com es
fa una ruta, des de com cal
conèixer el lloc, fins fer una
planificació detallada i sense
oblidar el manteniment, la
senyalització i pensar en la
diversitat del visitant.
“Quan no se sap on es va,
que se sàpiga d’on es ve”, és
una cita que comença l’escrit
de l’arquitecte andorrà Antoni Pol que planteja que els
plans d’urbanisme han de ser
el protector del patrimoni cultural i per equilibrar el passat
i el futur. Ens dóna la imatge
oberta de connexió entre comarques i països.

Les pràctiques de fusta de
Ramon Ninot, de com es fa
una forca amb el Casimiro
Brescó –que recentment ens
ha deixat–, de restauració ceràmica amb Bea Barrientos i
d’intervenció en una cabana
dirigits pel Ramon Ninot.
Les visites que es fan són a
Cervera, Gra, Montargull i la
Floresta.
El llibre acaba amb una
taula rodona amb diferents
pagesos, algun dels quals
compaginen la feina amb el
turisme rural.
Es dóna compte dels premiats del 6è concurs de conservació de construccions
rurals, els diplomes als collaboradors d’honor i les conclusions que pensem que són
el resum i les demandes que
es fan per millorar el camp.
Un llibre ple de varietat en
la unitat del seu títol. Us el
recomanem. Podeu fer la comanda a:
www.arquitecturapopular.com

Curset d’enguany
El curset d’enguany serà
sobre arquitectura sostenible
ahir i avui, una moda o una
necessitat? Es farà a les poblacions de Cervera, Tarroja,
Preixens, Baldomà i Tàrrega.
Si voleu conèixer aquest territori i construccions de baix
consum i crear un bon ambient entre persones de diferents llocs i professions, us
esperem. ■
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C O L · L A B O R ACIO N S
L I T ER À R IES EL C O N TE

per J. PIJUAN

J. PIJUAN

Captiu de la nit

El tacte de l’aigua
regalimant pel cos
em tranquil·litza
i aleshores tanco
els ulls per assaborir aquella
pau i serenor que
m’embolcallen.

L

a foscor regna al recinte.
L’obscuritat que plana
sobre el lloc ens acompanya a tota hora. El recinte
resulta molt petit per la gentada que som. Pràcticament no
ens podem moure. Estem tan
amuntegats que si ens movem
una mica ens trepitgem. A pesar del malestar que provoca
aquesta aglomeració hem
aconseguit acomodar-nos una
miqueta –si se’n pot dir així–
després d’algun petit estira i
arronsa per aconseguir tenir
el nostre propi espai. Alguns
han estat molt més afortunats
i han aconseguit ocupar un
lloc privilegiat que els permet romandre estirats tot el
dia. Mentre que d’altres –i en

aquest grup m’hi he d’incloure jo– no hem tingut tanta sort
i ens hem hagut de conformar
a romandre drets en un racó.
Però estar tot el dia dempeus
és un calvari per als nostres
peus, així que per evitar una
mica el cansament i el dolor
ens ho hem hagut d’empescar
per romandre penjats.
Les poques vegades que
entra la claror a l’interior és
quan obren la porta de bat
a bat. Si penseu que ho fan
per veure si ens trobem bé
de salut aneu errats. D’una
estrebada agafen el primer
que troben ajagut a terra i
se l’emporten sense més ni
més tornant a tancar la porta immediatament. D’ençà
que em van tancar aquí ja fa
molt de temps que veig com
se’ns emporten sense que hi
puguem fer res per evitar-ho.
No sé pas on els porten ni què
els fan, però quan els tornen
després d’una llarga absència
els trobem tan canviats que
no els reconeixem.
La nit és llarga al recinte. El
temps transcorre sense presses, sense cap mena d’horari. El silenci ens embolcalla.
Ningú gosa alçà la veu. Tothom roman al seu lloc en silenci anhelant interiorment el
retorn de la llum, però amb
el neguit al cor pensant que
quan s’esdevingui hom resulti
ser l’escollit. Així doncs, restem muts als nostres llocs immersos en els nostres propis
pensaments.
La porta s’obre de bat a
bat. La lluminositat exterior
ens encega per uns moments.

Un cop ens hem habituat a
la llum, la veiem palplantada
al nostre davant. Ens observa descaradament. La seva
mirada ens omple de neguit.
Ens mirem els uns als altres
espantats desitjant no ser un
dels escollits. De sobte em
sento atret per la seva mirada
al temps que el cor comença
a bategar ràpidament. Sense
donar-me temps a reaccionar
m’engrapa d’una revolada per
les espatlles i em treu del recinte. Intento escapolir-me de
les seves mans, però m’agafa
tan fort que no em puc deslliurar. El cor no para de bategar. Estic espantat en desconèixer les seves intencions.
Avancem per carrerons estrets
deixant enrere portes tancades que amaguen algun destí
incert. Ens aturem. Davant
nostre una porta ben fermada
ens barra el pas. Els segons
que restem aturats em semblen una eternitat i començo
a tremolar de cap a peus. Uns
instants després s’obre la porta i accedim a l’exterior. Tan
bon punt posem els peus al
carrer una lleu pluja ens embolcalla. El tacte de l’aigua regalimant pel cos em tranquillitza i aleshores tanco els ulls
per assaborir aquella pau i
serenor que m’embolcallen.
I quan torno a obrir els ulls
ple de joia contemplo com les
petites gotes d’aigua em fan
pessigolles mentre rellisquen
cos avall. Aleshores m’adono
que no estic pas sol, al meu
voltant, altres com jo mostren
la seva alegria d’haver sortit
de l’armari. ■
[JULIOL 2008]
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C O L · L A B O R ACIO N S
L I T ER À R IES M ICR O R ELAT S

per RICARD BERTRAN

RICARD BERTRAN

L’heroi

Se li acostà
un soldat
uniformat,
amb un munt
d’estrelles a
l’espatlla, i
li penjà una
medalla al
coll. Parlava
en un idioma
estrany per
a ell; “héroe
de guerra”,
“adicto al
régimen”,
li deia...

L

’Urc bordà nerviosament i
va córrer a l’encontre del
ciclista que enfilava, amb
dificultat, l’últim tram del viarany que duia a la cabana. En
Mateu, assegut sota l’ombra espessa del majestuós pi roig que
presidia el prat, xiulà, però el
gos no li féu cas. Les poques vegades que algú arribava a aquell
indret perdut de la muntanya,
l’Urc els anava a rebre bordant
i voltant-los com si es tractés
d’ovelles esgarriades. Finalment
el ciclista hagué de desmuntar
per poder arribar fins en Mateu.
Era en Joan, el carter. Panteixant
i sense poder articular paraula, li
allargà un sobre.
– Què és això? –preguntà en
Mateu.
Hagué d’esperar que en Joan
recuperés l’alè:
– És una carta del govern.
En Mateu mirà el sobre sense
obrir-lo.
– No sé llegir, jo. Té, fes-ho tu.
– No em cal, ja n’he repartit

