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3 i 5 a 11
La nostra Vila va retre un sentit homenatge a Josep Guinovart coincidint amb
el primer aniversari del seu traspàs.
2
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E S T I M ATS L E C T O R S ...

E

l segon cap de setmana
de desembre la nostra
Vila ha estat centre
d’atenció de la majoria dels
mitjans de comunicació de
Catalunya, amb motiu de
l’homenatge que es va retre
a Josep Guinovart, coincidint
amb el primer aniversari de la
seva sobtada mort. La singularitat dels actes programats i la
personalitat de Carles Santos,
que els va crear i dirigir, van
ser l’esquer amb què es va
aconseguir pàgines als diaris i
minuts a ràdios i televisions.

Sense l’aportació
de les persones
i entitats de la
Vila, l’homenatge
hauria estat una
altra cosa. Segurament li hauria
faltat l’ànima.

Això i la indiscutible personalitat artística de l’homenatjat
van atreure també polítics, no
tants com es preveia inicialment, i persones vinculades al
món de l’art i del periodisme.
Malgrat l’admiració que sentien per l’obra del Guino, la
majoria d’aquestes persones
no havien visitat mai l’Espai
que ell va crear ja fa una colla

d’anys. Als de Barna i fins i
tot de Lleida, els sembla que
Agramunt queda molt lluny.
Però d’aquest homenatge el
que des d’aquí volem destacar és la col·laboració de
les persones i entitats de la
Vila. Sense aquesta aportació
l’homenatge hauria estat una
altra cosa. Segurament li
hauria faltat l’ànima. Durant
l’aperitiu popular al Mercadal,
quan ja tot s’havia acabat, si
hagués estat possible mesurar
l’autoestima dels agramuntins
s’hauria pogut veure des del
Pilar d’Almenara.
Les aportacions de Teatredetics, la Coral d’Avui i les cobles Jovenívola, Riella i Quatre
Vents, a més d’altres a nivell
individual, van ser les que van
donar escalf a l’homenatge.
El públic foraster, començant
per les autoritats, va quedar
bocabadat del que érem ca-

paços de fer els agramuntins.
I de fer-ho de forma totalment
altruista, fins i tot posant-hi
diners de la butxaca, amb
l’únic interès de col·laborar en
una cosa del poble i de posar,
com en tantes altres ocasions,
el seu esforç individual en
favor del bé col·lectiu.
El Guino va saber veure aquest
tarannà agramuntí i per això
es va trobar tan bé entre
nosaltres. Ara, després d’un
any de carència i amb tot el
seu llegat artístic a Agramunt,
s’enfila un altre repte que
caldrà veure com ens n’anem
sortint. D’això, però, ja en
parlarem un altre dia. Avui
toca celebrar l’èxit.
Afectuosament,
Bernat Jofre

Agramunt, desembre 2008
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A C T U A LITAT FETS D EL M E S

per JOSEP BERTRAN

JOSEP ROVIRA

C

oincidint amb el primer aniversari del seu
enterrament, Agramunt
va retre, el dissabte 13 de
desembre, un gran i sentit homenatge a l’artista Josep Guinovart, Fill Adoptiu de la Vila
i un personatge estimat per
totes aquelles persones que
el van conèixer directament o
indirectament.
El Guino va ser un artista
d’una tradició vanguardista,

experimental i pluridisciplinari, però també molt arrelat
a la terra. Això els agramuntins ho sabem més que ningú. Els actes d’homenatge,
dissenyats pel músic Carles
Santos, flamant “Premio Nacional de Música”, barrejaven
elements aparentment molt
dispersos però que tenien
com a fil conductor l’amistat i
la col·laboració entre ambdós
artistes.
[DESEMBRE 2008]
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▼

JOSEP BERTRAN

Homenatge a Josep Guinovart

5

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

1. El que més va cridar
l’atenció va ser l’escultura efímera d’onze metres d’alçada
situada a la plaça del Mercat,
davant de l’Espai, construïda
amb 12 pianos de desguàs,
Els pianos d’en Guino. El dia
13 dos fallers hi van calar foc
controlat davant l’expectació
del públic que omplia la plaça.
...Jo que sóc de poble puc
valorar/ la fidelitat d’aquestes
mirades/ guinovardes, esgarrapades per un home que és
de carrer.
Cremant pianos, cremes/
mans pintades i pintadores/
de mans, amb la teua mà/
guino pintarem lo foc; farcit
de pianos.
Guino, t’agafo la mà.

1

2. La crema de l’escultura,
a manera de falla construïda

2

▼

JOSEP BERTRAN

JOSEP ROVIRA

I la música i el piano anaven sonant.

com un castell, va ser l’inici
dels actes populars. Abans,
però, es va fer l’acte institucional a l’interior de l’Espai
amb la presència del conseller de Cultura, Joan Manuel
Tresserres; el president de la
Diputació, Jaume Gilabert;
l’alcalde, Amadeu Padullés;
la presidenta de la Fundació,
Maria Guinovart, i del director
de l’Espai, Carles Sanuy. En
els parlaments es va fer especial èmfasi en la necessitat de
conservar i projectar el llegar
de Guinovart. Els representants de les institucions van
prometre ajudes i la filla i hereva de Guinovart digué que
cedia en dipòsit a la Fundació unes mil obres. L’alcalde
va dir que calen locals per
guardar-les i exposar-les i que
Agramunt pot assumir el que
pot assumir, la resta ha d’arribar de les institucions. Durant
l’acte també es va presentar
el catàleg de la Fundació.

[DESEMBRE 2008]
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A C T U A LITAT FETS D EL M E S

3. L’homenatge va portar
a Agramunt moltes personalitats del món de la política,
–en la foto Artur Mas i l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu,
amb el president de la Diputació–, artístic, periodístic i
també molts admiradors de
l’obra de Guinovart.

4
JOSEP BERTRAN

4. La companyia Teatredetics va prendre el relleu de
l’acte i precedida per la música de les cobles Jovenívola,
Riella i Quatre Vents, va iniciar un seguici guinovartià

que va portar el públic i autoritats a la plaça de l’Església
Tnumarga a Guinovart.
5. Més música i dansa prenyada de l’esperit de l’artista,

5

▼

La companyia
Teatredetics va
prendre el relleu
de l’acte i precedida per la música de les cobles
Jovenívola, Riella
i Quatre Vents, va
iniciar un seguici guinovartià
que va portar el
públic i autoritats
a la plaça de
l’Església.

JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN

▼
3
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JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN
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JOSEP BERTRAN

▼
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10

7

i de l’Art Viu passem al Guinovart, mentre del campanar
penja una acolorida coca de
recapte Poema de recapte
amb simfonia de samfaina. De
Tnumarga a Guinovart, pinzell
del Poble, Obrer de l’Art.
6, 7 i 8. Al cobert del mig
de Ca la Vila l’artista i amic
d’en Guino, el mexicà Humberto Spínola hi va plantar el
tradicional Altar de los muertos del seu país. Allí els seus
amics i familiars hi dipositen
ofrenes. Aquelles coses que
al difunt més li agradaven en

sió 538
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vida o aquelles plenes de simbolisme i, sobretot, aquelles
menges pròpies de la gastronomia local, com es pot veure
en les fotos:
La Generalitat, un vell llibre
de poemes.
L’Ajuntament, terra del bosc
del Siscar i tres ous. La que
el va acollir en la infància i el
que li va donar la subsistència
en temps difícils,
La Diputació, fruits de la
nostra terra.

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

9
MAITE MONNÉ

10
JOSEP BERTRAN

9. A la carpa instal·lada al
mig del Mercadal la música
que Carles Santos va compondre expressament: Guinovart
és el nom de Guinovart. L’artista al piano i la Coral d’Avui
sobre un escenari presidit per
una fotografia de l’homenatjat.

11
JOSEP BERTRAN

10. Pessics blancs de dona
lluna és la interpretació de la
mezzosoprano Claudia Schneider dins un vestit dissenyat
per Mariaelena Roqué. D’ell

en pengen tauletes del nostre
torró. Al final tot es menja, i
en uns pocs instants el públic
se les ha fet seves.
11. Per acabar, un gran
aperitiu popular a dins i a
fora. Les principals autoritats,
alcalde d’Agramunt, conseller
de Cultura, alcalde de Barcelona i president de la Diputació, presenten les coques que
entre tots es menjaran. També hi havia xocolata desfeta i
refrescos.

[DESEMBRE 2008]
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A C T U A LITAT FETS D EL M E S

JOSEP ROVIRA

Presentació del col·leccionable

a sala del Foment va acollir, el diumenge 14 de desembre, la presentació del llibre del darrer col·leccionable,
Contes dels padrins d’Agramunt i rodalies. Inicialment
és una obra coral, fruit de la
recerca que l’any 1981 van fer
un grup d’alumnes de l’Institut guiats pel seu professor
Joan Puig. Ara, 27 anys més
tard, reescrits per donar-los
una homogeneïtat literària i
amb il·lustracions de Serafina
Balasch, han estat publicats
per SIÓ en forma de fascicles
i de volum independent.
[DESEMBRE 2008]
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▼

JOSEP ROVIRA

L

13

El torró d’Agramunt
El Torró d’Agramunt ha esdevingut al llarg
dels segles una tradició cada vegada més
arrelada i a preciada per la vila d’Agramunt.
Les seves peculiars característiques i el seu
sabor distintiu fan del Torró d’Agramunt un dolç
idoni per les postres de qualsevol àpat,
especialment de les festes nadalenques.

Regulada pel Reglament
de la CEE núm. 2081/92

El consell regulador de la Indicació
Geogràfica Protegida IGP TORRÓ
D’AGRAMUNT ha fet una campanya
a nivell de tot Catalunya per tal que
els nostres torrons siguin en les cartes
de postres de tots els restaurants de
Catalunya. L’objectiu és donar a conèixer, encara més, el nostre producte
i treballar perquè sigui consumit durant tot l’any
S’ha confeccionat una base de dades
amb un total de 1.689 establiments
als quals se’ls ha fet arribar una documentació que consta d’una carta de

14
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presentació de la campanya, material
pomocional, amb una breu història
del torró, la recepta i que el representa la IGP, així com un informe de les
nombroses propietats del torró elaborat per una experta diplomada en
nutrició humana i dietètica, Montse
Paüls.
Paral·lelament, des de la Generalitat
s’està donant a conèixer i promocionant el nostre torró a través d’activitats a l’estranger i en una sèrie de
línies internacionals de ferrocarril
durant la setmana de Nadal.

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

▼

nen tota la força. Per acabar,
la revista va fer a mans de tots
i cada un dels exalumnes un
volum dedicat pel seu exprofessor. La presentació va ser
molt emotiva donat que molts
dels actuals pares de família
no s’havien vist més de quan
anaven a l’Institut. La jornada
es va cloure amb un dinar de
germanor.

JOSEP ROVIRA

Dos llibres més

La presentació va
ser molt emotiva
donat que molts
dels actuals pares de família no
s’havien vist més
de quan anaven a
l’Institut.

L’acte de presentació, presidit per l’alcalde, Amadeu
Padullés, estigué dividit en
quatre parts. En la primera es
va fer un repàs dels 20 anys
d’edició de col·leccionables
per part de la nostra revista i
un parlament de l’alcalde.
En Joan i la Serafina van
parlar sobre el llibre, pròpia-

ment dit. Com va ser la seva
gènesi i com ha arribat, des
d’un treball escolar, a ser un
llibre a mans del lector.
Mitja dotzena d’actors del
Grup Escènic Agramuntí van
llegir dos contes dels vinti-dos que hi ha al llibre. Els
contes i les rondalles tenen
un origen oral i és així com te-

Els dies 20 i 21, es van presentar dos llibres més en collaboració amb la nostra revista. El primer, i en el marc de
l’Espai, es va fer la presentació del llibre de poemes Terra
de pas, de Ferran Aisa. El diumenge, a la sala de plens de
Ca la Vila, la novel·la Pa amb
xocolata, de Teresa Roig, una
narració ambientada durant la
Guerra Civil a Agramunt i inspirada en els esdeveniments
que s’expliquen en el colleccionable de SIÓ, La Guerra
Civil a Agramunt. D’ambdós
actes n’informarem en el proper número de la revista.

[DESEMBRE 2008]
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A C T U A LITAT FETS D EL M E S

JOSEP BERTRAN

Mercat de Nadal

L

La xocolata va tenir el seu
protagonisme al matí, amb
una xocolatada amb coca, i a
mitja tarda amb pa torrat amb
xocolata a la pedra. No cal dir
que ambdues degustacions
van ser molt concorregudes.
[DESEMBRE 2008]
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▼

JOSEP BERTRAN

’onzena edició del Mercat de Nadal va tenir una
gran afluència de públic,
especialment al migdia, facilitada per la temperatura
suau que va fer el dia de la
Puríssima.

17

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

▼
1

2

1. L’exposició d’aus de corral, la gran atracció dels més
menuts, es va traslladar a la
plaça del Mercat.
2. Els col·leccionistes de
xapes de cava i el club de bàsquet es van unir per fer una
parada al carrer Sant Joan.
3. Més Cafè, del carrer Sió,
va servir, una vegada més la
tradicional cassola de tros.

3
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JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN

4

4. A causa dels actes d’homenatge a Guinovart en aquesta edició no hi va haver l’Arbre
de Nadal al mig de la plaça de
l’Església. Això va donar al certamen una perspectiva inèdita
i tot semblava més espaiós.
5. Els escolars de la Vila
van participar en el concurs
de postals de Nadal i tots els
originals es van exposar a la
Casa de la Vila. El tres primers

JOSEP BERTRAN

6

premis van ser per, d’esquerra
a dreta, Noèlia Villalta i Pons,
Sergi Tarruella i Puig i Núria
Martín i Pedrós.

6. La jornada es va acabar
amb la tradicional cantada de
cançons nadalenques a les
escales de l’església, a càrrec

dels alumnes de primària dels
nostres centres, acompanyats
per un grup de l’Escola Municipal de Música.

J

del segon semestre.
Per al dia 26 de novembre
es va convocar una assemblea
de socis en la qual s’havia de
tractar el “donar per acabada
la trajectòria de la Unió de
Botiguers”, en cas que no es
presentés ningú. Finalment
es va oferir en Josep Esteve
“per tal de salvar l’entitat que
no pot desaparèixer de cap
manera”, que juntament amb
altres socis constituiran la
nova junta. El nou president
ja havia exercit el càrrec entre
els anys 1988 i 1992 i a ell
es deu la iniciativa del que va
ser la Fira del Torró.

JOSEP BERTRAN

Unió de Botiguers
osep Esteve i Rosset és el
nou president de la Unió de
Botiguers i Industrials d’Agramunt, en substitució de Pere
Figuera que havia complert el
seu mandat de quatre anys i
no va voler continuar. Aquest
mandat va acabar el mes de
maig, però ni aleshores ni en
gestions posteriors no hi havia
ningú que el volgués substituir. Des d’aquell moment
es va buscar, sense èxit, un
successor. Mentrestant es va
parar tota activitat per part de
la junta directiva, fins i tot la
participació a la Fira del Torró
i el cobrament de les quotes

[DESEMBRE 2008]
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A C T U A LITAT FETS D EL M E S

Incendi
E

JOSEP BERTRAN

l diumenge 30 de novembre, al voltant de les set de
la tarda, es va declarar un incendi per causes que encara es
desconeixen, a la casa deshabitada del tancat conegut com
l’Hort del Siscar al Camí Vell
de Mafet. L’incendi va començar al primer pis, que va quedar totalment afectat, i es va
estendre fins les golfes, que en
van estar parcialment. Hi van
acudir diversos vehicles dels
parcs de bombers d’Agramunt
i de Tàrrega. No es van registrar danys personals. L’immoble està freqüentat per colles
de joves que el tenen com a
punt d’encontre ocasional.

Centenària
M

aria Brescó i Jou, la mare
del nostre company collaborador Deudat Pont i Brescó va celebrar els cent any de
vida, el dia 22 de novembre,
amb una festa que tingué lloc
a la residència municipal de
Cal Mas Vell.
Representants de la Generalitat, el Consell Comarcal i
l’Ajuntament li van oferir sengles obsequis commemoratius, i una colla d’alumnes de
l’Escola Municipal de Música
li dedicà diverses peces musicals.
JOSEP BERTRAN

L’homenatjada, filla del Gos,
però resident a Agramunt des
dels 18 anys, estava acompanyada pels seus dos fills, néts
i besnéts.