moltes d’aquestes. Et reclamen
a files, Mateu.
– Què dius?
– Que t’has de presentar a
Lleida per incorporar-te.
En Mateu parà de mastegar el
bri de ginebre que li penjava del
llavi i digué:
– I qui cuidarà de l’Urc i del
ramat, eh? La República? Jo no
puc anar-me’n d’aquí.
– Mateu, no fotis, que això és
seriós! Si no et presentes pujaran a buscar-te i t’afusellaran.
– Poc que es molestaran per
un pobre pastor com jo.
Arronsà les espatlles i continuà mastegant tranquil·lament i
passant el palmell pel llom del
seu gos d’atura.
Unes setmanes més tard, l’Urc
tornà a deixar el ramat i corregué cap al camí. Aquesta vegada eren sis homes uniformats i
amb un fusell a l’esquena els
que arribaven. En Mateu arrencà
a córrer darrere l’Urc cridant-lo
desesperadament. Però quan
encara no havia fet deu passes
va veure com un dels soldats
engaltava el fusell i disparava al
gos. En Mateu xisclà, frenà en
sec la seva cursa i tornà a desfer
el camí cap a la cabana.
– Fills de puta, fills de puta!
–anava cridant, mentre les bales
li xiulaven prop de les orelles.
Entrà a la cabana, agafà la
seva vella escopeta, la que tenia
per matar llops, i sortí per la porta del darrere. Enfilà muntanya
amunt fins a perdre’s en el bosc.
Amagat rere els matolls sentí
com algú cridava:
– Mateu Puigarnau, en nom de
la República us ordeno que us
lliureu!
– Veniu-me a buscar, cabrons!

Sense moure’s del seu amagatall podia seguir les evolucions
dels soldats només per la remor
de les seves passes. Es concentrà en les que venien del cantó
del torrent. Somrigué: “estàs
fotut, noi!” pensà. Sentí un so
sec i metàl·lic seguit d’uns crits
esgarrifosos. El pobre desgraciat
havia trepitjat la trampa pels
porcs senglars. Sortí del seu
racó clandestí i va abatre, un a
un, els altres cinc soldats. No
havia mort mai ningú i s’estranyà de no notar ni el més mínim
símptoma de penediment. Un
únic sentiment d’odi cap aquells
fills de puta que jeien als seus
peus i que havien mort el seu
únic company, saturaven tots els
seus porus. Es penjà l’escopeta
a l’espatlla i anà a enterrar l’Urc
sota el pi de l’era.
Al cap d’un temps pujaren
més soldats, aquesta vegada
eren una dotzena llarga. Però
l’avantatge que li donava ser coneixedor de tots els racons i viaranys d’aquell indret era immensa i, al redós del bosc, també els
va abatre a tots.
Després passaren gairebé tres
anys sense veure ningú.
I ara es trobava allà, entremig
de tota aquella gent, no s’hauria
imaginat mai que n’hi pogués
haver tanta al món! No entenia
massa bé què hi pintava ell en
tot allò. Se li acostà un soldat
uniformat, amb un munt d’estrelles a l’espatlla, i li penjà una
medalla al coll. Parlava en un
idioma estrany per a ell; “héroe
de guerra”, “adicto al régimen”,
li deia... Però ell només pensava
en tornar a la seva muntanya, on
hi havia enterrat l’Urc, i on se
sentia sol i segur. ■
[JULIOL 2008]
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Resultats i classificacions

AGRAMU
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E S P O RTS C LUB FU TB O L AGRAMUNT «ESCOL A GERARD GATEL L »

❚ R. Mendoza

www.geocities.com/fcagramunt

Infantil
Agramunt G. Gatell 0 Selecció de Lleida 9
Mollerussa (preferent) 8 Agramunt G. Gatell 0
Bellpuig
3 Agramunt G. Gatell 4

Aleví
Bellpuig A
Agramunt G. Gatell
Habart (Hongria)
Agramunt G. Gatell

2
0
6
4

Agramunt G. Gatell
Selecció de Lleida
Agramunt G. Gatell
Bellpuig B

0
2
0
1

Equip Pre-Benjamí.
Equip tècnic: Ramon Capdevila (entrenador).
Jugadors i demarcació: Ariatna Soto (davanter), Adrià
Jiménez (defensa), Raül Popa
(mig), Joan Pijuan (defensa),
Xavier de la Vega (mig), Albert
Saball (davanter), Gener
Escolà (mig), Marc Nadal
(davanter), Pep Marco (mig),
Johan García (defensa), Josep
López (porter).

R. MENDOZA

Torneig internacional
de Bellpuig

Resum de la temporada pel coordinador del club, Antonio Creus

GERARD CREUS

Antonio Creus posa davant de
l’escut del club al qual ha estat
vinculat durant tantes temporades
com a mebre de la junta directiva,
i que en aquesta darrera també en
va ser el coordinador.

EQUIP PREBENJAMÍ
Entrenat pel Ramon Capdevila, ha estat un equip que
a l’inici de la temporada donava la impressió que seria
una lliga difícil per als nois,
ja que tots, menys dos, era el
primer any que jugaven. Però
a mesura que passava la temporada anaven millorant molt,
assolint resultats molt importants i acabant una temporada molt brillant.

EQUIP BENJAMÍ B
Entrenat pel Gerard Creus,
ha estat un equip complicat
donat que es va formar perquè
hi havia massa jugadors per
un sol benjamí. Es va formar
amb els benjamins de primer
any i tres prebenjamins. Amb
una plantilla de nou jugadors,
però amb moltes ganes i lluitant, hem vist partits molt
bons i resultats satisfactoris.

EQUIP BENJAMÍ A
Entrenat per l’Aleix Miró,
ha estat l’equip de més alts
resultats amb una plantilla
tota de segon any, la trajectòria de tota la temporada
es pot comptar per victòries
ja que en tota la lliga, si no
recordo malament, crec que
van perdre tres partits, i fent
un bon futbol.

EQUIP ALEVÍ
Entrenat pel Xavier Pedrol
ha estat un equip molt disci-

plinat amb una plantilla molt
àmplia, fent partits espectaculars i fins a la penúltima
jornada disputant el campionat, aconseguint un important quart lloc a la lliga i amb
possible plaça d’ascens a primera divisió.

EQUIP INFANTIL
Entrenat pel Narcís Repilado, ha estat, com l’aleví, un
equip molt disciplinat, amb
una plantilla molt àmplia i
fent un molt bon futbol, per
això es va aconseguir una tercera plaça a la lliga i l’ascens
a primera divisió. Ha estat
una temporada fantàstica.

EQUIP CADET
Entrenat pel Manel Guixé,
en la primera fase, i per Marc
Puebla, la resta de temporada.
Ha estat l’equip amb més
problemes de tota l’escola degut a moltes dificultats durant
[JULIOL 2008]
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▼

L

a temporada 2007-08
crec que ha estat una
de les millors del nostre
club en molt temps.
Tot això ha estat possible
gràcies a un treball de moltes
persones, des del president
fins al noi que el diumenge
recollia les pilotes durant el
partit.
Pel que fa als equips jo crec
que, tant els entrenadors com
els jugadors, feien tot el que
podien millorant dia a dia.
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E S P O RTS C LUB FU TB O L AGRAMUNT «ESCOL A GERARD GATEL L »

▼

Pel que fa als
equips jo crec
que, tant els
entrenadors com
els jugadors,
feien tot el que
podien, millorant
dia a dia.

M’agradaria que
el suport que
tots hem tingut
aquests anys el
tingués la nova
junta directiva.

la temporada. Des de tenir
una plantilla justa, a la marxa
del nostre davanter a un altre
club. Per aquests motius, una
sèrie de jugadors de l’infantil varen jugar molts partits
amb els cadets, jugant dos
partits per setmana. Al marge
d’aquests problemes, la resta
de la plantilla hi va posar ganes, assolint la permanència
a primera tres jornades abans
d’acabar la lliga.