20
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Exposició
de fòssils
A

mb el títol de Dels dinosaures a les aus, l’Associació
Ilerdenca de Paleontologia i
l’Ajuntament d’Agramunt van
organitzar, a Lo Pardal, una
mostra de fòssils de diverses
èpoques. Distribuïda en set
vitrines, el visitant podia fer
un recorregut des dels ammonits, uns pops de closca avui
ja desapareguts, de 65 milions d’anys d’antiguitat, fins a
la de cranis d’hominoides de
4.000 milions d’anys. De tots
ells l’home actual és l’única
espècie que ha sobreviscut,
estenent-se per tot el món.
JOSEP BERTRAN

Campanya de vigilància
E

JOSEP BERTRAN

ls Mossos d’Esquadra,
en col·laboració amb la

Policia Municipal, faran una
campanya de vigilància espe-

cial durant el període de les
festes de Nadal i Reis per evitar robatoris.
El dia 18 de desembre se’n
va fer la presentació amb l’assistència de l’alcalde, Amadeu Padullés, i del nou president de l’Associació de Botiguers, Josep Esteve. A més
d’una entrevista a Ca la Vila,
van visitar diversos establiments comercials.
Durant les properes setmanes les patrulles policials
mixtes, Mossos i Municipals,
recorreran el centre comercial
i es comunicaran amb els botiguers per donar-los consells
de cara a extremar les mesures de seguretat, per evitar
robatoris aprofitant una major
afluència de compradors. ■
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OP IN IÓ EL C ELOB ERT

per JOAN PUIG i RIBERA

Homenatge a Guinovart

E

JOSEP BERTRAN

A través de la
seva obra i el seu
posicionament
prenia part incondicional a favor
de la llibertat, la
democràcia, la
terra, la humanitat... D’aquí que
es pugui parlar
d’un pintor amb
un compromís
inequívoc.

n Josep Guinovart va
morir fa un any. El ràpid desenllaç va agafar
tothom de sorpresa. La revista
SIÓ li va dedicar unes pàgines d’última hora confeccionades a corre-cuita, ja que el
número de desembre estava
enllestit. A nivell particular es
va fer un enterrament senzill
per desig exprés de la família. Podem dir que la mort de
Guinovart va ser discreta com
ell mateix era i volia. Al cap
d’un any, però, s’ha volgut
retre un homenatge sincer al
pintor que va llegar la nostra
vila amb una fundació d’art
que és l’admiració de veïns
i visitants. Per això, al cap
de dotze mesos, la Fundació
Guinovart amb l’Ajuntament,
amics i col·laboradors n’ha
preparat l’homenatge d’amplíssim ressò i grandiloqüents
posades en escena. Jo, des de
la meva senzillesa, em sumo
a l’homenatge convençut que
en Guino era una persona que
s’ho mereixia.
Malauradament, la coneixença personal amb ell no va
ser de gaire intensitat. Ens
coneixíem i saludàvem, però
poca cosa més. La vegada
que hi vaig tenir un tracte
més llarg va ser quan la Montse Ortiz el va entrevistar per a
SIÓ (juny de 1994), en què jo
vaig fer d’acompanyant. Des
de llavors arrenca la meva admiració guinovartiana. Sobretot per quatre o cinc aspectes
que desgrano tot seguit.
En primer lloc em sobtà la
seva forta preocupació per tot
allò que afecta l’home. Les

guerres, la fam, l’odi, la desfeta del planeta, el futur de la
humanitat, la política... Totes
aquestes qüestions i altres
que s’hi relacionen capficaven
Guinovart. I no només això,
sinó que a través de la seva
obra i el seu posicionament
prenia part incondicional a favor de la llibertat, la democràcia, la terra, la humanitat...
D’aquí que es pugui parlar
d’un pintor amb un compromís inequívoc. La darrera exposició “Cartells d’un temps”
és un inventari prou eloqüent
de la seva implicació.
En segon lloc, el lligam amb
la terra. Amb la terra que el va
veure néixer i créixer: Barcelona, Agramunt, Catalunya...
Té quadres molt destacables
en aquest sentit. L’Espai Guinovart n’és una plasmació
directa. En entrevistes i converses no deixava de recordar
el seu pas vital pel nostre poble i l’impacte que en rebé
de jovenet amb l’esclat de les
bombes i la vida pagesa. Per
això s’ha de reconèixer que
va ser un encert que l’alcalde
Huguet tingués una magnífica
visió de futur en oferir l’antic
mercat al pintor d’arrels agramuntines.
En tercer lloc, la seva senzillesa de tracte. Tots els que
l’admiràvem i sabíem de les
seves importants exposicions
a nivell mundial, ens sentíem al seu costat sense que
hi hagués graons de desnivell. Quan parlava amb obrers
que treballaven a l’Espai, no
hi havia diferències notables. Un tracte humà i igual

el feia proper a tothom. Per
contra es pot assenyalar que
més aviat era al·lèrgic a parlaments, elogis i pompositats
aduladores.
En quart lloc, la seva generositat, el fet d’acceptar la
col·laboració amb dibuixos
quan se li demanava, encara
que fossin entitats agramuntines de poc ressò mediàtic,
comparades amb les d’àmbit
nacional o internacional: la revista SIÓ, els vint-i-cinc anys
de l’Institut, el 125è centenari del col·legi Mare de Déu del
Socors, la Companyia Teatredetics 1970-2001, etc. Sembla que no va tenir un “no”
per a les nostres entitats.
Finalment, la seva especial
atenció als infants el va portar
a col·laborar amb els centres
escolars de la vila perquè s’organitzessin tallers pràctics de
pintura. No es conformava que
els nostres alumnes anessin a
veure les exposicions de l’Espai. Volia que participessin en
l’elaboració artística. Per això
mateix va idear la col·locació
d’un arbre de Nadal on feia
que els infants se sentissin
artistes solidaris. “Artistes”,
perquè amb la seva aportació
omplien l’obra en conjunt;
“solidaris” perquè els objectes que penjaven a l’arbre nadalenc eren desitjos sincers
d’un món millor.
El compromís amb el seu
temps, el lligam a la Terra, la
humanitat de tracte, la generositat envers els senzills i la
il·lusió amb els infants. Heus
ací l’altre llegat d’un gran artista. ■
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OP IN IÓ GEN T, FETS, COSES. . .

per A. PONSA

Oficis: boïgaire

FOTO: JOAN PUIG / FOTOMUNTATGE: J. ROVIRA

Boïgaire era el qui feia boïcs (també era el nom que rebia qui feia boïgues), però en aquest escrit em
proposo parlar només del primer).

S’anava cremant
a poc a poc i coïa
el conjunt de
terra i arrels que,
més tard, quan
s’havia refredat,
s’escampava amb
una pala pel seu
entorn com el
millor adob casolà
després del fem.

A

vui dia penso que ja
no hi deu haver ningú
que practiqui aquest
ofici perquè de productes per
adobar la terra n’hi ha mil i
un i, a més, es poden aconseguir sense l’esforç físic que
havia de fer la gent del camp
en aquelles èpoques arreplegant la llenya per aquests
mons de Déu i transportar-la
després cap al tros a bast o, a
tot estirar, en carros en zones
on ja s’usés aquest mitjà de
les dues rodes, no pas a tot
arreu.
Què era el boïc? Doncs de
boïcs se’n feien de dues classes: el de terròs i el de gleva.
I tot seguit permeteu-me que
faci una petita observació sobre el significat d’aquests dos
mots perquè es pot donar el
cas que siguin desconeguts
pels qui no estiguin gaire ver-

sats en el món de la pagesia.
Bé, doncs el terròs no és altra
cosa que un petit tros de terra
compacta que s’aixeca amb
l’arada quan es llauren els
camps, mentre que la gleva
forma un pa de terra generalment lligat per les arrels de
les herbes que també s’aixeca
llaurant o cavant, principalment en indrets on hi ha un
cert grau d’humitat, perquè
si el terreny és massa eixut la
cohesió entre arrels i terra és
mínima.
El boïc de gleva consistia
en una gran trossa o feix de
llenya prima com és ara rames d’arbres, bruc, boix, etc.
lligada ben fort, la qual s’anava cobrint amb les esmentades gleves, tenint cura, però,
de deixar un forat obert a una
punta que després servia per
encendre el feix de la llenya
dipositada a l’interior del boïc.
Així s’anava cremant a poc a
poc i coïa el conjunt de terra
i arrels que, més tard, quan
s’havia refredat, s’escampava
amb una pala pel seu entorn
com el millor adob casolà
després del fem.
L’ús dels boïcs com un mitjà rudimentari per adobar els
camps ja fa molts anys que
no existeix. Jo recordo molt
bé les explicacions que em
feia el meu padrí, sobretot els
problemes o la feinada que
tenien a l’hora d’arreplegar
la llenya al bosc més proper
i traginar-la en petites dosis
cap al seu destí amb els ani-

mals de càrrega. El vessant
positiu de tot era que la propietat del bosc era comunal,
o més ben dit, del municipi
propi i, per tant, tenien el
permís de fer-ho, però amb la
condició que respectessin la
integritat de l’arbrat, la qual
cosa servia, a més, com una
neteja beneficiosa, neteja que
molts boscos d’avui dia agrairien d’allò més.
A l’hivern era l’època ideal
per dedicar-se a la tasca del
bosc per arreplegar com més
llenya millor, i hi esmerçaven
molts dies sencers de sol a sol.
Així, quan venia el bon temps
tenien matèria abundant amb
la qual poder acabar la feina
que els havia portat de corcoll
durant tant de temps.
La fi del boïc penso que
es podria fer coincidir més
o menys amb l’arribada i
comercialització del guano,
un producte que es troba
en certes costes del planeta
molt freqüentades per quantitats ingents d’ocells marins
i és format pels excrements
d’aquestes aus i els seus cadàvers. Aquest element no és
pas que tingués grans qualitats d’adobament, però era
l’únic que hi havia fins que
s’hi afegí l’amoníac, els quals
sovint es mesclaven per a fer
augmentar el seu rendiment.
Més tard aparegué l’anomenat nitrat de Xile, producte
que s’usa a la primavera quan
els sembrats estan en ple desenvolupament. ■
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OP IN IÓ ELS LECTO R S ESCRIUEN

A propòsit de la Unió de Botiguers
i Industrials d’Agramunt
(Una notícia que no calia)
Jo suposo que el
periodista sempre
busca un titular
punyent, i si és
possible, com
més dolent millor,
ja que així dóna
més rellevància a
la notícia.

Jordi Padullés i Serra

l passat dia 26 de novembre, La Mañana
publicava una notícia en la qual alertava de la
possibilitat que la Unió de
Botiguers i Industrials de la
Vila se n’anés en orris. Concretament, el titular resava
així: “La Unió de Botiguers de
Agramunt paralizada y a punto de desaparecer” (en aquest
diari, les notícies d’Agramunt
es publiquen en castellà, malgrat que en Guillem Viladot hi
escrivia cada dia en català).
I justament, aquesta notícia
apareixia poques hores abans
que l’esmentada associació
celebrés l’assemblea per decidir que no, que no se n’anava en orris.
D’entrada, penso que una
notícia com aquesta no és
bona per Agramunt; millor
dit, senzillament és dolenta,
molt dolenta, donada la reper-

E

cussió que té per al municipi
tenir o no tenir aquesta associació. Per posar un exemple,
us diré que els ajuntaments
poden rebre subvencions
del Departament de Comerç
de la Generalitat i en algunes ocasions aquestes estan
condicionades a l’aprovació
d’aquestes entitats de comerciants.
Aleshores em pregunto: No
podia esperar aquesta notícia? Doncs depèn de com es
miri; pel que es veu, des de
la perspectiva del periodista
sembla que no. Jo suposo que
el periodista sempre busca un
titular punyent, i si és possible, com més dolent millor, ja
que així dóna més rellevància
a la notícia, encara que això
sigui a costa de perjudicar la
imatge d’Agramunt.
Si el periodista s’hagués
esperat, també n’hauria tin-

gut de titular, però hagués
estat un altre: “La Unió de
Botiguers i Industrials d’Agramunt renueva su junta”. Però
és clar, jo ja ho entenc, això
hauria estat una notícia normal sense safareig i que hauria passat desapercebuda per
la majoria dels lectors.
Bé, fet aquest comentari,
voldria aprofitar per felicitar el
nou President i la Junta que
l’acompanyarà durant el seu
mandat, un mandat renovat
ja que el Josep Esteve ja havia estat President d’aquesta
associació anteriorment. Com
a anècdota, voldria ressaltar
que va ser durant la seva anterior presidència quan la Unió
de Botiguers va organitzar el
primer Mercat del Torró, embrió de l’actual Fira del Torró i
la Xocolata a la Pedra.
Enhorabona i que tingueu
molts encerts. ■

TORRONS I XOCOLATES A. LLUCH
Som artesans de debò
A la nostra botiga trobaràs:
Els TORRONS TRADICIONALS
Els TORRONS I XOCOLATES
ECOLÒGICS, per cuidar-te tu
i els teus
I el TORRÓ FRESC, fet amb
fruita fresca natural

Visita’ns a AGRAMUNT
C. Camí Vell de Tàrrega, 17-19
o contacta’ns a 973 390 030
o info@lluch.es
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OP IN IÓ ELS LECTO R S ESCRIUEN

Per què?
Té alguna raó el
nostre ajuntament
per a no posar
remei al perill,
contaminació,
falta d’estètica...
del carrer Àngel
Guimerà?

E

stic segura que els regidors, treballadors de
l’ajuntament, alcaldes,
etc. saben perfectament que
la seva feina és estar al servei
del poble que els ha votat o
contractat i que ho intenten
fer el millor possible. Tanmateix hi ha dues coses que crec
que serien fàcils d’arreglar i
no sé quin motiu hi ha perquè encara no s’hagin solucionat.
La primera és el fet que pel
centre de la vila passin camions de gran tonatge. Tinc
entés que els camions que
vénen d’Artesa o de Tàrrega

Mª Teresa Riera Martorell

i que volen anar direcció Cervera, per posar un exemple,
podrien passar pel polígon
perquè per allí la circumvallació ja està feta i de fet hi
van passar quan es va fer el
pont nou sobre el Sió. Per què
no hi han continuat passant?
Crec que aquests camions, a
més de ser una molèstia per
la contaminació de fums,
olors, acústica... són un gran
perill per als vianants i sobretot pels escolars que van a les
escoles veïnes.
La segona és el fet que al
mateix carrer Àngel Guimerà
hi hagin cinc cubells d’es-

combraries davant d’un sol
comerç. Tan difícil és posarhi una mica d’imaginació per
solucionar aquest problema,
fent per exemple una rotació
en la ubicació? És pot permetre el luxe l’ajuntament de
menysprear un comerciant
que ha tingut a bé invertir a
Agramunt?
A vegades és en les coses
senzilles en les quals es pot
mesurar el benestar d’un poble. Té alguna raó el nostre
ajuntament per a no posar
remei al perill, contaminació,
falta d’estètica... del carrer
Àngel Guimerà? ■
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E N S E N YAMEN T FIN ESTR A EDUCATIVA

A la Llar d’infants experimentem
Equip d’educadores

E

LLAR D’INFANTS

n arribar a les acaballes
del primer trimestre i
després de deixar a un
costat els plors dels primers
dies d’escola, us volem fer ar-

ribar algunes de les activitats
que hem engegat aquest curs
i que considerem que són
molt positives per al desenvolupament dels nens i de les
nenes:
LLAR D’INFANTS

Tastem fruita

Tallers
d’experimentació

Aquest curs l’equip d’educadores ens hem proposat
augmentar el consum de fruita en els menjars que els nens
i les nenes fan a l’escola, i
evitar al màxim el consum
de bolleria industrial. Per la
qual cosa, en la reunió de començament de curs es va proposar als pares que optessin
per posar fruita en l’esmorzar
i en el berenar. A més, dos
dies al mes fem tastets de
fruita per tal que els nens i
les nenes coneguin altres tipus de fruites.

Són una sèrie d’activitats
en les quals els nens i les nenes experimenten i manipulen
amb diferents elements de la
natura i amb materials que no
són convencionals (materials
de rebuig). Així, s’ha experi-

La realització d’aquestes i
altres activitats ens satisfan
molt, ja que els infants gaudeixen d’allò més i mostren
unes actituds d’interès i de
recerca constant. ■

Projecte tortuga
És un projecte musical impartit per personal qualificat
(professores de l’escola municipal de música) i que a través del joc i de l’experimentació amb joguines i material
sonor, els infants descobreixen el gust per la música i pel
ritme.

LLAR D’INFANTS

mentat amb farina, amb fulles seques i amb llegums.
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E N S E N YAMEN T FIN ESTR A EDUCATIVA

Picalletres

Joan Cama (3r ESO)

Alumnes de tercer d’ESO de l’Institut participen en un programa de Lleida televisió i passen a les
semifinals. Els programes s’emetran els dies de Nadal.