EQUIP JUVENIL
Entrenat pel Manel Olaya,
ha estat un equip que aquesta
temporada ens ha donat una
sorpresa, ja que varen començar amb una plantilla molt
justa, i crèiem que ens retiraríem a la primera volta. Però

amb les ganes dels jugadors,
de l’entrenador i d’alguna incorporació, vàrem fer partits
molt bons. Per això es va assolir la tercera plaça a la lliga i
l’ascens a primera divisió.

EQUIP AMATEUR
Entrenat per l’Emilio Gil,
i amb una plantilla tota de
casa, ha estat un equip que
va començar molt malament,
per moltes lesions i altres circumstàncies.
Durant la temporada vàrem
millorar molt, però sense poder fer el mateix equip d’un
diumenge a l’altre i amb algun reforç de veterania i ganes per part dels nostres jugadors vàrem acabar la lliga en
un sisè lloc. Jo, com a coor-

dinador d’aquesta temporada,
crec que hem assolit un bon
nivell dintre de les nostres
possibilitats i la prova és que
la temporada vinent l’aleví,
l’infantil, el cadet i el juvenil,
si no passa res, estaran a primera divisió.
Aquest any, en què jo em
retiro, vull donar les gràcies
primer a tots els jugadors que
durant tots aquests anys han
estat al club i ens han fet passar tardes molt bones; també
als pares, aficionats, entitats i
a tota la gent que ens han donat suport. També m’agradaria que el suport que tots hem
tingut aquests anys el tingués
la nova junta directiva.
Moltes gràcies.
VISCA L’AGRAMUNT! ■

[JULIOL 2008]
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E S P O RTS B À SQ U ET A G RAMUNT CL UB

Període de vacances

U

TERESA BERTRAN

n cop acabada la temporada, cal fer unes
merescudes vancances, per tornar a l’agost amb

TERESA BERTRAN

El Sergi Solé amb el seu guardó,
acompanyat dels companys d’equip
Albert Salat i Josep M. Esmatges.
A baix, festa del Bàsquet Català amb
representació agramuntina.

❚ R. Boncompte

totes les ganes del món. La
temporada vinent el BAC
Agramunt tindrà uns petits
canvis, com és normal cada
any. Després de molts anys al
club, dos il·lustres veterans
passen a la reserva: el Mere
Farreny i el Ramon Boncompte. Han estat molts anys per
part dels dos al capdavant del
bàsquet a Agramunt, i ja ha
arribat l’hora que les noves
generacions agafin el relleu.
No és un adéu definitiu, tots
dos estaran a disposició del
club quan se’ls requereixi.
Pel que fa als equips de
l’any que ve, si res no ho
canvia seran vuit (quatre de
masculins i dos de femenins).
I són: SÈNIOR MASCULÍ, SÈNIOR FEMENÍ, CADET MASCULÍ, INFANTIL FEMENÍ,
INFANTIL MASCULÍ, MINI
MASCULÍ.
La propera temporada el
club estarà presidit pel Jordi
Salat i la coordinació tècnicoesportiva serà a càrrec dels
germans Añé, el Joan i el
Ruben. Des d’aquí els desitgem sort en la nova campanya.

Adéus i benvingudes
Quatre baixes confirmades,
que són: El Salva Coma, el
Sergi Solé, l’Anna Carbó i el
Marc Solé. Cadascú se’n va
per millorar. El Salva i el Marc
fan el salt a la 2a catalana, a
Balaguer, a l’igual que l’Anna
que ho fa a Tàrrega. I el més
jove de tots ho fa a Manresa,
se’n va a provar sort a les categories inferiors del RICOH
MANRESA. El Sergi, que si
no ho sabeu, va estar elegit
com a millor jugador de Lleida en categoria infantil, és un
noi amb un futur esplèndid,
esperem que sàpiga aprofitar aquesta gran oportunitat.
SORT SERGI!!!
Les benvingudes no estan
del tot confirmades, però si
res no ho canvia torna amb
nosaltres el Guillem Pla, un
altre dels nostres que ja fa
uns anys va marxar a provar
sort a Manresa, i molt bé que
li va anar. Ara, amb edat sènior, les obligacions esportives són molt dures i és difícil
poder combinar estudis i el
bàsquet d’alt nivell, BENVINGUT GUILLEM!!! ■
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E S P O RTS C LUB TEN N IS AGRAMUNT

Repàs a la temporada

JOSEP ROVIRA

Terraferma

A les pistes hi va haver
molta activitat durant
les 12 hores de tennis

12 hores de tennis

L’escola ha
funcionat a
bon ritme
durant tota
la temporada, amb una
inscripció
mitjana d’una
quarantena
d’alumnes
de diferents
edats.

Un any més es van disputar les
tradicionals 12 hores de tennis,
enguany, organitzat pels monitors del club, el David i l’Albert.
Hi va haver una nombrosa participació i la diada va ser un èxit.
En aquesta festa, com és habitual, per una mòdica inscripció
es pot jugar una hora al tennis,
s’obsequia amb una samarreta
i es lliuren medalles als joves
participants. També s’organitzen diferents jocs per als més
menuts, i al final de la jornada
es fa un fi de festa amb coca i
xocolata.

El club va tornar a participar
al campionat Terraferma per
equips en la categoria Veterans
majors de 35 anys. Els jugadors
participants van ser: Pere Anton
Pijuan (capità), Robert Cluet
(sots-capità), Joan Canudes,
Pere Guàrdia, Jordi Fernàndez,
Cornel Dolha, Jordi Sangrà, Manel Ollé i Joan Saball.
Vam finalitzar el campionat a
la meitat de la classificació, després d’haver assolit els següents
resultats: Es van perdre els partits contra el Tàrrega A (5-0),
el Sícoris (4-1), el C.N. Lleida
(3-2) i el Mollerussa (3-2); i es
van guanyar els disputats contra
el Tàrrega B (2-3), Mequinença
(2-3) i Borges Blanques (2-3).

Campionat d’hivern
Es va disputar el campionat
d’hivern amb un total de 22 participants. El sistema de competició era en forma de lligueta, ho
sigui tots contra tots. Es classificaven els dos primers de cada
grup, que jugaven les semifinals
els guanyadors de les quals disputaven la final. Els quatre se-

❚ La Junta

mifinalistes van ser: Pere Anton
Pijuan, Cornel Dolha, Montse
Vallés i Joan Pedrós. El campió
va ser Pere Anton Pijuan que va
guanyar Montse Vallés a la final.
Aquest campionat va tenir força
acceptació i es pensa tornar-lo a
repetir la temporada vinent.

Escola de tennis
L’escola ha funcionat a bon
ritme durant tota la temporada, amb una inscripció mitjana
d’una quarantena d’alumnes de
diferents edats. Les classes tenen lloc entre setmana i els dissabtes al matí. Durant aquest
mes de juliol també s’estan fent
cursets intensius de tennis, de
dilluns a divendres, en diferents
horaris i categories.
La propera temporada començarà a mig setembre i s’hi pot
apuntar tothom que tingui ganes d’iniciar-se en aquest esport
o bé de perfeccionar-lo. Recordem que per assistir a l’escola
de tennis no és imprescindible
ser soci i que les inscripcions
s’han de fer a les mateixes pistes del club, adreçant-se als
monitors. ■
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PA RT I T S P OLÍTIC S
M U N ICIPALS ER C
Secció local d’Agramunt
www.esquerra.cat/agramunt

Els grans focs apagats
ja no es revifen(1)

ERC

Com ja deveu saber, el Casal ja no
té arrendatari. El que més sorprèn,
però, és que ara que el gestiona
directament l’Ajuntament, per primer cop disposarem d’entrepans
en català i en castellà. Potser
a partir d’ara haurem d’anar al
Teatre/Teatro.

L

’arribada de Sant Joan
dóna la benvinguda a
l’estiu. Pobles i pobles
d’arreu del territori encenen
fogueres i reivindiquen, un
cop més, el reconeixement
dels Països Catalans. Enguany, gràcies a l’empenta
dels Escatxics i del Club Ciclista d’Agramunt, s’ha anat a
buscar la flama a la mateixa
pica del Canigó. Per aquest
motiu, a tots ells els felicitem
(1)

des d’aquestes línies i els encoratgem a seguir-ho fent any
rere any. Potser l’any que ve,
l’ajuntament s’adonarà de la
importància de l’acte i hi donarà la rellevància i l’organització que li pertoca. Una revetlla de Sant Joan aigualida,
sense una bona sessió de ball
al Mercadal i sense un bon
concert per als joves, demostra la manca de sensibilitat
per una de les festes més nostrades, o potser demostra una
manca de previsió a l’hora de
contractar els grups musicals.
Pel que fa a l’aplec i la paella,
en la línia dels darrers anys.
Sembla que hi ha la voluntat,
per part de l’Agrupació Sardanista, de canviar el format de
l’aplec per fer-lo més atractiu.
Caldrà, doncs, que la regidoria de cultura i festes sigui
capaç d’adaptar aquests nous
canvis sense perdre l’essència de la festa i de la mateixa
paella. Així ho esperem.

Notícies de la Ribera
Llegint el darrer Sió, ens

hem alegrat gratament en
veure que en la secció de
notícies s’hi hagin incorporat
les d’alguns municipis de la
Ribera, tal i com s’havia fet
anys endarrere. Felicitem la
nova iniciativa. Com ja sabeu,
des d’Esquerra estem treballant en aquesta línia amb
la publicació de l’Esquerra
del Sió i ens satisfà que una
publicació de referència com
Sió comparteixi el mateix objectiu.

Sardinada
I com ve sent habitual, el
passat divendres 4 de juliol,
la secció local d’Esquerra va
organitzar una sardinada amb
una cinquantena d’amics i
simpatitzants. Aquest any, el
lloc escollit fou la zona d’esbarjo del Pont de Ferro. Tot
i la manca de llum i d’aigua
corrent, la festa fou d’allò
més reeixida.
I a vosaltres, fidels lectors,
només ens resta desitjar-vos
un bon estiu i unes bones i
ben merescudes vacances. ■

Vinyoli, Joan, “All time is unredeemable”, Ara que és tard, Edicions 62, 1975.

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

Pilar Figuera - Tel. 973 39 20 42
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OPORTUNITATS: JULIOL i AGOST
AGRAMUNT

AGRAMUNT

HABITATGE 3 HAB, 2 BANYS, PÀRQUING
ACABATS DE QUALITAT

CASA UNIFAMILIAR, 4 HAB. 3 BANYS
JARDÍ, GARATGE, PARQUET

PREU: 140.000 €

PREU: 180.000 €

AGRAMUNT

AGRAMUNT

IDEAL PER LLOGAR
APARTAMENT DE
NOVA CONSTRUCCIÓ

DÚPLEX A ESTRENAR
3 HAB, 2 BANYS,
MOLT CÈNTRIC

PREU: 80.000 €

PREU: 130.000 €

TÀRREGA

CERVERA

DÚPLEX BONA ZONA
5 HAB, 2 BANYS
RENTADOR, TERRASSA,
PÀRQUING I TRASTER

GRAN CASA A ESTRENAR
IMMILLORABLE SITUACIÓ
PARCEL·LA 170 M², 5 HAB,
CUINA MOLT GRAN
MENJADOR SORTIDA TERRASSA
GARATGE ESPAIÓS

PREU: 176.000 €

PREU: 290.000 €

WWW.STRABERES.ES

902 88 16 30
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L ' A J U N TAMEN T
I NFOR MA

PLE, 29-5-2008
APROVACIÓ PLA ECONÒMIC FINANCER
S’aprovà el Pla Econòmic Financer que aconsegueix l’estabilitat pressupostària en el termini de dos anys, 2009 i
2010, segons el model PR1.2 de Previsions d’ingressos i
despeses consolidades del grup integrat per l’ens local i els
ens dependents subjectes a tutela financera juntament amb
la memòria de l’Alcaldia.
RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE DATA 24 D’ABRIL DE 2008 D’AL·LEGACIONS AL PLA
ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA, 2008/2012
S’acordà presentar com al·legacions dins de la planificació inicial quinquennal del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya, 2008-2012 corresponent al programa general i
als programes específics formulats per l’Administració de la
Generalitat, a més dels programes específics proposats per
les diputacions de Girona i Lleida el següent:
A) Sol·licitar la inclusió dins el Pla únic d’obres i serveis
de Catalunya, l’obra següent per al nucli agregat de Mafet:
ANY 2009.- ARRANJAMENT D’UN CARRER I UNA PLAÇA
AL NUCLI AGREGAT DE MAFET. 1ª FASE.
Distribució del finançament sol·licitat:
Aportació municipal:
- Fons propis:
62.709,86
- Contribucions Especials:
20.903,29
- Subvenció PUOSC:
155.281,54
Total execució contracta:
238.894,69

B) Sol·licitar el canvi d’anualitats respecte la proposta
d’assignació inicial del PUOSC realitzada per la Direcció General de Cooperació Local, les següents:
b.1) ANUALITAT CONCEDIDA: 2010.- ANUALITAT SOLLICITADA: ANY 2009: AMPLIACIÓ DE LA GUARDERIA MUNICIPAL
Distribució del finançament sol·licitat:
Aportació municipal:
- Fons propis:
88.584,60
- Contribucions Especials:
0,00
- Crèdit Bancari:
0,00
- Subvenció PUOSC:
164.514,27
Total execució contracta:
253.098,87
b.2) ANUALITAT CONCEDIDA: 2012.- ANUALITAT SOLLICITADA: ANY 2009.- DONZELL D’URGELL: INSTALLACIÓ D’UNA FOSSA SÈPTICA A LA DONZELL
Distribució del finançament sol·licitat:
Aportació municipal:
- Fons propis:
16.630,02
- Contribucions Especials:
5.543,34
- Subvenció PUOSC:
41.179,10
Total execució contracta:
63.352,46
C) Sol·licitar la inclusió dins el Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya per a l’anualitat 2010 les obres que es detallen a
continuació, per al finançament de les quals aquest Ajuntament sol·licita les corresponents subvencions i es compromet
a l’aportació dels fons necessaris i en el seu cas a l’aplicació,
tramitació i gestió de les contribucions especials previstes,
fixant, ensems, l’ordre de preferència de cadascuna d’elles:

Dia de la Família
Residència Mas Vell
l dia 21 de juny de 2008, al jardí de Cal Mas Vell va tenir lloc la
celebració del dia de la família de la
Residència Geriàtrica Mas Vell. Acompanyats pels alumnes de l’Escola Municipal de Música, els quals van fer
delectar tots els presents amb un variat
repertori de peces musicals. Els avis i
àvies del centre van poder passar una
tarda molt agradable al costat dels seus
familiars. Agraïm a l’Escola Municipal
de Música l’esforç per tal de poder realitzar conjuntament aquesta activitat.
▼