El segon grup va
començar amb
bon peu i es va
classificar per a
la semifinal en
vèncer el seu
contrincant,
l’IES Canigó.

De la participació
en el concurs
Picalletres n’ha
quedat un bon record i els nostres
participants coincideixen en dir
que l’experiència,
que potser no es
repetirà mai més,
fou inoblidable.

IES

Els tres alumnes del segon torn que
van participar al concurs, junt amb
el presentador. D’esquerra a dreta:
Genar Esteve, Joan Cama i Albert
Civís.

E

l dia 10 de novembre
els alumnes de tercer
d’ESO, acompanyats
pels professors Pilar Ribalta,
Jordi Souto i Àngels Escolà,
van anar a Lleida a concursar
al programa televisiu Picalletres. Aquest programa consisteix, principalment, en lletrejar paraules en català i també
en respondre preguntes sobre
literatura universal o expressions de textos literaris.
En cada programa s’enfronten dos equips d’instituts diferents formats per tres concursants. El nostre institut hi
va presentar dos equips. El
primer grup va ser el format
per Marina Solà, Albert Miralles i Sergi Repilado. Els concursants en principi tenien
molts nervis, ja que era la primera vegada que participaven

en un programa de televisió.
Tot va començar anant bastant empatats, però els nervis
traeixen, i els punts no pujaven al marcador; també s’ha
de dir que els contrincants
eren molt forts. Al final del
primer programa els alumnes
es van emportar una petita
decepció, ja que els hauria
agradat passar ronda, però no
fou possible. El programa en
què van participar s’emetrà
el 23 de desembre per Lleida
Televisió.
El segon grup, format per
Genar Esteve, Albert Civís i
Joan Cama, van començar el
programa amb més bon peu
i al final van vèncer l’altre
contrincant, l’IES Canigó,
en aconseguir 545 punts,
mentre els altres en van sumar 505. Tots els alumnes

acompanyants de 3r ho varen
celebrar. Aquest programa
s’emetrà justament el 25 de
desembre, dia de Nadal.
Això va suposar que el segon
equip passés a semifinals que
es van gravar just l’endemà.
La precipitació en el temps va
impedir que es pogués organitzar un autocar amb tots els
alumnes. Per tant, es va decidir que només hi anirien amb
taxi els integrants del grup
guanyador i una professora.
Tal dit tal fet. L’endemà a
primera hora, dia 11 de novembre, els tres concursants
i Àngels Escolà, professora de
català, marxaren cap a Lleida
per representar l’IES Ribera
del Sió. En aquesta ocasió
s’enfrontaren amb els contrincants d’Almenar que s’havien preparat a consciència i
que van aconseguir superar
l’equip d’Agramunt. Està previst que aquesta semifinal
s’emeti el dia 5 de gener.
De la participació en el
concurs Picalletres n’ha quedat un bon record i els nostres participants coincideixen
en dir que l’experiència, que
potser no es repetirà mai més,
fou inoblidable.
Ara només queda recordar
als agramuntins que mirin
Lleida televisió els dies 23 i
25 de desembre i 5 de gener
perquè puguin comprovar la
il·lusió que van posar aquests
sis nois en el joc lingüístic Picalletres. ■
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Assemblea general de l’AMPA
es de l’AMPA seguim totes les
novetats del centre IES Ribera
del Sió. Ara estem arribant ja a
la fi del primer trimestre, i durant el
qual s’ha celebrat, com cada any, l’assemblea general ordinària de l’AMPA.
A part de molts temes interessants,
tocava renovar la junta la qual ha
quedat de la següent manera:
PRESIDENTA: Núria Cuñat
SOTS-PRESIDENTA: Sandra Llanes
SECRETARI: Josep Lluís Baró
TRESORER: Jordi Salat
VOCALS: Rosa Planes, Dolors Planes, Josep Querol, Núria Clotet, Marga Bellera, Josefina Amigó, Núria
Bonet, Lurdes Borrull.

D

No volem deixar de banda i aprofitarem aquest escrit per reconèixer
l’empenta, la dedicació i la capacitat
de treball d’aquells que han compartit
durant els últims temps. Així, doncs,
agraïm la dedicació als membres que
han sortit de la junta de l’AMPA que
són: Maricel Prat, Soli Miralles, Isidori
Solà i Carme Ruiz.
Abans de la dissolució de la junta
antiga encara es van tractar els temes
següents: l’organització interna del
centre, la puntualitat, l’ordre... Es va
valorar positivament totes aquestes
millores que fan que l’IES sigui un
espai on els nostre fills i filles es trobin a gust i treballin de valent.
Recordar-vos que l’AMPA dóna su-

La Junta

port econòmic a les conferències, xerrades, sortides, excursions, activitats
que es fan al centre, conferències als
alumnes sobre sexualitat, drogues,...
Com sempre ja se us informarà de
les properes xerrades i activitats que
es faran durant el curs.
Hi ha una tradició que sempre hem
vetllat que és la festa de fi de curs i
lliurament d’orles. Fa goig veure com
cada any augmenta l’assistència i és
una jornada emotiva per als alumnes, les famílies i l’equip docent.
Una vegada més us demanem l’assistència a tots els actes que s’organitzen i animeu-vos a venir a les assemblees generals. La vostra opinió
és molt important. ■
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COL. M. D. SOCORS

Homenatge pòstum del col·legi “Mare
de Déu del Socors” a Josep Guinovart

COL. M. D. SOCORS

E

ls nens de 6è de Primària del Col·legi “Mare
de Déu del Socors” han
elaborat un mural de grans
dimensions a l’estil guinovartià i han fet de petits artistes.
La pintura és de colors vius,
blaus, vermells, grisos, negres, verds i ens presenta el
cel d’Agramunt com a flors,

en primer pla l’església de
Santa Maria, a la part dreta
els tres Reis, el riu Sió i un
missatge de bon Nadal.
Els nens han après moltes
coses de l’artista i també de
l’home de la Vall de Sió i de la
vida rural agramuntina.
La pintura mural estarà
penjada en un lloc preferent
de l’escola. ■

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
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PA R RÒ Q U IA R ESTAU R A C IÓ ESGL ÉSIA

Breu història de la restauració
del nostre temple

Mn. Llorenç Utgés

El nostre temple, joia indiscutible de la nostra Vila, admiració de tots els qui ens visiten, orgull de tots
els qui ens sentim agramuntins, ha viscut durant quatre anys una continuada restauració i que ara tots
ens en sentim satisfets malgrat les molèsties que durant aquests anys hem tingut.
Tots érem conscients que calia una restauració i després dels molts passos i gestions fetes per les administracions locals: Ajuntament, Bisbat i Parròquia, per fi podem ja ara admirar, contemplar i gaudir
d’aquestes millores.

preniments de petites pedres
i de pols i també en alguna
ocasió alguna pedra més grossa, essent un perill.

A

bans, però, i per a comprendre millor el que
s’ha fet, ens cal fer una
mica de memòria i recordar
l’estat de la nostra església.
Tots recordarem com era el
sostre, parets i columnes: Les

voltes tenien un arrebossat
entre un morter de calç i un
pintat ennegrit i una pasta
bituminosa. Era molt pobre
de llum artificial. Tot l’edifici mostrava moltes humitats.
Del sostre sovint hi havia des-

Es va començar, doncs, per
accedir fins al sostre i es va
muntar una gran bastida fins
dalt en una de les naus, i després a les altres. Aquí primer
es començà a procedir a la
neteja amb pols de vidre i aigua a pressió.
Es va anar rejuntant les
moltes esquerdes que anaven
apareixent en clivelles amb
trossos de maó, que des de
baix no es veien. En alguns
llocs calgué substituir pedres
que estaven molt desgastades
per altres de noves i també
es fixà amb morter especial i
claus i barretes d’acer altres
pedres. Algunes d’aquestes
pedres més erosionades, però,
s’han deixat com a imatges
d’autenticitat i antiguitat. Així
doncs es van consolidar els
molts fragments que es trobaven en perill.
Es van netejar els bonics
i valuosos capitells, alguns
de preciosa iconografia religiosa. Alguns arcs torals que
serveixen de suport estaven
[DESEMBRE 2008]

sió 538

▼

JOSEP BERTRAN

Primera fase

39

PA R RÒ Q U IA R ESTAU R A C IÓ ESGL ÉSIA

JOSEP BERTRAN

Fent una mica de
memòria recordem que abans
de les obres de
la tercera fase
de restauració,
l’interior del temple era fosc, amb
el terra desigual,
moltes humitats,
la il·luminació
molt precària,
amb llums que no
funcionaven i de
difícil accés per
a persones amb
mobilitat reduïda.
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molt malmesos i els carreus
havien perdut volum. Es van
recuperar els que estaven millor i se’n van posar alguns de
nous.
Al centre de la nau, com
es pot observar, hi havia tres
forats i es van deixar oberts
consolidant-los, per després
col·locar-hi extractors per millorar la ventilació. En aquests
moments ja funcionen extraient i renovant l’aire de l’interior de l’església.
També es va fer la restauració de l’interior dels finestrals
que estaven força malmesos
refent la part ornamental. Es
van netejar totes les parets i
els absis en el seu interior i
també les columnes, fent-hi
el mateix treball efectuat a totes les voltes. Al mateix temps
es van substituir moltes de
les pedres malmeses i altres
que faltaven i que es van treure o trencar en posar el cor
de fusta al centre de la nau.

I finalment, després de treure
el pols a totes les voltes, es va
aplicar un hidrofugant per així
consolidar el sostre.
Per conèixer d’on provenien
les moltes humitats que hi
havia al paviment i en algunes de les parets, es van fer
unes prospeccions al terra
fins que, per sorpresa, aparegueren les escales d’una de
les entrades que hi havia en
el conegut refugi. Com es va
poder comprovar estava ple
de terra, apareixent també
molta aigua, causant principal d’aquestes humitats que
abans hem esmentat.
Aquesta primera fase va
començar el 25 de juliol del
2005 i durà fins l’abril del
2006. La Setmana Santa que
ja es va poder celebrar a l’església aquest mateix any: deu
mesos de treballs i neteja.
El cost total de l’obra fou de
179.993, 31 € subvencionat
totalment pel departament de

Cultura de la Generalitat de
Catalunya.

Segona fase
Mentre es treballava en
aquesta primera fase, ens arriba també la bona notícia d’una
nova subvenció de 120.000 €
que aportava l’Obra Social de
la Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona per a la restauració de la façana. Aquesta fase
començà al setembre del 2006
i acabà al maig del 2007.
Fem memòria. En aquesta
façana hi havia moltes escamacions que es trobaven a
punt de caure i el parament va
quedar amb moltes irregularitats, de manera que per fer el
parament més uniforme, es va
sorrejar just l’indispensable.
En la façana de la banda
esquerra del mateix campanar hi havia una pèrdua considerable de volum, degut a
un canaló que desguassava
l’aigua de la coberta i es posaren nous carreus vells i de
característiques semblants.
Es va consolidar la gran rosassa i es van reparar les motllures i algunes columnetes
i se’n van fer tres de noves.
Es va treure d’aquesta rosassa tot el parament de ferro i
tela metàl·lica que hi havia,
col·locant-hi una nova tela
que tot just es pot veure per
protegir-la dels ocells.
Al costat dret de la façana també es volgué imitar el
gran finestral que hi havia al
costat esquerre, fent-hi una
petita rosassa com la de l’altre costat, donat que segons
fotos molt antigues ja hi havia
estat, i a la vegada ajudaria a
crear una nova ventilació natural a l’interior del temple.
Els treballs d’aquesta restauració no van impedir, però,
celebrar-hi el culte.

JOSEP BERTRAN

Cal recordar que també en
aquesta segona fase calia refer les escales de la portalada la principal, que estàvem
molts malmeses, amb el conseqüent perill per les perso-

nes que accedien al temple.
Aquesta actuació es guardaria per al final de l’obra o
tercera fase, pel perill de malmetre‘s ja que encara calia
treballar a l’interior, com així

s’ha fet en la tercera fase.
Aquesta segona fase també
es va aprofitar per fer una altra intervenció força necessària, que consistí a consolidar
parts del campanar que estaven molt erosionades i que
presentaven força perill, com
va ser un repàs general a tot
el cim de la cúpula del campanar i també refer alguna de
les motllures dels dibuixos de
damunt dels finestrals. Aquest
treball es va fer amb una potent i llarga grua per accedir
fins la part més alta.
L’empresa responsable d’aquestes dues fases fou Construccions Monjo S.C.C.L que
dirigeix el Sr. Joan Reñé Ros,
de Bellvís. Arquitecte de
l’obra: Josep Mora i Castellà. Arquitecte tècnic: Ramon
Hernàndez, amb la supervisió
de Xavier Rodríguez, arquitecte de la Generalitat de Catalunya a Lleida.

ESTAT DE COMPTES DES LES OBRES DEL TEMPLE
EN LA SEVA TERCERA FASE A CÀRREC DE LA PARRÒQUIA
SORTIDES:
Il·luminació total de l’església ............................................. 115.790 €
Il·luminació total Capella dels Socors ................................... 14.000 €
Megafonia església i Capella Socors ..................................... 15.475 €
Pintar sagristia ...................................................................
2.294 €
Obres Paleta sagristia .........................................................
8.000 €
Llum sagristia ....................................................................
2.000 €
TOTAL DESPESES:.............................................. 157.559 €
ENTRADES:
Remanent a la parròquia any 2007 ......................................
Donatius específics per les obres .........................................
Col·lectes diumenges fins l’octubre del 2008 .......................

15.996 €
93.051 €
7.630 €

RESUM: SORTIDES......................... 157.599 €
ENTRADES ....................... 116.677 €
DÈFICIT ............................

40.922 €
▼
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TOTAL ENTRADES: ............................................. 116.677 €
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Després de les gestions fetes amb els corresponents departaments i amb les persones responsables, es comença
ja la tercera fase. En aquesta
ocasió gràcies a un conveni
entre el Bisbat d’Urgell - Parròquia, Direcció del Patrimoni
Cultural i Obres Públiques de
la Generalitat a través d’Incasòl, Institut Català del Sòl, i
Ajuntament d’Agramunt, per
un total de 170.000 €. La
Parròquia, però, assumia a
part tot el corresponent a la
il·luminació de tot el temple
gràcies a un ajut de 47.000
€ per part de la Fundació Endesa, i també la de la capella
dels Socors i refer totalment
la Sagristia (paletes, pintura,
il·luminació) amb el cost total
que es descriu en el requadre
a part.
Aquesta tercera fase comença el 14 de gener del present
any 2008 i finalitza a primers
de novembre del mateix any.
Deu mesos d’un treball continuat i feixuc. Treball que en
els quatre darrers mesos hem
hagut de conviure junts, amb
el culte que se celebrava en la
mateixa església.
Fent una mica de memòria
recordarem també com estava
tot el seu interior: fosc, amb
el terra desigual, moltes humitats, la il·luminació molt
precària, amb llums que no
funcionaven, de difícil accés
per a persones amb mobilitat
reduïda.
El retorn de l’aire de la calefacció passava per un gran
túnel molt malmès pel temps
i per l’aigua (l’antic refugi).
El cancell era de fusta, tapava part dels arcs de l’entrada i impedia l’entrada de la
llum natural.

Els bancs ocupaven molt
espai i una part estaven darrere les columnes.
La sagrista i capella dels
Socors estaven amb pintura
molt deteriorada per causa
del salobre i moltes parts del
marbre del terra trencades.
La megafonia, tant de l’església com de la capella, molt
obsoleta i molt deficient.