AJUNTAMENT

E
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1: any 2010.- ADEQUACIÓ I MILLORA DELS VESTIDORS
DE LES PISCINES MUNICIPALS.
Distribució del finançament sol·licitat:
Aportació municipal:
- Fons propis:
68.023,34
- Contribucions Especials:
0,00
- Subvenció PUOSC:
126.329,06
Total execució contracta:
194.352,40
2.- any 2010.- ADEQUACIÓ ZONA COMERCIAL DEL NUCLI
ANTIC DE LA VILA.
Distribució del finançament sol·licitat:
Aportació municipal:
- Fons propis:
133.772,00
- Contribucions Especials:
0,00
- Subvenció PUOSC:
248.433,72
Total execució contracta:
382.205,72
ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DEL LLEGAT DE MN. JOAN
PONS FARRÉ A L’ARXIU MUNICIPAL
S’acceptà la cessió gratuïta realitzada per la Sra. Maria
Teresa Mir Pons, com a única propietària dels documents,
fotografies, partitures, pergamins i altres obres de mossèn
Joan Pons i Farré així com a titular de tots els seus drets d’ús
i d’explotació cedeix expressament a l’Ajuntament d’Agramunt tota aquesta documentació bibliogràfica que disposa
que s’adjuntarà en un inventari annex.
L’Ajuntament d’Agramunt es compromet a ubicar tota
aquesta documentació en l’antiga Biblioteca Municipal del
C. de Sió, local que serà destinat a arxiu municipal.
APROVACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL
LABORAL DE L’AJUNTAMENT D’AGRAMUNT
S’aprovà les condicions de treball del personal laboral de
l’Excm. Ajuntament d’Agramunt.
APROVACIÓ DE L’ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL
DEL PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT D’AGRAMUNT
S’aprovà les condicions de treball del personal funcionari
de l’Excm. Ajuntament d’Agramunt.
JUNTA DE GOVERN LOCAL, 3-6-2008
CERTIFICACIÓ
S’aprovà la certificació de l’obra denominada “Condicionament de l’interior de l’església d’Agramunt” executada per
l’empresa CONSTRUCCIONS TONI PAMPALONA, SL que a
continuació es detallen:
Certificació núm. 4 per un import de 43.859,96€ de la

52

sió 533

[JULIOL 2008]

qual l’Ajuntament d’Agramunt cal que aboni a Incasòl la
quantitat de 21.929,98€ d’acord amb el Conveni signat
entre Incasòl i l’Ajuntament d’Agramunt de data 15 de desembre de 2003 en relació al cofinançament de les obres de
restauració de l’església de Santa Maria d’Agramunt.
SUBVENCIÓ FUNDACIÓ PRIVADA ESPAI GUINOVART
S’acordà concedir un ajut econòmic per un import de
15.025,00 € a la Fundació Privada Espai Guinovart per a la
realització de les activitats i serveis culturals de la Fundació
per l’any 2008.
ADQUISICIÓ MATERIAL INFORMÀTIC PEL DEPARTAMENT
DE FIRES I PELS SERVEIS TÈCNICS
S’acordà l’adquisició de dos ordinadors (HP DC5800
complet), un pel Departament de Fires i un pels Serveis
Tècnics i 6 pantalles per ordinador (HP) per un import de
3.980,13€, inclòs IVA a l’empresa del Sr. Xavier Gómez i
Ruiz.
SUBVENCIÓ AMICS DEL SÀHARA
Es concedí un ajut econòmic per un import de 595€ a
l’Associació Catalana d’Amics del Sàhara de les Terres de
Ponent amb motiu de les “Vacances en pau - Estiu 2008”
amb infants sahrauís.
BAIXA ESTABLIMENT
S’acordà donar de baixa del Registre d’Establiments el
corresponent a l’establiment del Sr. Josep M. Morenate Solà
ubicat a l’Av. Jaume Mestres, núm. 25, baixos dedicats a
l’activitat de neteja de vehicles, així com els arbitris que
pogués generar dita activitat.
SOL·LICITUD AJUTS PER A LA PROGRAMACIÓ ESTABLE
D’ACTIVITATS CULTURALS DE CARÀCTER PROFESSIONAL
EN L’ÀMBIT DE LES ARTS ESCÈNIQUES I LA MÚSICA
S’acordà concòrrer a la convocatòria per a la concessió
d’ajuts per a l’any 2008 per a la programació estable d’activitats culturals de caràcter professional en l’àmbit de les arts
escèniques i la música.
SUPORT AL CORRELLENGUA 2008
S’acordà donar suport al Correllengua 2008 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització de l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla
catalana i a favor de la seva unitat.
RECEPCIÓ DEFINITIVA DE LES OBRES DE LA URBANITZACIÓ DEL P.P. 7 (INDUSTRIAL LA TORRE)
S’acordà acceptar les Obres d’Urbanització, dotacions i
instal·lacions realitzades en el Pla Parcial núm. 7 “La Torre”
promogut per INCASÒL, les quals han estat executades de

conformitat amb el Projecte d’Urbanització aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 24 de novembre de 2005.

tral receptora de 24 hores i les quotes anuals de manteniment de l’alarma de robatori i del detector d’incendis per a
la sala de l’arxiu històric ubicat al C. Sió per un import de
2.214,52€, inclòs IVA i s’adjudicà a l’empresa PLANA FÀBREGA SERINSEG, SL.

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 16-6-2008

S’aprovà la devolució a CONSTRUCCIONS I CONTRACTES AGRAMUNT SL l’import del 10% prestada per les
obres d’urbanització del Pla Parcial número 4 “Urbanització Fontanilles” per import que ascendeix a la quantitat de
58.478,31€.
APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE SIGFITO AGROENVASES, SL I “CENTRE D’AGRUPAMENT”,
AJUNTAMENT D’AGRAMUNT, PER IMPLANTAR MECANISMES QUE FACILITEN LA RECOLLIDA SELECTIVA DE
RESIDUS D’ENVASOS FITOSANITARIS EN LA COMUNITAT
AUTÒNOMA CATALANA
S’aprovà el conveni entre SIGFITO AGROENVASES SL i
“CENTRE D’AGRUPAMENT”, Ajuntament d’Agramunt, per
implantar mecanismes que facilitin la recollida selectiva de
residus d’envasos fitosanitaris.
CASETA DE FUSTA PER EMMAGATZEMAR LES EINES DE
MANTENIMENT DE LES PISCINES MUNICIPALS
S’aprovà l’adquisició d’una caseta de fusta per emmagatzemar les eines necessàries pel manteniment de les piscines
municipals per un import de 1.023,80€, inclòs IVA i s’adjudicà a l’empresa FERRETERIA FIRAL, SL.
PINTAR LA SALA DE L’ARXIU HISTÒRIC DEL C. SIÓ
S’acordà el servei de pintar la sala de l’arxiu històric del C.
Sió per un import de 1.334,00€, inclòs IVA que s’adjudicà
a l’empresa Pintura i Decoració Jaume Villalta Solé.
PORTA BLINDADA PER L’ARXIU HISTÒRIC UBICAT AL
C. SIÓ
S’aprovà l’adquisició d’una porta blindada per a la sala
de l’arxiu històric ubicat al C. Sió, per una quantitat de
910,71€, inclòs IVA i s’adjudicà a l’empresa FUSTERIA
RAMON PUIGPINÓS.
ALARMA ROBATORI I DETECTOR D’INCENDIS PER A
L’ARXIU HISTÒRIC UBICAT AL C. SIÓ
S’aprovà l’adquisició d’una alarma de robatori, un detector
d’incendis, una quota de connexió bàsica anual a la cen-