Què s’ha fet en aquesta
tercera fase?
– Millora de tota la pavimentació de l’església, amb
pedra nova la nau central i
aprofitant totes les lloses velles que hi havia en les naus
laterals, respectant totes les
làpides i enterraments. Ha
calgut doncs remoure tot el
terra de l’església.
– Entre el refugi i el paviment s’ha construït un nou
conducte pel retorn de l’aire
de la calefacció. A la vegada
una nova ramificació fins la
capella dels Socors, que ara
té calefacció individual, la
qual cosa ajudarà a l’estalvi
de la calefacció.
– S’ha substituït el cancell
de la portalada principal per
un cancell metàl·lic i de vidre.
– S’ha col·locat una vidriera
entre la capella dels Socors i
l’església per control climàtic.
– S’ha canviat totalment la
megafonia, tant del temple
com de la capella dels Socors, i aprofitant ja l’antiga
instal·lació de pantalles, càmeres i projectors de vídeo
que ja teníem, s’ha adequat
també per instal·lar-hi un PC
per possibles projeccions o altres serveis litúrgics.
– S’ha fet la il·luminació del
temple totalment nova, can-

JOSEP BERTRAN

viant tot el cablejat que va per
terra o per damunt del teulat.
S’han aprofitat les làmpades,
pintant-les de nou, amb nous
basos més clars i amb llums
de baix consum.
– Nova il·luminació indirecta a les cornises superiors
cap a la volta, focus que illuminen els capitells i llums
al paviment que marquen les
Les aportacions poden fer-se mitjançant un ingrés
als comptes següents:
2100-0124-21-0100502370 (“la Caixa”)
2013-0310-11-0200313142 (Caixa Catalunya)
2081-0326-04-0000023975 (Caixa Penedès)
Tot donatiu fet a l’Església desgrava el 25% en fer
la declaració

arcades que hi ha entre les
naus centrals i laterals.
– Nova il·luminació també a
tot el presbiteri ressaltant els
llocs principals: altar, paraula
de Déu i la imatge de la Mare
de Déu de l’Assumpció.
– Per aquesta nova illuminació ha calgut fer tot
un nou quadre en entrar a la
sagristia, des d’on es fa funcionar tota la il·luminació i
calefacció.
– S’ha construït una tanca
metàl·lica per a l’accés al refugi.
– S’ha reduït l’espai dels
bancs, obrint més espai al
passadís central per donar
més sensació de grandària.
– A la porta del costat sud
s’han substituït les escales
per una rampa, per a persones
grans i amb mobilitat reduïda.
– Il·luminació nova de la
capella dels Socors des de
diferents punts, ressaltant el
retaule, els quadres laterals
i també la Mare de Déu del
Socors.
– Tot el terra de marbre de
la capella dels Socors s’ha
polimentat amb rebaix i abrillantat, substituint però algunes rajoles de marbre i altres
peces trencades per altres de
noves. Al contorn d’aquesta
capella, en el seu interior,
s’ha deixat una petita reixa
per poder sortir les possibles
humitats que hi pugui haver.
– S’ha pintat tota la capella,
des del cimbori fins a terra
seguint les directrius actuals i
seguint el mateix disseny que
en el seu dia va fer en Cèsar
Martinell. Per això ha calgut
treure tota la pintura que hi
havia i també tot un nou arrebossat de les parts inferiors
deteriorades per causa de les
humitats.

– S’ha pintat tota la sagristia i també s’ha fet tot el paviment nou amb marbre i s’ha
col·locat una nova instal·lació
de la llum col·locant-hi una
de les làmpades tretes del
presbiteri de l’altar major.
I finalment, com així ja estava pensat, s’han substituït
totes les escales de la façana
principal per altres de pedra
nova.
Responsables d’aquesta tercera fase: Arquitecte Superior:
Josep Mora, de les Pallargues.
Arquitecte tècnic: Ramon Hernàndez, d’Agramunt, i Marga
Bernadó, de Lleida. Supervisora d’Incasòl: Noèlia Rodríguez,
de Barcelona. Empresari: Toni
Pampalona S.L., de Cabanabona. Il·luminació: Iclipsi, de
Valls, i Vilanova, d’Agramunt.
Megafonia: Acustielec, de
Lleida. Pintura: Pintors Cuenca, de Guissona (amb pintura
de la casa Titan). Calefacció:
Comercial Gili, d’Agramunt.
Ferrallista: J. Vilà, de Guissona. Polimentació: David Burgués, de Tàrrega.
AGRAÏMENT:
Ara és el moment del nostre agraïment a totes les persones que han fet possible
aquesta restauració: Paletes,
peons, a tots els tècnics de
totes les especialitats que hi
han treballat.
Administracions autonòmiques, Ajuntament, arquitectes, Bisbat, Endesa, Fundació
“la Caixa”, dones de neteja...
i també a tots els qui ens heu
ajudat econòmicament, amb
els vostres donatius directes
alguns i altres, però, anònims.
Esperem que amb l’ajuda
de tots podrem pagar el dèficit
que encara tenim. Moltes gràcies des de la parròquia. ■
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per RAMON BERNAUS

Dels Viladot de Cal Mas Vell
i la seva època (VI)
Joan Viladot i la Guerra
dels Set Anys

La Primera Guerra carlina.
Zona carlina entre 1837 i 1840.

Rosa Viladot contava sovint
al seu fill, Joan Maluquer, els
records que ella tenia de l’esclat de la primera carlinada.
La Rosa havia nascut l’any
1827, era la més petita de
les germanes i al setembre de
1833 quan va morir el rei Ferran VII tenia cinc anys complerts. Tot i que era molt petita, s’assabentava de moltes

coses ja que en aquella època
encara dormia a l’habitació
dels seus pares, però a la part
de fora de la mateixa, a l’alcova. L’habitació estava situada
a la part del davant esquerra
de cal Mas Vell i donava a la
plaça del Mercadal.
L’últim període del regnat
de Ferran VII (1823-1833,
dècada ominosa), va ser una
època convulsa de revoltes
i conspiracions, ja que tot i
que va restablir de nou l’absolutisme, els liberals anaven
adquirint més protagonisme i
poder. La societat espanyola
estava molt dividida: per un
costat els liberals, perseguits
i empresonats, continuaven
conspirant, s’organitzaven en
societats secretes, però els últims anys del regnat s’aliaren
amb la reina Maria Cristina,
mare d’Isabel II i futura reina
regent. Per l’altra banda els
absolutistes, estaven de part
del germà petit del rei, Carles
M. Isidre; i els més radicals,
anomenats apostòlics, fins i
tot organitzaven guerrilles per
reclamar al rei mesures més
contundents a favor de l’antic règim. Es preparava una
guerra civil que ja va esclatar
a Catalunya el 1827 amb el
nom de Guerra dels Malcontents. Els malcontents eren
guerrilles de zones rurals que
cridaven a favor de la Inquisi-

ció, acusaven de mal govern
als ministres del rei i ja demanaven l’abdicació de Ferran VII a favor del seu germà
Carles. A la ciutat de Cervera
es va formar el 1827 una partida de Malcontents
En mig de conspiracions,
el 1830 Ferran VII publicà la
Pragmàtica Sanció, on derogava l’antiga Llei Sàlica que
prohibia a les dones l’accés
a la corona. El rei, vell i malalt, que no tenia cap hereu
i només tenia una filla, Isabel; pressionat per la reina M.
Cristina i pels liberals, assegurava d’aquesta manera la
corona per a la seva filla. El
1833, quan el rei va morir i
va pujar com a reina Isabel
II, de només tres anys i fent
de regent la reina M. Cristina,
va començar tot seguit la Primera Guerra Carlina o Guerra
dels Set Anys, que va durar
des del setembre de 1833
fins al juliol de 1840.
Aparentment era un conflicte dinàstic entre els partidaris
d’Isabel II, recolzada pels liberals que ara havien arribat al
poder; i el seu oncle Carles M.
Isidre, que tenia el suport dels
absolutistes. Però en el fons
era un enfrontament ideològic i social entre els partidaris
d’un nou règim constitucional
derivat de la Revolució Francesa, més progressistes, i els
antirevolucionaris, molt més
[DESEMBRE 2008]
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Sisè capítol dels escrits basats en les memòries de Joan Maluquer i Viladot, nét del darrer Viladot de
Cal Mas Vell.
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L’hereu de Joan
Viladot, Josep Viladot, es volia casar
amb una noia de
família modesta
del poble de la
Figuerosa, però
que tenien idees
contràries (segurament carlines) a
les de casa seva,
i no ho va permetre de cap de les
maneres.

A Agramunt també
tothom preveia
que a la mort del
rei Ferran VII
vindria una guerra
civil, si aquest
deixava la corona
a la seva filla gran
Isabel, en comptes
del seu germà
Carles.
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conservadors, que volien mantenir les institucions i els privilegis de l’Antic Règim. Durant
el segle XIX va rebrotar dues
vegades més aquest enfrontament: la Segona Guerra Carlina o dels Matiners (1846-49)
i una Tercera Guerra Carlina
(1872-75). Tradicionalment
s’ha vist en la pagesia i el
clergat rural els sectors socials
que més s’integraren al carlisme. Mentre que per l’altre costat, al bàndol dels isabelins o
cristins, hi havia el capitalisme
naixent i el nou estat liberal.
Com ja hem anat explicant,
la família de Joan Maluquer,
eren liberals tant per part de
pare (cal Maluquer d’Alentorn), com per part de mare
(Joan Viladot de cal Mas Vell
d’Agramunt). Fins i tot Joan
Viladot havia estat afrancesat
durant la Guerra del Francès.
En aquesta època ja hem vist
com els rics terratinents liberals casaven els seus fills i
filles amb els de les famílies
riques de la mateixa corda
política (Rosa Viladot = Salvador Maluquer) i aturaven els
matrimonis a qualsevol preu
si no es donaven aquestes
circumstàncies. L’hereu de
Joan Viladot, Josep Viladot,
es volia casar amb una noia
de família modesta del poble
de la Figuerosa, però que tenien idees contràries (segurament carlines) a les de casa
seva, i no ho va permetre de
cap de les maneres. El noi,
molt enamorat i sense el permís del pare per casar-se, anà
decandint fins que va agafar
uns tifus que el van portar a
la tomba en tres setmanes.
Sempre recordaven a la família que s’havia mort d’amor.
A Agramunt també tothom

preveia que a la mort del rei
Ferran VII vindria una guerra
civil, si aquest deixava la corona a la seva filla gran Isabel, en
comptes del seu germà Carles.
Per això un dia molt de matí,
del mes de setembre de 1833,
quan a cal Mas Vell encara tots
dormien, va trucar a la porta un
amic de la casa, “lo Mestres”,
conegut per “lo Cendrós”. En
contestar Joan Viladot:
– Qui hi ha?
Va respondre “lo Cendrós”,
traient el cap i amb veu baixa
i tremolosa:
– Joan, el rei és mort.
L’avi Viladot s’alçà del llit,
va fer un petó a la seva dona i
a la filla, la Rosa, que dormia
a l’alcova, i resolgué expatriar-se. Marxar del poble i
anar-se’n a viure a una capital
que no el conegués ningú o a
una població fortificada. Era
el començament d’una guerra
civil i ell i molts altres d’Agramunt eren coneguts per tothom com a liberals.
L’endemà, Joan Viladot estava molt preocupat per tot
allò que passava i es passejava amunt i avall per la galeria del terrat de cal Mas Vell
que donava al carrer. De nou
el seu amic “lo Cendrós”, que
venia molt de pressa pel camí
que en deien dels Arquells,
en passar per sota del terrat i
veure l’avi Viladot, li va cridar
sense parar-se:
– “Escondius”! (=amagueuvos!)
L’avi va marxar de la galeria
de pressa sense preguntar-li
res més i es va ficar a dintre
de casa tancant el balcó. Al
cap de pocs minuts van baixar pel carrer un escamot de
carlins armats.
Aquella nit es van reunir a
sopar a cal Mas Vell tots els

parents que tenien a Agramunt. Era el sopar de comiat. En alçar-se de la taula
per acomiadar-se, la tia de ca
l’Iglésias va dir-los allò que
era com una sentència:
– Mirem-nos bé, perquè tardarem molts anys a tornar-nos
a veure.
Així fou, ja que els de cal
Mas Vell amb el Joan Viladot
al davant, van marxar cap a
Lleida aquella mateixa nit.
Aquella matinada els Iglésias
també van marxar cap a Barcelona.
La guerra civil es va estendre per molts indrets de Catalunya (sobretot les zones
rurals: Berguedà, Solsonès,
Ripollès, el Montsec, el Priorat,...), pel País Basc, Navarra,
el nord d’Aragó i el Maestrat
(Castelló). A Catalunya fou
una cruenta guerra de guerrilles dirigides des de Morella
pel general Ramon Cabrera.
A Agramunt no tenim constància d’enfrontaments greus
ni fets significatius. El que
sí que es pot afirmar és que
l’Ajuntament d’Agramunt era
format per persones de tendències liberals i constitucionalistes i segurament estaven
força organitzats, possiblement amb una milícia local i
suport de l’exèrcit liberal per
fer front als escamots carlins
que voltaven per la comarca,
ja que van fer pintar a la façana de la Casa de la Vila:
ISABEL II 1844 i algun manifest abrandat que després
van fer esborrar repicant la
pedra. Si no haguessin estat
ben organitzats militarment,
una manifestació tan clara de
liberalisme podria atreure cap
a Agramunt les partides carlines que voltaven sens dubte
per la comarca, amb greus

JOSEP BERTRAN

Escuts de la façana de
l’ajuntament, de l’època
del regnat d’Isabel II.

L’avi Viladot resolgué expatriar-se.
Marxar del poble i
anar-se’n a viure a
una capital que no
el conegués ningú
o a una població
fortificada. Era
el començament
d’una guerra civil
i ell i molts altres
d’Agramunt eren
coneguts per
tothom com a
liberals.

conseqüències per la població. Segons Josep Lladonosa,
Agramunt era en aquesta època Cap de Marca, com Tàrrega, Bellpuig, Mollerussa, Artesa de Segre,... Aquí hi havia
una comandància d’armes del
govern liberal que vetllava per
la seguretat de la vila.
Prop d’Agramunt actuaren
les partides carlines dels Borges de Vernet (Anton Borges
Ventura i els seus fills, Miquel
i Josep Borges), la de Benet
Tristany, la de Bartomeu Porredon “el Ros d’Eroles” i altres.
Explica Ferran Sánchez que el
15 de març de 1836 Anton
Borges i la seva partida rondaven amb la de Benet Tristany
per Alentorn i la Coma de Meià
i van estar a punt de ser encerclats per les tropes del govern
que manava Manuel Gurrea
que baixaven des de Comiols.
Els carlins van aconseguir fugir retirant-se cap a Fontllonga
i Alòs, ajudant-los en la fugida
la partida de l’agramuntí Josep Pons conegut com lo Bep
de l’Oli. Un dels nuclis carlins importants era Àger, fins
que va ser conquerit el 1839
per les forces del govern que
manava el capità Joan Prim
i Prats. Eren els pobles del
vessant meridional de la serra
del Montsec fins a Artesa de
Segre i Ponts els principals
llocs d’actuació. Una de les
poblacions que més van patir

les destrosses carlines va ser
Vilanova de Meià que es va
declarar solemnement a favor de la reina i la Constitució
per part de Josep Castejon i
els liberals locals. D’aquesta
manera es posava en el punt
de mira dels carlins i va ser
arrasada repetidament per les
partides absolutistes. La més
cruenta de totes va ser la del
18 de maig de 1837, en què
tal i com explica Madoz al seu
Diccionario, la partida de Josep Borges va incendiar 200
cases i va assassinar 31 persones.
A Agramunt no tenim constància de cap fet luctuós en la
Guerra dels Set Anys. No obstant sí que es té notícies molt
exactes d’un enfrontament
força cruent durant la Tercera
Guerra Carlina, el Foc de Sant
Ramon, que més endavant
comentarem.
Rosa Viladot i tota la família de cal Mas Vell van passar
els set anys de guerra a Lleida
i tot i que en acabar era una
nena de 12 anys, es fixava en
tot i ho recordava tot. Quan la
guerra va acabar al País Basc
i Navarra amb el Convenio de
Vergara, el general Espartero,
cap de les tropes del govern,
que havia estat el vencedor,
es va desplaçar cap a Lleida
amb el seu exèrcit per acabar
la guerra també a Catalunya.

Recorda que el general va arribar a Lleida el mes de maig
de 1840 amb molts milers
de soldats. Aquell any hi havia molt bona collita i molts
d’aquells soldats els va fer servir per segar i batre els blats
de l’Urgell, ja que els pagesos, per culpa de la guerra no
donaven l’abast en la collita.
La casa de Lleida on habitava Espartero era casa Gomà i
la casa de la família del Joan
Viladot era exactament al seu
costat. Les dues tenien els
balcons que donaven al riu
Segre i sovint mantenien converses des dels balcons. Un
cop, la Rosa va veure com un
pobre soldat que es banyava
al riu va morir ofegat, tot i que
el mateix Espartero li donava
ànims des de casa seva.
Rosa Viladot, després de la
Guerra passava moltes temporades a Lleida on vivia la
seva germana gran, la Teresa
Viladot, casada amb Josep A.
Renyé, hereu molt hisendat de
Fondarella. El 1843 va ser nomenat “jefe político” de Lleida (governador civil) Salvador
Maluquer Aytés, el que dotze
anys després seria el seu marit. Durant aquesta època més
d’un cop els salvà d’ensurts;
com el dia que la família Viladot i una família amiga havien anat al teatre a la nit i a
mitja representació es va presentar a la llotja el governador
civil (Salvador Maluquer) i els
va demanar que se n’anessin
de seguida cap a casa ja que
es temien alteracions de l’ordre. Així ho van fer. Al cap de
poca estona pel carrer Major
de Lleida s’organitzà una gran
bullanga que va acabar a trets
entre la força pública i els pertorbadors de l’ordre. ■
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per J. PIJUAN

Mal presagi

E

J. PIJUAN

Tan bon punt em
posen el plat a
taula no paro
de menjar fins
deixar-lo ben net.
Aquesta situació ha fet que
m’engreixi tant
que tinc la sensació que rebentaré en qualsevol
moment.

stic molt espantat. Fa
dies que em van tancar
dins d’aquest cau i a
hores d’ara tot em fa pensar
que la sortida va per llarg. El
silenci que m’envolta m’indica que estic sol en aquesta
reclusió. Les úniques visites
que rebo són les dels propis carcellers. Matí i vespre
compareixen per donar-me
de menjar. No hi ha la més
mínima conversa entre nosaltres. Van per feina. Si veiéssiu
la meva fesomia actual diríeu
que el tracte que m’han donat
fins ara és excepcional. Us
equivocaríeu. Potser us semblaria que s’han preocupat a
la seva manera de mi, però us
he de confessar que estic tancat en aquest cau en contra
de la meva voluntat, i el meu
aspecte és conseqüència dels
seus actes que s’estan passant amb el menjar. M’obliguen a acabar-m’ho tot. No
volen que deixi la més mínima engruna al plat. Durant els
primers dies havia passat de
menjar, però vaig comprovar
que la reacció dels carcellers
era desmesurada: m’embotien
a la força el menjar a la boca
i m’obligaven a empassar-me’l
–i ja us podeu imaginar el mal
tràngol que passava–. Davant
d’aquesta situació vaig començar a tastar alguna cosa,
però reaccionaven d’igual manera quan veien que deixava
restes al plat. Transcorreguts
uns quants dies més de continu patiment vaig arribar a
la conclusió que si volia estar
tranquil havia de deixar el plat
ben escurat. I així ho estic

fent des d’aleshores: tan bon
punt em posen el plat a taula
no paro de menjar fins deixarlo ben net. Aquesta situació
ha fet que m’engreixi tant que
tinc la sensació que rebentaré
en qualsevol moment. Realment són ben desagradables
aquests carcellers!
Les hores transcorren molt
lentament. Em passo la major
part del temps arraulit en un
racó de la cambra intentant
resguardar-me del fred que fa.
Sortosament, encara que us
sembli estrany, els carcellers
han tingut la mínima decència
de deixar-me una saca perquè
em pugui abrigar ni que sigui
una miqueta, perquè el fred
que tinc al cos no marxa de
cap de les maneres. Desitjaria
aixecar-me del terra i caminar
una mica amunt i avall per facilitar la circulació de la sang
a les cames. Tant de temps
en aquesta postura d’encongiment m’està provocant una
forta tibantor al cos. Malauradament estic tan gras que
no tinc prou forces per aixecar-me pel meu propi peu, la
qual cosa m’obliga a romandre tot el temps en aquesta
posició fetal. I els carcellers
ni s’immuten quan em veuen.
Observen l’expressió de dolor
del meu rostre sense importar-los gens ni mica. La seva
vital preocupació es troba en
vigilar que no pari de menjar,
que deixi el com lluent com
una patena.
Enyoro la llibertat robada. A
pesar del temps que ha transcorregut no he perdut l’esperança de sortir d’aquí tard o

d’hora. L’olor de la llibertat
encara és ben present dins
meu. Quan penso en aquella
fragància em sento transportat
a un temps passat ple de felicitat. Un temps ple de vida on
l’alè de la natura ens embolcalla plenament. Obro els braços
ben oberts i deixo que el vent
m’acaroni suaument. Contemplo la bellesa que m’envolta i
em sento ple de vida i de pau.
Però la nit arriba com un mal
son i emparats en la foscor ens
arranquen de la terra on hem
viscut tota la vida i ens condueixen cap un destí incert.
La porta de la cel·la s’obre.
Els carcellers ja tornen a venir. Aquest cop vénen amb
les mans buides, la qual cosa
m’estranya molt. S’aturen davant meu i sense dir paraula, per no perdre el costum,
m’engrapen per les espatlles
i m’arrosseguen fora. Em condueixen a través d’un passadís costerut cap a una altra
cel·la molt més il·luminada i
calenta. M’embolcallen amb
una fina flassada per amagar
la meva obesitat i marxen
deixant-me novament sol. La
percepció d’unes veus ben a
prop em dóna la tranquil·litat
de saber que realment no estic sol en aquell lloc. De sobte
em poso a tremolar en veure’l
venir cap a mi amb un somriure d’orella a orella i duent
a les mans aquell bastó amenaçador. Tement el que s’esdevindrà tanco els ulls per no
veure-ho, i enmig de la foscor
escolto la seva veu com canta:
“Caga soca, caga tió...”, mentre rebo els seus cops. ■
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Amb els peus a la
cadira i asseguda
al respatller, per tal
d’arribar al taulell
de la parada, mirava
de reüll tota aquella
gent que passava
amunt i avall del
Portal de l’Àngel
ben abrigada.

E

l fred intens se li havia
calat fins al moll dels
ossos, tant que gairebé
no podia ni moure’s. Amb els
peus a la cadira i asseguda al
respatller, per tal d’arribar al
taulell de la parada, mirava
de reüll tota aquella gent que
passava amunt i avall del Portal de l’Àngel ben abrigada.
Ja era ben entrada la tarda i
no havia venut ni una tauleta.
Els únics que s’havien acostat
a la parada eren uns quants
nens mal educats que volien
riure’s d’ella:
– Així que tu ets de “Lleide”? –li preguntà amb una rialla burleta un noi de cabells
rossos i rinxolats que semblava el cap de la colla.
Els altres seguiren el seu
exemple i s’afegiren a l’escarni:

– Vols una tomate? O un vas
d’aigüe?
– I així van estar força estona, fins que se’n van cansar.
En anar-se’n, el nen de cabells
rinxolats prengué una caixa de
torrons i apretà a córrer.
Ella no va tenir ni esma de
moure’s. S’encongí encara
més i pensà en com li agradaria ser a Agramunt, a casa,
vora la llar de foc. Recordà els
hiverns passats, quan el pare,
després de l’última cuita atiava el foc, se la posava a la
falda i li cantava cançons, i li
explicava contes.
Al cap d’una bona estona
una veu greu i potent li féu
aixecar el cap.
– On és en Jaume?
Era un home molt ben vestit, clenxinat i amb posat altiu.

S’empassà saliva i contestà
amb veu tremolosa:
– No hi és.
– Ah, i tu qui ets, bonica?
– Sóc la seva filla.
– Caram! M’alegro molt de
conèixer-te! Saps? Cada any
compro els torrons per a mi
i tota la família en aquesta
paradeta. El teu pare sempre
em parla molt de tu, deia que
eres molt maca, i ara veig que
és veritat. Bé, i on és el teu
pare?
La nena abaixà el cap i
mentre amb els ditets balbs
cargolava els penjolls de llana
de la “manteleta” que li cobria l’espatlla, digué amb la
veu gairebé inaudible:
– Es va morir.
A l’home se li gelà la rialla
a la cara. Volia preguntar com
i quan... però es va reprimir
a temps; es fixà més bé en el
rostre d’aquella nena que no
aixecava dos pams i hi va llegir un patiment extrem i una
tristesa infinita.
– No hauràs pas vingut tu
sola?
– No... amb la mare.
– I on és la teva mare?
– A l’hostal, és que la Marta és molt petita i aquí hi fa
fred.
– Qui és la Marta.
– La meva germaneta.
– Ah... el teu pare no me’n
va dir res l’any passat.
– És que va néixer després
de... ara fa quatre mesos.
L’home mirà amb tristor
la fotografia dels torronaires
amb gorra musca que, com
totes les parades de torrons,
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▼

Quan la carrossa
del rei blanc arribà
a la seva alçada
la rua es parà, i el
rei baixà acompanyat d’un munt de
patges. La gentada
li obrí pas mentre
es dirigia cap a la
nena que el mirava
esporuguida.

tenia penjada per demostrar
la legitimitat de l’origen del
producte. A primera fila, s’hi
veia el seu amic.
S’adonà que a les mans encara duia l’entrada al Tantarantana; ell era actor i sempre
convidava el Jaume a alguna
sessió. Mentre es posava l’entrada a la butxaca digué.
– Dona’m dues caixes de
torrons.
Després de pagar es quedaren en silenci durant molta
estona. Ella amb la mirada
a terra, ell sense saber què
dir. Finalment es va treure el
rellotge de la butxaca i mirà
l’hora. Es feia tard, la rua començaria aviat i encara s’havia de vestir.
Sense saber com acomiadar-se i amb un nus a la gola
es disposà a anar-se’n. Però
es repensà i digué:
– Que ja has fet la carta als
reis?
– No, la mare diu que enguany els reis no podran passar.

SIÓIGITAL
D

– Això ha dit? ...però a tu
què t’agradaria que et duguessin, eh?
La nena pensà que l’únic
que volia era tornar a casa,
vora el foc.
Però digué:
– Una bicicleta.
I llavors l’home s’acomiadà.
Al cap de poc arribà la mare
i la seva germaneta, just quan
el carrer s’inundava de gent i
començaven a desfilar tot de
carrosses plenes de llum i de
regals. Després van aparèixer
les tres carrosses més grans,
cada una amb un dels tres reis
d’Orient. Quan la del rei blanc
arribà a la seva alçada la rua
es parà, i el rei baixà acompanyat d’un munt de patges.
La gentada li obrí pas mentre
es dirigia cap a la nena que
el mirava esporuguida. Aquella figura imponent de barba
blanca i llarguíssima li acaronà la cara. Llavors es girà cap
a un dels patge que donà a la
nena una bicicleta de colors

llampants. Tot seguit el rei
blanc prengué una nina i li
donà a la seva mare:
– Això és per la germaneta d’aquesta nena tan maca.
Després es va treure un sobre
de sota la capa i li allargà a
la mare:
– Aquí n’hi haurà prou per
al taxi de tornada a Agramunt
i també per un ram de flors
per al Jaume.
El rei i els seus patges s’enfilaren altra vegada a la carrossa seguits pels ulls esbatanats de la nena, a qui anava
saludant amb la mà des de la
seva trona. Aquella mirada illusionada el recompensà més
que una ovació amb tota la
platea dempeus.
Una gentada es bolcà a
comprar torrons d’aquella parada en la qual havia fet estada el rei, i al cap de poca estona esgotaren les existències.
L’endemà, tornaven al poble
amb la bicicleta i la nina... i
la sensació que la màgia del
Nadal els havia somrigut. ■

SIÓ ha digitalitzat tots els números de la col·lecció, des de 1964 al 2008,
i tots els 10 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.
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.
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Els vells amants

MONTSE GUERRERO

Ells, que han viscut tantes tardors,
s’adonen prou
que, malgrat que
els cicles naturals
fan repetir els
hàbits humans,
no hi ha mai dues
tardors iguals.
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’agafen les mans, els
vells amants. Ja només són dos ancians
que passegen arraulits sota
la fèrria sostrada fredorenca
de l’època autumnal. Ambdós
són, per si no poguéssiu sospitar-ho, amants antics que
allarguen llur passat fins a endinsar-se au bout de la nuit;
amants vetustos com els oms
pelats així forques que, brancam alçat, demanen clemència al cel blanc de novembre;
amants dels moments pretèrits, granats i pansits, potser
fins i tot moments remots per
a algun jovenot d’escàs record històric; dolços amants,
doncs, amb les arrels fondes
en l’any de la polka, sepultats

Màrius Blàvia

dins del Temps que fa forat i
tapa, probablement per sempre més, però tots dos encara amb un flamareig esforçat
i la tremoladissa espurna de
l’edat tardana.
Recorren els vials serens,
enllambordats d’amor pur,
i les llampeguejants places
buides de després de la pluja, on ells dos són els únics
habitants; travessen, un cop i
un altre, els carrers ventejats,
carrerons sota el color turquesa de la volta celeste; tomben
per xamfrans amb regust de
bronze vell, davallen per porxos ombrívols gasejats de perfum de nards –el primer ram
de flors que ell li va regalar
una tarda que ella imagina
farcida de gnoms, joglars i
bufons–, albiren, deçà i dellà, unes graonades i un pou
sec i s’adonen que, quan ells
eren joves, no n’era pas de
sec, ans al contrari, apareixia
prou abundós d’aigua clara,
d’aquelles aigües cristal·lines
i frescals com les de les deus
dels alts cimals rufolejants.
El Temps inapel·lable ha
passat a través d’ells. De fet,
ha passat per tots bo i destralejant les il·lusions i les
esperances fins a abocar-nos
a les edats bàrbares de la senectut on s’escau més la felicitat camperola i les formes
horacianes que no la rabiüda
cridòria xisclaire i gesticuladora de l’huracà jovenívol i
delirant. Som, per tant –ara
declarats vençuts, ara objectors del catacrec que se’ns
endurà avall–, a la seva trista

mercè que ens devasta i ens
marfon i ens despulla. Acarats, a la fi, al trist imperi de
la que no s’ha d’anomenar
mai directament però cal tenir sempre present. I ningú
no n’escapa, a l’urpada de la
dama de la dalla. I, us direu,
¿passa de debò el Temps per
nosaltres? ¿O bé som nosaltres mateixos els qui, confiats,
optimistes, i a la fi amarats de
nostàlgia, ens avenim a passar pel Temps? No ho sabrem
mai.
Per als amants és, a més
a més, el temps de la tardor.
Ells, que han viscut tantes tardors, s’adonen prou que, malgrat que els cicles naturals fan
repetir els hàbits humans, no
hi ha mai dues tardors iguals.
La tardor de la fullaraca adormida i del desplegament multicolor només és una part de
la Gran Tardor Universal. Hi
ha tantes tardors, al capdavall, com vides humanes fatigant la crosta de la Terra!
Així doncs, hi ha la tardor de
caient nimfal i aquella altra
de viril i seca, aquell profund
tardoreig d’alenades corrompudes i de flaires resinoses,
la tardoral imatge de les celísties somortes i la dels horitzons iridiscents, la tardorada
emblanquinada que envaeix
els nus atzucacs carregats de
misteri que entreveia en Foix
en un poema... No acabaríem
mai. Els matisos de la tardor
són interminables.
Un temps ja colgat van viure
plegats una primera tardor, els
vells amants. I, d’ençà, ja res

MONTSE GUERRERO

Ells s’estimen com
el primer dia. No,
no ha minvat el
seu desig. El primer plor és també
l’últim. Al primer
petó ja s’hi endevinava el mateix
gust de maduixa
o d’almívar glaçat
que el darrer que
es fan, tremolós,
al voravia estret
d’una qualsevol
cantonada.