SUBVENCIÓ DINS EL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE CATALUNYA
S’acordà sol·licitar un ajut econòmic dintre del Programa
de Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-2013 del
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la
Generalitat de Catalunya, per l’arranjament i la pavimentació
de diversos camins rurals que a continuació s’especifica i
seguint l’ordre de prioritat per realitzar les actuacions:
Camí rural de La Guàrdia de Tornabous a Castellserà
Camí rural del terme de Tarassó
Camins rurals d’Almenara Alta
Camí rural de Montclar a Ventoses
FESTA DE SANT CRISTÒFOL 2008
S’acordà concedir una subvenció de 220,00 € a la Comissió organitzadora, pels actes festius que se celebraran amb
motiu de la diada de Sant Cristòfol.
LICITACIÓ DECLARADA DESERTA DEL CONCURS PER A
LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE BAR RESTAURANT DEL
CASAL AGRAMUNTÍ
S’acordà declarar deserta la licitació que es va convocar
mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, la concessió administrativa per a l’explotació del bar
del Casal Agramuntí.
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER LA CONCESSIÓ D’INCENTUS EN L’ÀMBIT DEL PLA DE DESENVOLUPAMENT
TURÍSTIC DINTRE EL PROGRAMA 5 DE CREACIÓ I MODERNITZACIÓ D’OFICINES DE TURISME
S’acordà concórrer a la convocatòria per a la concessió d’incentius en l’àmbit del Pla de desenvolupament
turístic per l’any 2008, dintre el programa 5 de Creació i
modernització de les oficines de turisme per l’obra ”Modernització i millora de les instal·lacions i equipaments
de l’oficina de turisme d’Agramunt” i sol·licitar un ajut
econòmic de 3.844,08€, corresponent al 50% del pressupost total de l’actuació que ascendeix a la quantitat de
7.688,17€.
[JULIOL 2008]
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▼

DEVOLUCIÓ DEL 10% DE LES DESPESES D’APROFITAMENT URBANÍSTIC DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ
DEL PLA PARCIAL NÚMERO 4 “URBANITZACIÓ FONTANILLES”

TANQUES AMB PANELS PER AL PATI DE LA GUARDERIA
MUNICIPAL
S’aprovà l’adquisició d’unes tanques amb panels per al pati
de la Guarderia Municipal “Nins” per un import de 2.332,50€,
i s’adjudicà a l’empresa FERRETERIA FIRAL SL.
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SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER LA CONCESSIÓ D’INCENTUS EN L’ÀMBIT DEL PLA DE DESENVOLUPAMENT
TURÍSTIC DINTRE EL PROGRAMA 6 DE FOMENT TERRITORIAL DE TURISME
S’acordà concórrer a la convocatòria per a la concessió
d’incentius en l’àmbit del Pla de desenvolupament turístic
per l’any 2008 dintre el programa 6 de Foment Territorial
de Turisme per l’obra “Restauració del refugi antiaeri sota
l’Església de Santa Maria d’Agramunt i el projecte de museïtzació” i donar conformitat de portar a terme la inversió
esmentada que el pressupost de l’actuació ascendeix a la
quantitat de 100.936,51€, exclòs IVA, i se sol·licità un ajut
econòmic de 60.000€.
NÍNXOLS CEMENTIRI
S’acordà concedir, previ el pagament dels drets d’Ordenança corresponents, els drets funeraris següents:
JESÚS I JOSEP VILLALBA SÁNCHEZ. Nínxol núm. 50,
galeria Ntra. Sra. del Castell.
JORDI I OVIDI CASALS BOIXADÓS. Nínxol núm. 14, galeria Sant Joan
PANTEÓ CEMENTIRI
Es concedí el canvi de nom dels drets funeraris del núm.
15 del Panteó del Cementiri Municipal, per successió hereditària, del Sr. Ramon Galceran Burgués, anterior titular, al
Sr. Joan Galceran Guim.
LLICÈNCIES D’OBRES
RIBES CARBONELL, JOAN JOSEP i altre per la llicència
de primera utilització d’un habitatge unifamiliar en testera.
C. Comtes d’Urgell.
SOLÉ BARRIL, JOSEP R. I MIRALLES LLAVALL, MARIA
A. per la llicència de primera utilització per un habitatge
unifamiliar. C. Domènec Cardenal.
REPSOL BUTANO, SA per obrir una rasa per variar la situació de la xarxa de gas i reparar una claveguera. C. Verge
del Socors.
GARCIA PRAT, DIONÍS per canviar les rajoles de la terrassa. C. Pompeu Fabra.
GARCIA PRAT, DIONÍS per ocupar la via pública amb un
contenidor. C. Pompeu Fabra.
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U. per obrir
una rasa per l’estesa d’una nova línia subterrània de Baixa
Tensió per donar un nou subministrament d’energia elèctrica. C. Segarra.
COMUNITAT DE PROPIETARIS C. AGUSTÍ ROS, 40 per
arranjar i pintar la façana de l’habitatge. Av. Agustí Ros.
COMUNITAT DE PROPIETARIS C. AGUSTÍ ROS, 40 per
ocupar la via pública amb una bastida. Av. Agustí Ros.
COMUNITAT DE PROPIETARIS C. TEIXIDORS, S/N per
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obrir una rasa a la via pública i una altra a l’interior de l’habitatge per connectar la xarxa d’aigua a la xarxa general. C.
Teixidors.
COPIRAL, SL per ocupar la via pública amb dos contenidors per emmagatzemar provisionalment materials de l’empresa. Ctra. Tàrrega.
DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS PATON, SL per arranjar les façanes de l’habitatge i pintar-ho. C. Sió.
DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS PATON, SL per enrajolar les escales interiors i arrebossar les parets dels baixos.
C. Sió.
PACURARIU, VASILE per un dret de connexió d’aigua definitiva a la xarxa general. Av. Marià Jolonch.
OMEDES MIRALLES, RAMONA per anivellar una part de
l’entrada del garatge. Av. Jaume Mestres.
GENÉ ROSET, JOSEP MARIA per canviar la canalera de la
façana posterior del cobert. C. Raval de Puigverd.
GENÉ ROSET, JOSEP MARIA per ocupar la via pública
amb una bastida. C. Raval de Puigverd.
MAR POWER TECH, SL per un dret de connexió d’aigua
definitiva a la xarxa general. C. Pompeu Fabra.
ARMENGOL JUNYENT, JOSEP per fer una piscina al jardí
de l’habitatge. C. Raval de Puigverd.
MATADERO FIGUERA, SA per fer un envà separador al
local. C. Raval de Puigverd.
CLARAMUNT SAMBOLA, CONXITA per aïllar el terra de la
terrassa de l’habitatge. Av. Jaume Mestres.
COMUNITAT DE PROPIETARIS AV. ESPORTS, 63 per ampliar l’amplada de la rampa d’entrada al garatge. Av. Esports.
TORRES CARBONELL, ROSALIA per reformar la coberta
de l’habitatge. Mafet.
PROMOCIONS BERCO 22, SL per obrir una rasa per donar
nous subministraments elèctrics. C. Call, C. Aspi, Trav. Aspi,
C. Àngel Guimerà.
REHABILITACIONS RONCAL CORTIÑES, SL per ocupar
la via pública amb una bastida. C. Raval de Puigverd.
PENELLA BALASCH, JOSEP per repicar la pedra del porxo
de la façana de l’habitatge. Pl. Mercadal.
PENELLA BALASCH, JOSEP per ocupar la via pública
amb un camió cistella. Pl. Mercadal.
DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS PATON, SL per canviar les rajoles del terra i el sanitaris del lavabo. C. Sió.
REPSOL BUTANO, SA per obrir una rasa per construir i
connectar una nova xarxa de gas per ampliar l’existent. C.
Sió, C. Vilavella, Trav. Vilavella, C. Sabateria de Baix, C. Ronda Comtes d’Urgell, C. Sant Joan, C. Control.
LLUCH JOU, ÀNGEL per treure una part de la tanca del
jardí. Urb. Verge del Socors.
ALÓS GUILLAUMET, JOSEP per ampliar i substituir una
finestra per una porta a la façana posterior de l’habitatge. C.
Raval de Puigverd.

I CURSA D’ANDRÒMINES
D’AGRAMUNT
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U. per obrir
una rasa per arranjar una avaria de la xarxa de baixa tensió.
C. Àngel Guimerà cantonada Trav. Aspi.
CARRO LÓPEZ, GERARDO per arranjar la xemeneia i les
parets interiors de l’habitatge. Donzell.
ESTEBAN GARCIA, JULIA per arrebossar la façana lateral
de l’habitatge. Ctra. Tàrrega.
ESTEBAN GARCIA, JULIA per arranjar la rampa de l’entrada a l’habitatge. Ctra. Tàrrega.
HUGUET PLA, SALVADOR per repicar i arrebossar les parets interiors del magatzem i canviar l’esglaó de l’entrada a
l’habitatge. Pl. Om.
COMUNITAT DE PROPIETARIS C. SIO, 10 per substituir
les pedres malmeses del pilar del porxo. C. Sió.

PROGRAMACIÓ ACTES
PER AL MES D’AGOST
– Dia 6, a les 10 del vespre.
Cinema a la fresca a Montclar, amb la pel·lícula
OCEANS 13

L

a Penya Barcelonista d’Agramunt i comarca, amb la
col·laboració de l’Ajuntament d’Agramunt, organitzarà dins dels actes de la Festa Major 2008 la I Cursa
d’Andròmines. Hi haurà dues categories: la de majors
de 12 anys que es durà a terme el divendres dia 5 de
setembre, a les 20.30 hores i la d’infantil (12 anys o
menys) que se celebrarà el diumenge 7 de setembre, a
les 11.00 h del matí
Les normes per participar-hi són les següents:
–
–
–
–

mínim de 2 persones per andròmina
portar casc
que els vehicles no siguin motoritzats
els menors d’edat hauran de portar l’autorització
dels pares i fotocòpia del DNI.

A l’Ajuntament d’Agramunt i a l’oficina de Turisme
es podrà recollir més informació i realitzar les inscripcions fins al dia 29 d’agost.
Els premis es lliuraran segons l’elaboració de l’andròmina:

– Dia 13, a les 10 del vespre.
Cinema a la fresca al pati de l’EMMA, amb la
pel·lícula RATATUILLE

Adults:

– Dia 20, a les 10 del vespre.
Concert als Dipòsits, amb el grup AINUR

Infantils: rebran obsequis per a tots els participants

1r
2n
3r

150 €
100 €
50 €

Reserva de llotges per
a la Festa Major 2008

AJUNTAMENT

E

ls propers dies 5, 6 i 7 de setembre,
al Pavelló Firal, hi haurà llotges que
es podran arrendar per a les diverses
actuacions que es realitzaran en aquest
indret: balls de tarda, nit i concerts.
El preu d’aquestes llotges és de 70 euros durant tota la Festa Major. Disposen
de 6 cadires i una tauleta portagots.
La reserva es realitzarà a les oficines
de l’Ajuntament fins al dia 15 d’agost i
la distribució es farà amb un sorteig públic el dia 27 d’agost, a la sala de plens
de l’Ajuntament.
Us mostrem una fotografia de les llotges reservades.

[JULIOL 2008]

sió 533

55

EN VENDA PIS NOU
al C/ POMPEU FABRA
85 m2, 3 habitacions, cuina americana,
2 banys, gran terrassa, i amb
pàrquing traster de 18,5 m2.
RAÓ TELÈFON

667 571 541

Segon Aniversari

M. Teresa Mora i Prats
El teu record està present cada dia entre nosaltres.

Agramunt, juliol de 2008
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A L MA N A C
Les fases de la lluna:

Mes de 31 dies, vuitè de l’any segons el nostre
calendari i sisè del primitiu calendari romà, anomenat Sextilis, que li van canviar el nom per agost en
honor a l’emperador August. El dia 1 el sol surt a
les 4h 45m, i es pon a les 19h 09m. El dia 31 el
sol surt a les 5h 16m, i es pon a les 18h 26m.
El dia 22 el sol entra a la constel·lació de VERGE.
Dia 16 d’agost, eclipsi parcial de lluna, visible a
Catalunya. Comença a les 18h 23m i fineix a les
23h 57m.

Demografia

Lluna nova

el dia 1, a les 10,13 h

Quart creixent

el dia 8, a les 20,20 h

Lluna plena

el dia 16, a les 21,16 h

NAIXEMENTS

Quart minvant

el dia 23, a les 23,49 h

Raquel Carrasco i Cunillera
dia 28-5
Hamza Benyaddou
dia 13
Ainhoa Jackeline Zambrano i Zambrano dia 19

Lluna nova

el dia 30, a les 19,58 h

(Mes de juny de 2008)

MATRIMONIS

EFEMÈRIDES DEL MES

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI
El Calendari Gregorià. El Calendari Julià, que s’havia anat imposant a la major part del món, contenia
un error de base en partir d’una mesura incorrecta de
l’any, ja que l’any julià equival a 365,25 dies, mentre que l’any real equival a 365,2422 dies. Aquesta
diferència de 0,0078 dies, es traduïa en un retard
d’un dia cada 128 anys. Com a conseqüència les
estacions s’avançaren. Així la Pasqua, vinculada a
l’equinocci de primavera, anava celebrant-se cada
any més cap a l’estiu. L’any 1582, el papa Gregori
XIII, assessorat per Ghiraldi, va decretar que fossin
trets 10 dies a aquell any i fou modificat el concepte
d’any de traspàs. A partir d’aleshores són anys de
traspàs els anys múltiples de quatre i que no acaben
en dos zeros, i també tots els anys acabats en dos
zeros que tenen el nombre que quedaria, en treure
els dos zeros finals, divisible per quatre. D’aquesta
manera se suprimien tres dies cada quatre-cents
anys i s’obtenia un any gregorià mitjà d’una durada
de 365,2425 dies. Tot i això, encara es produeix un
excés de tres dies cada deu mil anys. Gairebé tots
els països van adoptar aquest calendari, tot i que a
Rússia es va mantenir el Calendari Julià fins a la revolució de 1917.
Dia 10: Sant Llorenç.
Dia 15: l’Assumpció de la Mare de Déu.
Dia 24: Sant Bartomeu, apòstol.
Dia 31: Sant Ramon Nonat.