no va tornar a ser el mateix.
N’han oblidat els clarobscurs
que la van fer inoblidable, és
clar, perquè tot s’oblida i muda
dins la memòria que encercla
esclafits i per fortuna es desempallega de les malanances. Però sí que recorden que
es van estimar, furibunds de
roses blavejants i anells d’or,
durant aquella primera tardor
perduda que per a ells sempre serà la primera, atès que
la seva vida comença quan es
van conèixer. No abans: ho
saben bé, ja que l’un es deu a
l’altre. No hi ha volta de full.
Perquè heu de fer coneixença
de la circumstància que, amb
les cartes a la mà, per a ell i
per a ella, abans de llur coneixença, el temps era centrífug,
d’una inaferrabilitat mudadissa, alat com una cançó papallonejant de Schubert. No, no
existia per a cap d’ells perquè
no s’havien trobat encara; no
estaven junts dessota una mateixa lluna de seda; i doncs no
compartien llur propi periple
vital. Com tothora d’ençà que
guarden memòria adulta.
I què hi havia llavors, en
aquella Tardor Inicial que no

son capaços de recordar
prou bé? En la tardor de
totes les tardors potser esclatava, poderós, el farrigo-farrago de Wagner,
orquestra tremebunda
de vendaval i augustesa de
marbre i estuc. I per ventura
també somiaven, entendrits, que un dia escoltarien el cant enigmàtic
dels nibelungs al Liceu
decadent, i qui sap si
hi havia als llunyedars
una esglesiola romànica, envoltada d’àlbers
anyosos sota un posta
anyil. O tal vegada els
va venir al cap a un mateix
temps, com en inexplicable
telepatia, un quadre de Turner, posem una tempesta de
neu remolinejant que xuclava
el paisatge en voràgine. Potser passaven abraçats enfront
d’un botigó d’esclops, davant
per davant d’un banc de pedra on es van asseure per besar-se amb passió. O, sedecs
d’amor, delejaven prop d’un
vell casalot aristocràtic, amb
una torrissea espigada i teuladís punxegut com un barret
xinès.
Tant hi fa! Ells s’estimen
com el primer dia. No, no ha
minvat el seu desig. El primer
plor és també l’últim. Al primer petó ja s’hi endevinava el
mateix gust de maduixa o d’almívar glaçat que el darrer que
es fan, tremolós, al voravia estret d’una qualsevol cantonada. “Treu els codonys del rebost que celebrarem la data”,
li ha dit ell, després de dinar.
No ha calgut resposta. Ella
ja els havia servit a taula. La
dolça carn rosada ha esdevingut pelleringa; l’escalfor, una
capa de glaç. Evidentment el
pas a gualejar esdevé inexo-

rable per tothom. No obstant
això, cada carícia té la urgència d’una tempesta estival.
No podia ser d’altra manera:
la seva silueta serviria per a
un corifeu d’enamorats d’última fornada perquè, un cop
sospesat, res no ha canviat
des de llavors. Els joves d’ara
s’enamoren amb aquella mateixa consumpció d’uns llavis
mig exsangües que quan els
vells amants eren llustrosos
de pell i es descobrien l’un a
l’altra.
Sí, s’agafen les mans, els
vells amants. Se les agafen
amb el millor afecte perquè
encara conserven la coqueteria d’antuvi; perquè encara,
amb una micarella de luxúria, s’estimen; perquè, èpics
d’amor victorhuguesc, els
batega el cor a l’uníson. La
voluptuositat d’antany no es
marceix, més aviat els creix
esponerosa i altiva i com la
d’un galop de cent cavalls,
es manté en unes cotes altes
com les d’una orgia perpètua
i els fa intuir el paradís. Saben –com no ho han de saber?– que no els cal mirar-se
al mirall per descobrir que ja
no seran mai més joves. No
els importa, però. No obstant
això, només tenen una certesa pànica que els treu la son
i els lleva la gana. Si els déus
no els són favorables a l’hora d’atorgar-los una fugida
conjunta al tenebrejant Més
Enllà, un dels dos abandonarà a l’altre per sempre més.
I qui sobreviurà haurà d’enfrontar-se a una paüra folla
que gairebé ja no recorden: la
solitud, sí, la solitud llunyana
de què no admeten quasi notícia perquè sempre s’han vist
junts. Sí, junts, junts, sempre
junts. ■
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G. GATELL
LA

AGRAMU
C.F.

ES
NT CO

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

Resultats i classificacions
❚ R. Mendoza

www.cfagramunt.cat
Segona Regional
La Fuliola
Agramunt G. Gatell
Gerb
Agramunt G. Gatell
Oliana
Classificació

Juvenil

3
1
2
1
1

Agramunt G. Gatell
Tornabous
Agramunt G. Gatell
Vilanova de la Barca
Agramunt G. Gatell

Balàfia
Agramunt G. Gatell
At. Segre
Agramunt G. Gatell
Baix-Segrià

CADET
9
0
7
1
8

Agramunt G. Gatell
Borges-Garrigues
Agramunt G. Gatell
Mangraners
Agramunt G. Gatell

1
0
0
4
2

Borges-Garrigues
Tàrrega
Agramunt G. Gatell
Orgel·lia
Agramunt G. Gatell

9
13
0
9
0

Agramunt G. Gatell
Agramunt G. Gatell
Lleida
Agramunt G. Gatell
Andorra

0
0
5
1
5

J

GF

GC

Punts

J

GF

GC

Punts

J

GF

GC

Punts

11

34

12

25

Tàrrega

10

31

10

24

Andorra

10

29

10

26

Vallfogona Balaguer 11

23

11

25

Mollerussa

8

34

11

21

Lleida

10

26

8

24

Ivars d’Urgell

12

13

13

23

Bordeta

10

32

18

21

Balàfia

9

23

9

20

Agramunt

12

17

17

21

Balàfia

10

28

20

18

Baix Segrià

10

20

12

18

Bellpuig

12

16

18

19

AEM

8

22

8

17

AEM

9

17

12

18

Vilanova de la Barca 11

29

16

19

Balaguer

9

21

10

16

Tàrrega

10

27

16

16

Albi

11

32

20

18

Andorra

7

17

13

15

At. Segre

10

15

15

15

La Fuliola

12

25

25

18

Orgel·lia

7

23

11

13

Gardeny

10

16

22

13

Poal

11

22

15

16

Borges-Garrigues

10

18

21

13

Mollerussa

10

31

22

12

Gerb

11

20

17

14

Baix Segrià

10

27

23

13

E. F. Urgell

10

10

11

12

Sant Ramon

12

20

31

14

At. Segre

10

29

27

10

Balaguer

10

11

13

11

Vilanovenca

11

19

17

13

Oliana

7

14

14

8

Tremp

10

17

22

11

Oliana

11

15

18

11

Castellciutat

9

9

11

11

Coll de Nargó

12

19

29

11

Tornabous

11

10

27

10

Alcoletge

11

15

23

9

Sant Guim

11

9

27

8

R. MENDOZA

La Seu d’Urgell

56

0
0
3
0
1
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Classificació

Classificació

Tremp

8

18

13

7

Bordeta

10

10

21

10

Mangraners

9

12

47

6

Borges-Garrigues

10

26

20

10

Agramunt

9

7

58

2

Orgel·lia

10

15

19

6

Gardeny

8

6

35

0

Agramunt

10

6

67

0

Presentació dels equips temporada 2008-2009.

INFANTIL
Andorra
Agramunt G. Gatell
Tàrrega
Agramunt G. Gatell
Balàfia

5
0
6
0
6

Classificació

Agramunt G. Gatell
Orgel·lia
Agramunt G. Gatell
Baix Segrià
Agramunt G. Gatell
J

GF

GC

1
7
0
4
1

Punts

At. Segre

9

62

5

27

Bordeta

8

41

7

21

Baix Segrià

8

39

8

21

Orgel·lia

9

39

11

18

Balàfia

8

31

19

18

Balaguer

9

33

25

16

Andorra

8

30

19

15

Borges-Garrigues

9

21

27

12

Cervera

8

20

28

9

Tàrrega

8

19

18

9

AEM

9

12

40

6

Mollerussa

8

6

35

3

Agramunt

9

8

45

1

Tremp

8

2

76

0

AGENDA DEL MES DE GENER 2009 AL CAMP D’ESPORTS
Segona Regional
Dia 18, a les 12,15 h Agramunt G. Gatell - Poal
Dia 25, a les 12,15 h Agramunt G. Gatell - Vallfogona
Juvenil

Dia 10, a les 17,00 h Agramunt G. Gatell - Balaguer
Dia 31, a les 17,00 h Agramunt G. Gatell - Orgel·lia

Cadet

Dia 17, a les 17,00 h Agramunt G. Gatell - At. Segre
Dia 24, a les 17,00 h Agramunt G. Gatell - E. F. Urgell

Infantil

Dia 18, a les 10,30 h Agramunt G. Gatell - Tremp
Dia 25, a les 10,30 h Agramunt G. Gatell - Mollerussa

Aleví

Dia 17, a les 15,30 h Agramunt G. Gatell - Guissona
Dia 31, a les 15,30 h Agramunt G. Gatell - Baix Segrià

Benjamí

Dia 24, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Cervera
Dia 31, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Artesa-Ponts

Pre-Benjamí Dia 24, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Linyola
Dia 31, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Pla d’Urgell

ALEVÍ
Agramunt G. Gatell
Intercomarcal
Agramunt G. Gatell
Mollerussa

3
1
1
3

Artesa-Ponts
Agramunt G. Gatell
Pla d’Urgell
Agramunt G. Gatell

2
2
1
2

Classificació

J

GF

GC

Punts

Oliana

7

45

1

21

Borges-Garrigues

9

32

8

21

Pobla de Segur

8

34

11

21

Guissona

8

43

4

19

Intercomarcal

8

31

21

18

AEM

9

17

18

13

Escola F. Urgell

7

19

11

12

Mollerussa

8

19

22

10

Baix Segrià

10

20

32

10

Agramunt

8

11

17

10

Pla d’Urgell

9

12

20

10

At. Segre

8

18

21

9

Artesa-Ponts

8

20

29

9

Tàrrega

9

16

31

9

Pardinyes

8

5

53

3

Tremp

10

12

55

0

Pre-Benjamí
Agramunt G. Gatell 3 Cervera
6
Artesa-Ponts
5 Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 6 At. Segre
4
Aquestes categories no disposen de classificació.

NOTÍCIES DEL CLUB
El dia 9 de novembre es va fer la presentació dels equips del Club Futbol
Agramunt Escola Gerard Gatell, amb
més de 105 jugadors federats i repartits en set equips dels quals us donem
la relació tècnica:
Pre-Benjamí, segona divisió grup 29
Equip tècnic
Entrenador: Ramon Capdevila
Delegat: Jaume Nadal

Benjamí
Agramunt G. Gatell 0 At. Segre
Agramunt G. Gatell 5 Rialp

Lleida
Agramunt G. Gatell
Agramunt G. Gatell 3 Intercomarcal
3

6
2

Benjamí, segona divisió grup 44
Equip tècnic
Entrenador: Gerard Creus
Delegat: Mateu Bonet

Aleví, segona divisió grup 12
Equip tècnic
Entrenador: Aleix Miró
Delegat: Ramon Cuñat
Infantil, primera divisió grup 12
Equip tècnic
Entrenador: Xavier Pedrol
Delegat: Rafa Vadillo
Cadet, primera divisió grup 12
Equip tècnic
Entrenadors: Ramon Gomà i Roger
Cercós
Delegat: Antonio Creus
Juvenil, primera divisió grup 7
Equip tècnic
Entrenador: Marc Puebla
Delegat: Evaristo Vivas
Primer equip, segona divisió grup 14
Equip tècnic
Entrenadors: Narcís Repilado, Magí
Galceran i Xavier Escolà
Delegat: Ferran Sàiz
Coordinador esportiu: Ramon Capdevila ■
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E S P O RTS B À SQ U ET A G RAMUNT CL UB

Resultats dels equips del BAC

A

nivell de resultats globals, continuem amb la mateixa
tònica que el mes passat, exceptuant la recuperació
dels cadets que han fet un final de primera volta molt
interessant i que les sèniors han perdut una mica de gas.

C.B CALAF

8

1

0

467 260

17

C.B. CERVERA MOBEL LINEA

10 7

3

0

564 328

17

C.B SECÀ

10 6

4

0

469 429

16

CEP VALLFOGONA

10 6

4

0

587 457

16

SÈNIOR MASCULÍ. GRUP 1

CENG JACK’S

10 3

7

0

313 473

13

Resultats del mes de novembre:

HOGARTIS C.B. BELLPUIG

10 2

8

0

365 537

12

01/11/08
09/11/08
15/11/08
23/11/09
30/11/08

C.B. TORREFARRERA
66
BAC AGRAMUNT
75
NATURAL ÒPTICS C.N. TÀRREGA 75
BAC AGRAMUNT
63
C.B. ALMACELLES
69

CLASSIFICACIÓ

J

BAC AGRAMUNT
ARENES BELLPUIG
BAC AGRAMUNT
MARISTES M.GASOSA MI LIMON
BAC AGRAMUNT
TF

TC

51
62
58
52
77

G

P

NP

CARNER CAPPONT

10 8

2

0

680 595

PTS
18

ESTRUCT. ILERDA ALPICAT

9

7

2

0

676 582

16

BAC AGRAMUNT

10 6

4

0

698 674

16

MARISTES M. GASOSA MI LIMON “A”

9

6

3

0

615 524

15

RESTAURANT BÒRIA BELL-LLOC

9

6

3

0

587 544

15

NATURAL ÒPTICS C.N. TÀRREGA

9

5

4

0

574 544

14

CENG COOPERATIVA D’ARTESA

9

4

5

0

508 545

13

C.B. SECÀ CONSTR. SIERRA

9

4

5

0

564 558

13

C.B. TORREFARRERA

10 3

7

0

613 677

13

PENYA FRAGATINA

8

4

4

0

503 487

12

ARENES BELLPUIG

9

2

7

0

521 606

11

C.B. ALMACELLES

9

2

7

0

571 659

11

SEFOCAT SORT-PALLARS SOBIRÀ

8

2

6

0

516 628

10

És dels anys en què la competició sènior territorial és més
igualada. Molts equips amb un potencial similar i que són
forts a casa seva, igual que els nostres, que estan invictes a
casa. Destacar el gran partit enfront el Maristes, es va anar
gairebé tot el partit sota el marcador, però en els instants
finals, els sèniors van saber donar el tomb i imposar-se en
el darrer quart.

SÈNIOR FEMENÍ
01/11/08
09/11/08
15/11/08
23/11/08
30/11/08

CEP VALLFOGONA
BAC AGRAMUNT
CENG JACK’S
BAC AGRAMUNT
C.B. SECÀ

BAC AGRAMUNT

9

3

6

0

353 460

12

C.B. SORT PALLARS SOBIRÀ

8

3

5

0

440 432

11

GRUP AMBASSORI VILANOVENCA

9

1

8

0

192 470

10

C.B. JUNEDA

9

0

9

0

159 612

9

No ha estat un mes propici per a les noies. És cert que els
equips que s’ha enfrontat són millors, però almenys en el
derbi les agramuntines es van endur els tres punts.

CADET MASCULÍ
Resultats del mes de novembre:
01/11/08
09/11/08
15/11/08
23/11/08
30/11/08

C.B. CERVERA MOBEL LINEA “B”
BAC AGRAMUNT
BAC AGRAMUNT
C.B. SORT PALLARS SOBIRÀ
BAC AGRAMUNT

41
59
74
58
67

BAC AGRAMUNT
92
C.B. SECÀ CONSTRUC. BONILLA 45
CEP VALLFOGONA
77
BAC AGRAMUNT
57
C.N. TÀRREGA “B”
37

J

G

P

NP

CEP VALLFOGONA

10 9

1

0

758 583

19

C.B. SORT PALLARS SOBIRÀ

10 8

2

0

626 478

18

C.B. SECÀ CONSTRUC. BONILLA

10 5

5

0

623 535

15

BAC AGRAMUNT

10 4

6

0

629 533

14

C.N. TÀRREGA “B”

10 4

6

0

530 607

14

C.B. CERVERA MOBEL LINEA “B”

10 0 10

0

252 682

10

CLASSIFICACIÓ

TF

TC

PTS

Els cadets, per fi, els han sortit les coses bé, han donat un
cop de puny a la taula i s’han reivindicat. Fins i tot els dos
partits perduts, un a la pròrroga i l’altre per un punt a fora de
casa. Ara començarà la segona volta i veurem en quin grup
els col·loquen.

INFANTIL FEMENÍ

Resultats del mes de novembre:
59
27
26
28
50

CLASSIFICACIÓ

58

9

❚ R. Boncompte

Resultats del mes de novembre:

BAC AGRAMUNT
C.B. CALAF
BAC AGRAMUNT
C.B. CERVERA MOBEL LINEA
BAC AGRAMUNT
TC

BAC AGRAMUNT
C.B. SECÀ SANT PERE
C.B. TREMP SERVINET
BAC AGRAMUNT
C.B. PONTS

64
33
58
45
36

RESTAURANT BÒRIA BELL-LLOC
BAC AGRAMUNT
BAC AGRAMUNT
E.F.U. URGELL
BAC AGRAMUNT

13
49
7
38
37

G

P

NP

PTS

CLASSIFICACIÓ

J

G

P

NP

TC

PTS

10 9

1

0

631 377

19

C.B. TREMP-SERVINET

9

9

0

0

514 77

18

NATURAL ÒPTICS MOLLERUSSA

10 9

1

0

627 332

19

C.B. PONTS

10

6

4

0

392 339

16
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01/11/08
09/11/08
16/11/08
23/11/08
30/11/08

MARISTES M. ARAMARK
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J

42
54
35
50
43

TF

Almenys acaben l’any amb un bon gust de boca, guanyant
per la mínima el Guissona. Cal millorar molt per poder competir en aquesta categoria. Ànims nens que per ganes que
no falti.

MINI MASCULÍ

BAC

Resultats del mes de novembre:

Partit de l’equip sènior femení disputat a Bellpuig.