Dia 8 d’agost de 1804: S’ordena l’Arxiu Municipal. Aquest any que s’ha posat de nou en funcionament l’Arxiu Municipal, cal fer memòria d’una de les
remodelacions del mateix. Segons un informe municipal, els papers de l’arxiu estaven desordenats i extraviats. Una bona colla es van haver de buscar fora
del seu lloc i fins i tot de la casa de l’Ajuntament.
Diu l’informe municipal que estaven tan desordenats
i confusos que era impossible trobar-hi res. En classificar-los van tornar a trobar el permís del Consell de
Castella per construir la plaça del Mercadal, que datava de 1777 i ara estava extraviat. També van tornar
a trobar el permís del Capità General, del 1775, per
tancar els pas de ronda de les muralles de la vila, que
pel que sembla l’havien cercat moltes vegades infructuosament, i ara en van trobar l’original i una còpia. Potser el document més emblemàtic que estava
extraviat era la Carta de població d’Agramunt, que
ara van trobar l’autèntica escrita en un pergamí i una
còpia escrita en un llibre. Un dels que no van trobar
era la franquícia de lleuda* en les fires d’Agramunt,
que en aquell moment i de forma injusta cobraven
els arrendataris.
Aquest informe el van redactar el regidor degà
el Dr. Antoni Gili, metge, i el Dr. Ramon Vilaplana,
advocat.
* La lleuda era l’impost que gravava l’entrada de mercaderies
a la vila durant les fires i mercats.

Antoni Beltran i Garcia, i
Iolanda Castillo i Garcia

dia 14

Òscar Gil i Ortiz, i
Sandra Santacreu i Duque

dia 28

DEFUNCIONS
Victòria Sànchez i Ruiz
Balbina Monistrol i Solsona
Teresa Masana i Llena
Teresa Balcells i Camarasa

91 anys, dia 9
102 anys, dia 9
83 anys, dia 24
90 anys, dia 26

JOSEP ROVIRA

AGOST

Temps

R. Bernaus i Santacreu
PLUJA CAIGUDA DURANT EL JUNY

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

l./m2

40

40

35

35

30

30

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

0

–5
1

2

3

4

5

6

7

8

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:

Dia 2 ........................................
Dia 3 ........................................
Dia 9 ........................................
Dia 11........................................
Dia 16........................................
Dia 17........................................
Dia 26........................................
Dia 30........................................
TOTAL ........................................

4,3 l./m2
2,0 l./m2
0,5 l./m2
5,6 l./m2
8,8 l./m2
0,7 l./m2
11,2 l./m2
2,8 l./m2
35,9 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL JUNY
Màxima del mes ............................. 36°, dia 21
Mínima del mes ......................... 10°, dies 4 i 8
Oscil·lació extrema mensual ........................26°
Mitja de les màximes ...............................27,9°
Mitja de les mínimes ...........................14,433°
Mitja de les mitjanes ...........................21,166°
L’observador: Deudat Pont
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JESÚS GILI i BONET
Que ens deixà accidentalment
el 17 de juliol de 2007,
a l’edat de 40 anys.

Ja fa un any que a les sortides no puges al camió,
però tots sabem que el teu esperit està
amb nosaltres per guiar-nos en cada servei.
Els teus companys sempre et recordarem,
per la teva il·lusió, voluntat i dedicació
al cos de bombers voluntaris d’Agramunt.

Agramunt, juliol de 2008
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L LEU R E A MEN ITATS

Les 7
diferències
❚ per
Ricard Bertran

Un grup de joves
gaudint d’una tarda
estiuenca a les piscines.
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

SALT DE CAVALL

BUSQUEU ELS OBJECTES

Començant per la síl·laba on assenyala la fletxa, i fent el moviment
del CAVALL als escacs, trobareu un
refrany català.

Hi ha tres objectes del cercle que no estan en
el quadrat i a l’inrevés. Podeu trobar-los?

co

si

un

ric

ma

neu-

Ni

nos,

us

lau,

rit

ben

Sant

plau.

Solució al SALT DE CAVALL, per P.R.:

Solució a
BUSQUEU
ELS OBJECTES

Cercle:
ull, tassa, dard
Quadrat:
llapis, peix, pastís

Do

Solució a les
7 diferències:

Doneu-nos, Sant Nicolau, un marit
ben ric si us plau.
[JULIOL 2008]
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Carta al Jesús:
Estimat Jesús,
És difícil començar a escriure aquesta carta quan
són tantes les coses que et volem dir.
El temps ha passat tan ràpid que no ens n’hem
adonat i ja fa un any que no ets entre nosaltres.
És tan estrany pensar que et vam veure ahir quan
els dies ens diuen el contrari, sentir la teva olor,
recordar la teva veu, escoltar el teu somriure.
Lluitar per tirar endavant és difícil quan una part
de les nostres vides va marxar juntament amb tu,
superar-ho és complicat, diríem que impossible,
però és cert que la teva empremta ha estat tan intensa i el teu record tan agradable per tots els que
t’hem conegut, que acceptar la teva pèrdua es fa molt més suportable quan a cada instant,
al llarg de tot el dia, tot és ple de detalls que ens fan pensar amb tu i que d’alguna manera
et mantenen viu per nosaltres.
Ara, amb calma i temps per reflexionar, pensem amb tu amb una mica més de serenor, i
fins i tot amb un somriure nostàlgic als llavis quan ens adonem que gairebé sense voler
sempre ets present en totes les nostres converses.
Tots nosaltres viurem per recordar-te sabent que així la teva essència mai no deixarà
d’existir... com si encara avui fossis aquí.
Perquè t’estimem i per tot el que signifiques per nosaltres.
La teva família

En record de Jesús Gili i Bonet,
que morí víctima d’accident el 17 de juliol de 2007
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L A FO TO

per JOSEP BERTRAN

A

questa vegada li va
tocar el rebre a una
farola del final de l’avinguda Marià Jolonch. Una
matinada de divendres un
cotxe que circulava per la
zona del control va perdre
el seu, de control, i es va
estavellar contra un fanal.
El va arrancar de soca-rel.
Sembla que els danys van
ser únicament materials i
que el protagonista, que
es va donar escàpol, en
devia sortir il·lès, segons
informacions oficials posteriors.

L A C A L AISER A

per SERAFINA BALASCH

[JULIOL 2008]
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Durant la dècada dels cinquanta, i bona part de la dels seixanta, l’escenari del Foment Parroquial va
acollir nombroses representacions teatrals de tota mena. Durant els primers anys anaven a càrrec de
grups d’afeccionats formats únicament per nois i noies per separat. L’Església Catòlica no estava per
brocs en aquells temps i el seu integrisme, en alguns aspectes, es podria comparar amb el que avui
critiquem a altres religions. La foto que aquest mes posem a l’Àlbum és de l’any 1953, i correspon
a la representació de “El collaret de la Princesa”.
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D’esquerra a dreta i de dalt a baix:

11

13
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1) Antonieta Aluja, 2) Rosita Solé, 3) Neus
Ingla, 4) Rosa Inglés, 5) Magda Bonet, 6) Assumpció Valls, 7) Pilar Felip, 8) Andreu Solà,
9) Teresina Carulla.
10) Josefina Viladot, 11) Teresa Barres, 12)
Rosa M. Morell, 13) Carme Rovira.
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