01/11/08
09/11/08
15/11/08
23/11/08
30/11/08

BAC AGRAMUNT
AMPA CEIP JOC DE LA BOLA
BAC AGRAMUNT
BAC AGRAMUNT
CENG MIRÓ

42
72
18
12
51

CLASSIFICACIÓ

C.B. ALPICAT
BAC AGRAMUNT
C.B. CERVERA MOBEL LINEA
PAST. LORENZO ALTA RIBAGORÇA
BAC AGRAMUNT
J

G

P

NP

TF

TC

91
37
68
62
18

PTS

BAC AGRAMUNT

10

6

4

0

396 371

16

E.F.U. URGELL

9

5

4

0

356 324

14

PAST. LORENZO ALTA RIBAGORÇA

9

9

0

0

638 298

18

9

8

1

0

684 324

17

C.B. SECÀ SANT PERE

10

3

7

0

332 410

13

C.B. CERVERA MOBEL LINEA

RESTAURANT BÒRIA BELL.LLOC

10

0 10

0

127 596

10

AMPA CEIP JOC DE LA BOLA

10

5

5

0

480 570

15

CENG MIRÓ

10

4

6

0

516 576

14

C.B. ALPICAT

10

3

7

0

586 710

13

BAC AGRAMUNT

10

0 10

0

265 691

10

Excel·lent la classificació de les infantils. Exceptuant el
Tremp, molt superior, els altres tots al sarró. Esperem que
la millora no s’aturi per les festes de Nadal. La revàlida la
veurem en la segona volta.

INFANTIL MASCULÍ
Resultats del mes de novembre:
01/11/08
16/11/08
23/11/08
30/11/08

C.B. CERVERA MOBEL LÍNEA
BAC AGRAMUNT
AVANTMÈDIC LLEIDA “C”
BAC AGRAMUNT

59
27
53
48

BAC AGRAMUNT
9
CEP VALLFOGONA 71
BAC AGRAMUNT
2
ACLE GUISSONA
46

CLASSIFICACIÓ

J

G

P

NP

CEP VALLFOGONA

8

8

0

0

TF

TC

664 386

PTS
16

AVANTMÈDIC LLEIDA BÀSQUET “C” 8

6

2

0

457 245

14

C.B. CERVERA MOBEL LINEA

8

4

4

0

507 419

12

BAC AGRAMUNT

8

2

6

0

194 488

10

ACLE GUISSONA

8

0

8

0

273 557

8

No surten del pou. És una etapa que han de passar, que
els farà veure que el joc del bàsquet no és fàcil i tard o d’hora les alegries arribaran.

NOTÍCIES DEL BÀSQUET
Ens és molt grat comentar a tots els agramuntins, que el
SERGI SOLÉ, que com sabeu està jugant amb el Bàsquet
Manresa (Categoria Cadet), l’han escollit per formar part de
la selecció Catalana Cadet per disputar un quadrangular a
Sabiñánigo (Huesca) contra Euskadi, Aragó i Navarra.
Aprofitem aquest mitjà escrit per desitjar a tots els lectors
de Sió i evidentment a tots els vilatans, unes bones festes de
Nadal i un feliç 2009. ■
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E S P O RTS C LUB H A N D B OL AGRAMUNT

Secció de Futbol Sala
A. Guerrero

PREFERENT CATALANA GRUP 5
Resultats:
SERVISTAR 2000 3 - 6 OBRES 128-AGRAMUNT
OBRES 128-AGRAMUNT 7 - 3 PARADOR
LA SENTIU 5 - 7 OBRES 128-AGRAMUNT
OBRES 128-AGRAMUNT 10 - 3 DE TAPAS
LLARDECANS 5 - 5 OBRES 128-AGRAMUNT
LÍDERS I ÚNIC EQUIP IMBATUT
Immillorable. Així es podria qualificar el mes de novembre
de l’Obres 128-Agramunt C.H. I és que l’equip que entrena
Josep Maria Carrera ha assolit el liderat i ja és un dels rivals
més temuts de la categoria. Ho demostra el fet que és l’únic
equip imbatut, quan s’ha complert el primer terç de campionat. En 10 encontres, s’han sumat 7 victòries i 3 empats,
dos dels quals a casa d’equips que estan a la part alta de la
classificació.
El mes va començar amb una còmoda victòria a Tàrrega
davant del Servistar. El nostres es van imposar 3 a 6, malgrat algunes baixes importants. La bona ratxa va continuar
la setmana següent davant del Parador. El resultat 7 a 3 és
enganyós, ja que els agramuntins van haver de suar de valent
per tombar un dels equips que practica més bon joc.

A. GUERRERO

En la següent jornada, la número 8, es va viure un dels

Classificació (fins a la jornada 10)

J

G

E

P

GF

GC Punts

OBRES 128-AGRAMUNT C.H.,FS “A”
LA SENTIU, O.C. “A”
CONST. PROM. ROC-OLIVA-LINYOLA “A”

6
6
6

4
5
2

2
1
4

0
0
0

28
40
23

16
29
20

14
16
10

RAJOLÍ D’OR LLARDECANS “A”

6

5

0

1

34

15

15

GUISSONA U.E. “A”
PARADOR-MULTIAUTO “A”
BAR RESTAURANTE MORENO’S CFS “A”
TORRENTE DE CINCA-MASSALCOREIG, F.S. “A”
ALCARRÀS, F.S. “A”
DE TAPAS “A”
BORGES, F.S. “A”
PENYA BARÇA CIUTAT DE LLEIDA “A”
ARTESA DE SEGRE - CENG “A”
JUNEDA, F.S.
F.S. REST. CHINO HONG-KONG “A”
SERVISTAR 2000 “A”

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

4
3
3
2
2
1
2
2
1
1
1
0

0
0
1
1
3
3
0
1
2
2
0
0

2
3
2
3
1
2
4
3
3
3
5
6

25
17
40
33
20
26
14
23
27
33
16
9

17
19
31
31
19
30
18
20
35
43
38
27

12
9
10
7
9
6
6
7
5
5
3
0

duels més esperats de la temporada. La Sentiu, líder fins
al moment, rebia els agramuntins a Balaguer. Els pronòstics donaven com a guanyadors els locals i, de fet, durant
bona part del partit semblava que seria així. Però, en una
gran reacció final, l’Agramunt va demostrar ser l’equip més
en forma del campionat i es va imposar de forma brillant
i trepidant per 5 gols a 7. La bona ratxa va continuar una
jornada més. A casa, i davant del De Tapas, els agramuntins
es van imposar per 10 gols a 3 en una gran segona part.
En la darrera jornada del mes, a la
pista del Llardecans, l’Agramunt va
empatar a 5 gols. Va ser un resultat
amarg, sobretot, si es té en compte,
que durant tot el partit es va dominar
el marcador amb avantatges importants. Malgrat tot, es va sumar un
punt en un dels desplaçaments més
complicats.
En definitiva, l’equip s’ha instal·lat
a la part més alta de la taula. Un fet
que semblava molt complicat a l’inici
de temporada. Sobretot, si tenim en
compte que l’equip ha patit per mantenir la categoria en les dues darreres temporades. Aquesta temporada,
però, l’objectiu és ben diferent. De
moment, l’equip de Josep Maria Carrera vol continuar sent un dels rivals
més temuts de la demarcació. ■
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E S P O RTS ATLETISME

Una cursa i dos cros
CURSA DE PALAU
D’ANGLESOLA.
9/11/2008
Tot i la poca representació
dels Escatxics, els resultats
han estat prou bons, destacant la gran cursa d’Antoni
Zurita, i la plantejada per
Pau Godoy, amb un final
ajustat.
Cal felicitar també la
Gabi Karseska, que va fer
una bona cursa.

CLASSIFICACIONS:
KARSESKA
SECANELL
PERARNAU
ZURITA
CRESPO
VALLS
TREPAT
LLORENS
VILADRICH
SERENTILL
PINÓS
GODOY
KARSESKA
VEGA
PIÑA
SÚRIA
ASENSIO
GODOY
KARSESKA
LLORENS
VILADRICH
SÚRIA
ASENSIO

CATEGORIA
GABI
CLARA
ANTON
ORIOL
LAIA
XAVIER
PAU
ÀLEX
MARINA
MAR
ARIANA
ROGER

VETERANS-45
INFANTIL
ALEVÍ
ALEVÍ
ALEVÍ
BENJAMÍ
BENJAMÍ
BENJAMÍ
BENJAMÍ
PREBENJAMÍ
PREBENJAMÍ
P5

F
F
M
M
F
M
M
M
F
F
F
M

DISTÀNCIA

POSICIÓ

3000
1500
1500
1500
1500
1000
1000
1000
1000
500
500
200

2
3
3
5
11
22
1
24
3
6
9
6

CROS ESCOLAR COMARCAL DE L’URGELL DE TÀRREGA. 16/11/2008

El club dels Escatxics com a tal ha
aconseguit pràcticament tots els
trofeus per equips
de les categories
en què ha participat.

Pau Godoy (molt treballada), així com
els bons resultats de l’Oriol Valls, que
recupera el nivell amb un 3r lloc, seguit d’Antoni Zurita, que confirma un
excel·lent inici de temporada.
Pel que fa a la resta de curses, remarcar també el retorn de l’Aida Giménez,
amb un altre triomf, i la gran actuació de Naima Barkane, amb un segon

CLASSIFICACIONS
KARSESKA
SOLÉ
MORELL
MIRALLES
SORRIBES
PIQUÉ
TRIGINER
GIMÉNEZ
BÀRRIOS
SECANELL
PERARNAU
VEGA
PIÑA
ZURITA
CRESPO
VALLS
TREPAT
KHATTABI
OFKIR
BARKANE
AMAROUCH
LLORENS
VILADRICH
SERENTILL
PINOS
GODOY
KARSESKA
VEGA
PIÑA
KHATTABI
OFKIR
MORELL
SOLÉ
GIMÉNEZ
BÀRRIOS
SÚRIA
ASENSIO
CANES
ORTIZ
GODOY
KARSESKA
LLORENS
VILADRICH
SÚRIA
ASENSIO

GABI
POL
GERARD
GABRIEL
AIDA
CLARA
SARA
ANTON
ORIOL
YESMINA
NAIMA
LAIA
XAVIER
PAU
ÀLEX
SALMA
MARINA
LARA
MARINA
MARIA
MAR
ARIANA
ROGER

CATEGORIA
VETERANS-45
INFANTIL
INFANTIL
INFANTIL
INFANTIL
INFANTIL
INFANTIL
ALEVÍ
ALEVÍ
ALEVÍ
ALEVÍ
ALEVÍ
BENJAMÍ
BENJAMÍ
BENJAMÍ
BENJAMÍ
BENJAMÍ
BENJAMÍ
BENJAMÍ
BENJAMÍ
PREBENJAMÍ
PREBENJAMÍ
P5

lloc molt meritori, seguida del 6è de
Yesmina Khattabi. Destacable també el
bon resultat de les prebenjamines Mar
i Ariana.
És d’agrair la participació de tots i
dels resultats que n’hem tret. Entre
tots hem aconseguit una molt bona
participació a nivell d’equip. En felicitem doncs als entrenadors.
ANY
F
M
M
M
F
F
F
M
M
F
F
F
M
M
M
F
F
F
F
F
F
F
M

95
96
96
96
96
96
97
98
97
98
98
99
2000
2000
99
99
2000
2000
2000
2002
2002
2003

DISTÀNCIA POSICIÓ
4000
2
2100
1
2100
9
2100
11
1400
1
1400
4
1400
5
1400
4
1400
3
1400
6
1400
2
1400
10
1100
16
1100
1
1100
24
1100
7
1100
9
1100
8
1100
4
1100
17
500
5
500
3
200
6
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▼

En un dia boirós i fred, el club dels
Escatxics com a tal ha aconseguit pràcticament tots els trofeus per equips de
les categories en què ha participat:
ALEVÍ FEMENÍ, INFANTIL MASCULÍ,
INFANTIL FEMENÍ, BENJAMÍ MASCULÍ, BENJAMÍ FEMENÍ.
Individualment cal remarcar la claredat dels triomfs del Pol Morell i del
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▼

CROS ESCOLAR COMARCAL DE L’URGELL A AGRAMUNT. 23/11/2008
En un dia assolellat i fred, el club dels
escatxics com a tal ha aconseguit altra
vegada un seguit de resultats excellents, tant individuals com en equips,
enmig d’una nombrosa participació i
molt bona organització, tant per part

El Cros Escolar
Comarcal de
l’Urgell a Agramunt,
va estar molt ben
organitzat, tant per
part del Patronat
d’Esports, de les
Ampes, com dels
Escatxics, que una
altra vegada van
aconseguir resultats excel·lents.

del Patronat d’Esports, de les Ampes i
dels Escatxics, que estrenaven carpa.
Individualment cal remarcar la claredat dels triomfs de Gabi Karseska,
acompanyada al podi per Marta Canes i
Mireia Bàrrios i Carme Ruiz 4a. En juve-

CLASSIFICACIONS
FITÓ
MARTÍNEZ
MORELL
SOLÉ
MIRALLES
SORRIBES
PIQUÉ
TRIGINER
GIMÉNEZ
BÀRRIOS
SECANELL
PERARNAU
TORRES
FARRAN
VEGA
PIÑA
VALLS
TREPAT
KHATTABI
OFKIR
BARKANE
AMAROUCH
LLORENS
VILADRICH
SERENTILL
PINÓS
GODOY
KARSESKA
VEGA
PIÑA
KHATTABI
OFKIR
MORELL
SOLÉ
GIMÉNEZ
BÀRRIOS
SÚRIA
ASENSIO
CANES
ORTIZ
GODOY
KARSESKA
LLORENS
VILADRICH
FÍGOLS
SÚRIA
ASENSIO
KARSESKA
RUIZ
BÀRRIOS
FITÓ
FITÓ

XAVIER
POL
GERARD
GABRIEL
AIDA
CLARA
MARINA
SARA
ORIOL
YESMINA
NAIMA
LAIA
XAVIER
PAU
ÀLEX
SALMA
MARINA
LARA
MARINA
MARIA
MAR
ARIANA
GERARD
ROGER
GABI
CARME
MIREIA
RAMON
ALBERT

CATEGORIA
INFANTIL
INFANTIL
INFANTIL
INFANTIL
INFANTIL
INFANTIL
INFANTIL
INFANTIL
ALEVÍ
ALEVÍ
ALEVÍ
ALEVÍ
BENJAMÍ
BENJAMÍ
BENJAMÍ
BENJAMÍ
BENJAMÍ
BENJAMI
BENJAMI
BENJAMI
PREBENJAMÍ
PREBENJAMÍ
PREBENJAMÍ
P5
VETERANS-45
VETERANS-40
VETERANS-40
VETERANS-45
JUVENIL

nils, Albert Fitó, 2n darrere Arnau, mentre que Pol Morell arrasa en infantil.
També va guanyar en Pau Godoy, qui
en un final apretadíssim va superar un
rival a tenir en compte.
Pel que fa a la resta de curses, l’Aida
Gimenez, juntament amb Clara Secanell i Marina Torres, van copar el podi.
Remarcar altra vegada la gran actuació de Naima, amb un 2n lloc molt treballat i el 2n i 3r lloc d’Helena Zurita
(que torna amb força) i Marina Súria,
qui va superar una caiguda a l’inici de
la cursa.
Destacable també el bon resultat de
les prebenjamines Ariana i Mar, que
van copar la 2a i 3a posició.
Sense podis, però en clara progressió,
tenim l’Oriol Valls, en Xavier Serentill,
Sara Vega, Salma i Jesmina Khattabi,
Marina Morell, Laia Llorens, Lara Giménez, Maria Canes, Àlex Vega, i Gerard
Sorribes. Felicitats i ànims a tots.
M
M
M
M
F
F
F
F
M
F
F
F
M
M
M
F
F
F
F
F
F
F
M
M
F
F
F
M
M

ANY
95
95
96
96
96
96
96
96
98
98
98
98
99
2000
2000
99
99
2000
2000
2000
2002
2002
2002
2003

DISTÀNCIA
2000
2000
2000
2000
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
200
3000
3000
3000
5000
3000

POSICIÓ
5
1
8
10
1
2
3
7
8
9
2
10
13
1
25
5
7
6
3
12
3
2
11
6
1
4
3
7
2
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E S P O RTS C LUB B ITLLES SIÓ D’AGRAMUNT

Nova temporada amb dos equips
bé es reforça el primer equip.
Tots els que integrem el club
estem treballant amb moltes
ganes i il·lusió perquè al llarg
d’aquesta temporada puguem
assolir els primers llocs de la
classificació.
Resultats Sió Agramunt A:

Magdalena Vàzquez, la jugadora
més veterana del club, en un
moment de la tirada a Montgai.

Tots els que
integrem el club
estem treballant
amb moltes ganes
i il·lusió perquè
al llarg d’aquesta
temporada puguem assolir els
primers llocs de la
classificació.

RAMON JOVAL

C

om a novetat d’aquesta temporada 20082009, el Club de Bitlles Sió d’Agramunt presenta
dos equips:
• Sió d’Agramunt A (jugant
a 2ª divisió)
• Sió d’Agramunt B (jugant
a 3ª divisió)
Hem cregut convenient formar aquest segon equip perquè hem ampliat el club amb
nous jugadors i alhora n’hem
passat dels de la reserva a
ser jugadors d’aquest segon
equip. D’aquesta manera tam-

Ramon Joval

Preixana
Tàrrega
La Guàrdia
La Fuliola
Mas Duran
Tordera

8 punts
6 punts
6 punts
6 punts
4 punts
4 punts

Resultats Sió d’Agramunt B:

Sió Agramunt A
Ivars B

350 punts
535 punts

Tudela
Sió Agramunt B

355 punts
451 punts

Mas Duran
Sió Agramunt A

503 punts
501 punts

Sió Agramunt B
L’Eral

440 punts
512 punts

Sió Agramunt A
La Fuliola

507 punts
523 punts

El Poal
Sió Agramunt B

527 punts
434 punts

Tàrrega
Sió Agramunt A

505 punts
565 punts

Claravalls
Sió Agramunt B

518 punts
399 punts

Sió Agramunt A
La Guàrdia

543 punts
467 punts

Sió Agramunt B
Vergós B

456 punts
454 punts

Tordera
Sió Agramunt A

494 punts
567 punts

Preixana
Sió Agramunt A

474 punts
513 punts

Sió Agramunt A
Lloreta King
Montgai
Sió Agramunt A

576 punts
541 punts
597 punts
577 punts

Classificació:
Ivars C
Lloreta King
Ponts
Cabanabona
Sió Agramunt A
Montgai

14 punts
12 punts
12 punts
12 punts
10 punts
10 punts

(En aquesta categoria el nostre
equip té dos partits ajornats).
Classificació:
Poal
Vergós
Bellpuig
Solsona
L’Eral
Claravalls
Sió Agramunt B
Tudela

12 punts
8 punts
6 punts
6 punts
6 punts
4 punts
4 punts
0 punts

Des del Club de Bitlles us
desitgem un bon Nadal i pròsper any nou. ■
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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

Mesura anticrisi
Esperem que els
diners que rebi
l’Ajuntament
d’Agramunt del
Fons Estatal
d’Inversió Local
siguin ben invertits
i que sigui una
ajuda per superar
aquests temps de
recessió econòmica que estem
vivint.

EL FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL DEIXARÀ
961.754 A AGRAMUNT
El passat divendres 28 de
novembre, el Consell de Ministres va aprovar com a mesura anticrisi una aportació
de 177 euros per habitant, fet
que per a Agramunt significarà un total de 961.754 euros
que s’hauran de destinar a
actuacions per tal de millorar la situació conjuntural
del moment i, alhora, generar
ocupació en tant que això sigui possible. També diu el Decret que les sol·licituds caldrà
presentar-les abans del 24 de
gener i aniran acompanyades
d’una memòria explicativa del

projecte a realitzar. Tenint en
compte que gràcies a aquests
diners Agramunt podrà dur a
terme un projecte important,
caldrà que l’Equip de Govern
ofereixi diàleg tant a la resta
de grups polítics com a la
població en general per tal
d’escollir el projecte de forma consensuada i que més
s’ajusti a les necessitats que
Agramunt té en aquest moment. Per altra banda, també
entenem que aquest projecte
ha de tenir en compte pobles
agregats que en el seu moment no van ser contemplats
pel PUOSC. Esperem, doncs,
que aquests diners siguin ben
invertits i que sigui una ajuda
per superar aquests temps de
recessió econòmica que estem vivint. Nosaltres treballarem en aquest sentit.
NOVA EDICIÓ
DEL MERCAT DE NADAL
Com cada any per aquestes dates, s’ha organitzat una
nova edició del Mercat de
Nadal. Pocs canvis respecte
altres edicions. Enguany s’ha

donat coca i xocolata al matí
i pa torrat amb xocolata a la
tarda pels més menuts i pels
que no ho són tant. Tot i que
es va quedar força curt, felicitem l’organització per aquesta
iniciativa.
UN ANY SENSE
EL GUINOVART
Després d’un any des del
traspàs del Josep Guinovart,
en el seu moment nomenat
Fill Adoptiu de la nostra Vila,
la Fundació Privada li ha
dedicat un homenatge ben
merescut amb un espectacle
pluridisciplinar dirigit pel polifacètic Carles Santos. A la
Fundació i a totes les entitats
que hi han participat, felicitarlos per la seva col·laboració.
Ell continua entre nosaltres
amb la seva obra i hem de posar-hi tots els esforços per tal
de projectar-la arreu. Ara és el
moment.
Finalment, desitjar-vos unes
bones festes nadalenques esperant retrobar-nos en el proper Sió. ■
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L ' A J U N TAMEN T
I NFOR MA

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 28-10-2008
CERTIFICACIÓ
S’aprovà la següent certificació:
- Certificació extra (primera) de l’obra denominada “Ampliació de l’Ajuntament d’Agramunt”, lliurada per l’arquitecte municipal i executades per l’empresa Promocions Saball-Sala SL,
per un import que ascendeix a la quantitat de 37.160,18€.
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER PROMOURE ACCIONS DE
SOSTENIBILITAT LOCAL PER ALS ANYS 2008 I 2009
S’acordà concórrer a la convocatòria de la Resolució
MAH/2934/2008, de 30 de setembre per la qual es convoquen
subvencions per promoure accions de sostenibilitat local pels
anys 2008 i 2009 per a l’obra denominada “Proposta d’optimització del reg de la zona verda del Passeig J. Brufau mitjançant aigua procedent de dos pous subterranis” i se sol·licità un
ajut econòmic de 60.000€, per l’execució de l’actuació, que
ascendeix a la quantitat de 102.378,15€.
CONTRACTACIÓ REDACCIÓ PLA DIRECTOR DE SANEJAMENT
D’AGRAMUNT
S’aprovà la realització i la despesa de la “redacció del pla director de sanejament d’Agramunt” que ascendeix a la quantitat
de 56.260,00 €, IVA inclòs, i l’expedient de contractació efectuat per tramitació ordinària i per procediment obert utilitzant
diversos criteris d’adjudicació.
PLE, 3-11-2008
MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2009
S’aprovà, per unanimitat, provisionalment la modificació de
les ordenances fiscals reguladores dels tributs següents:

ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS - Preu
públic pels serveis de la Festa Major
1 - ¼ de pàgina al llibret de la Festa Major .............31,40€
2 - ½ pàgina al llibret de la Festa Major ..................47,10€
3 - 1 pàgina al llibret de la Festa Major ...................94,25€
4 - Contraportada al llibret de la Festa Major .........130,50€
TAXA PER LA LLICÈNCIA D’AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES
DE LLOGUER
Concessió i expedició de llicències, classe única...... 35,75€
Autorització per a la transmissió de llicències,
classe única.......................................................... 35,75€
Substitució de vehicles, classe única ...................... 35,75€
TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa
que assenyalarà segons la naturalesa dels expedients que s’han
de determinar, d’acord amb la tarifa que conté l’apartat quart
d’aquest mateix article.
2. La quota de la tarifa correspon a la tramitació completa,
des de l’inici fins la seva resolució final, inclosa la certificació, i
la notificació a l’interessat de l’acord recaigut.
3. No obstant l’assenyalat en l’apartat anterior cada vegada
que s’hagi d’esmenar deficiències, de conformitat amb l’article

71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre del règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, reformada per la Llei 4/1999, se satisfarà una nova tarifa
del 25%.
4. Tarifes:
a) Expedients d’obres majors ................................ 108,90€
b) Expedients d’obres menors > de 1.202,02 €
de pressupost (E.M.) ......................................... 43,60€
c) Expedients d’obres menors < de 1.202,02 €
de pressupost (E.M.) ......................................... 25,45€
d) Canvi de titular de la llicència urbanística ........... 34,15€
e) Modificació de la llicència urbanística concedida . 34,15€
f) Pròrroga de la llicència urbanística concedida ...... 34,15€
g) Expedient de declaració de ruïna ...................... 145,20€
h) Expedients de llicència urbanística
de parcel·lació .................................................. 34,15€
i) Expedient de llicència de primera utilització......... 78,50€
j) Certificat d’aprofitament urbanístic ...................... 40,50€
k) Certificat de compatibilitat urbanística .................. 8,10€
l) Per la placa d’obres quan calgui per a la seva
senyalització, obra major.................................... 12,40€
m) Per la placa d’obres quan calgui per a la seva
senyalització, obra menor ..................................... 7,25€
n) Expedient tramitació projecte de reparcel·lació .. 1.236,00€
o) Expedient tramitació projectes d’urbanització
i plans parcials................................................ 618,00€
p) Expedient relatiu a qualsevol altra figura
de planejament ............................................... 309,00€
TAXA DE CLAVEGUERAM
Drets de connexió:
a) Per cada habitatge unifamiliar .......................... 155,60€
b) Per cada pis unifamiliar ................................... 155,60€
c) Finques i locals que no estan exclusivament
destinats a habitatge ....................................... 155,60€
La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de clavegueram no podrà ser inferior al mínim facturable
per consum d’aigua al bimestre.
A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
a) Habitatges ...............................................7,85 €/anuals
b) Finques i locals que no estan exclusivament
destinats a habitatge ................................7,85 €/anuals
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els
epígrafs següents:
EPÍGRAF PRIMER: CERTIFICACIONS
Euros
Pel primer foli ............................................................4,05
Restants ....................................................................1,65
EPÍGRAF SEGON: CÒPIA DE DOCUMENTS O DADES
Pel primer foli ............................................................4,05
Restants ....................................................................1,65
Variacions i Notes cadastrals, per cada foli ...................4,05
Fotocòpies, unitat, DIN A4..........................................0,20
Fotocòpies, unitat, DIN A3..........................................0,31
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Diligència de confrontació de documents,
per cada signatura o diligència (compulsa) ................0,87
Còpia de les Ordenances Fiscals Municipals ...............32,60
Còpia dels Pressupostos Municipals ...........................32,60
Còpia impresa DOGC i BOE del CD, per cada foli ..........0,87
Còpia CD da dades o plànols en suport digital...............4,12
EPÍGRAF TERCER: DOCUMENTS RELATIUS AL SERVEI
D’URBANISME
Còpia del document sense NN.SS en paper
o suport informàtic ................................................32,60
Còpia plànol NN.SS..................................................16,25
Còpia CD cartografia Agramunt (casc urbà) ...............808,30
Còpia CD cartografia Agramunt (una secció) ...............80,95
Còpia CD cartografia nuclis agregats (per nucli) ........121,38
Còpia CD una secció de les NN.SS ............................80,95
CADASTRE:
a) Alteracions cadastrals
(models 901- model 902- model 903- model 904)
- Tràmit normal ..................................................40,40
- Tràmit simplificat ............................................13,50
b) Certificacions cadastrals
(Punt d’Informació Cadastral- PIC):
- Certificacions.....................................................4,05
- Còpies Oficina Virtual del Cadastre (OVC) .............0,15
EPÍGRAF QUART: EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS
Per cada expedient de part,
sense assumpte determinat ....................................32,60
Per cada expedient d’activitats medi ambientals
(annex I i II)........................................................121,38
Per cada expedient d’instal·lació d’un circ..................32,95
EPÍGRAF CINQUÈ: CONCESSIONS I LLICÈNCIES
Llicències d’armes d’aire comprimit...........................37,70
No especificades a l’ordenança..................................35,95
Llicència publicitat dinàmica ....................................35,95
Llicència tinença animals .........................................53,35
EPÍGRAF SISÈ: FORMALITZACIÓ CONTRACTES ADMINISTRATIUS
Tota classe de contractes ..........................................35,95
EPÍGRAF SETÈ: CENS DE POBLACIÓ
Certificats empadronament .........................................2,35
Certificats conducta....................................................3,40
EPÍGRAF VUITÈ: BIBLIOTECA MUNICIPAL
Impressió documents internet, per unitat .....................0,20
Impressió color, per unitat...........................................0,77
Duplicat carnet de biblioteca.......................................2,25
Disquet 3’5 ...............................................................1,13
CD-rom......................................................................1,23
Targeta 25 còpies .......................................................1,90
Targeta 50 còpies .......................................................3,80
Targeta 100 còpies .....................................................7,60
Préstec interbibliotecari ...........cost dels ports corresponents
EPÍGRAF NOVÈ: OFICINA DE TURISME
Visites guiades. Ruta turística grup de menys
de 30 persones .....................................................34,80
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Visites guiades. Ruta turística grup de més
de 30 persones ........................................... 1,70 €/pers.
TAXA PER LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS
Les tarifes d’aquesta Llicència, seran satisfetes per una sola
vegada, i seran les que segueixen:
1. Per tota obertura d’establiment,
es fixa una quota de ....................................... 194,80 €
2. Pels trasllats no forçosos, es fixa una quota de.... 77,80 €
3. Per tota obertura d’establiment o inici d’activitat, inclosa
en l’apartat de llicències ambientals annex II.1. i annex II.2. de
la Llei 3/1998, es fixa una quota de ....................... 194,50 €
4. Pels canvis no substancials de les activitats incloses en els
apartats de llicències ambientals Annex II.1 i Annex II.2 de Llei
3/1998, es fixa una quota de ................................... 31,30 €
5. Pels canvis substancials de les activitats incloses en els
apartats de llicències ambientals Annex II.1 i Annex II.2 de Llei
3/1998, es fixa una quota de ................................. 116,70 €
6. Per tota obertura d’establiment o inici d’activitat, inclosa
en l’apartat del règim de comunicació de la Llei 3/1998, annex
III, es fixa una quota de ......................................... 194,50 €
7- Per cada informe de Pla de Dejeccions Ramaderes .. 34,45 €
8. Els drets d’expedició de llicència quedaran limitats, quan
es tracti de trasllats forçosos a.................................. 34,45 €
9. En el cas que el sol·licitant desestimi amb anterioritat a
la concessió de la llicència, les quotes que s’hauran de liquidar
seran el 50% de les que es fixen en el número anterior, sempre
que l’activitat municipal s’hagués iniciat efectivament
10.- Control periòdic inclòs en l’apartat del règim de comunicació
de la Llei 3/1998, d’emmagatzematge de material ........ 32,60 €
11.- Control periòdic inclòs en l’apartat de comunicació de la
Llei 3/1998, no inclòs en l’anterior ......................... 202,30 €
12.- Canvi de titularitat d’establiment comercial i d’activitats ........................................................................ 32,95 €
13- Canvi de titularitat d’un informe de Pla de Dejeccions
Ramaderes ............................................................. 32,60 €
14.- Llicència d’ampliació de l’activitat en una obertura d’establiment i llicència ambiental ................................. 92,70 €
15.- Modificació de llicència ambiental.................. 92,70 €
16.- Modificació d’una llicència de règim de
comunicació ................................................... 77,25 €.
TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
CONCESSIONS:

- De nínxol d’ocupació immediata (amb pagament conservació anual) ............................................................. 622,35 €
- De nínxol sense ocupació immediata (amb pagament conservació anual) ................................................... 1.618,10 €
- De nínxol de segona ocupació immediata ........... 311,15 €
- De nínxol de segona ocupació sense que sigui
immediata ....................................................... 809,05 €
- De terrenys per tombes i panteons, per m2 (amb pagament
conservació anual) ................................................. 443,45 €
- Columbari........................................................ 583,45 €
- Per construcció de panteons, presentació del projecte i obtenció de la llicència municipal.

ALTRES SERVEIS:
- Per cada servei funerari al cementiri municipal..... 32,40 €
- Drets de sepultura en valls .................................. 24,25 €
- Drets per dipòsit de restes incinerades en nínxols
i columbari ........................................................ 24,25 €
- Permís tancament nínxols i sepultures ................. 56,40 €
- Permís de trasllat de restes ................................. 24,25 €
- Permís d’instal·lació d’estàtues ........................... 60,65 €
- Permís d’instal·lació de làpides per nínxol ............ 20,20 €
- Permís d’instal·lació de creus.............................. 10,10 €
- Traspàs de nínxols i panteons per successió
hereditària ......................................................... 20,20 €
- Conservació de nínxols i columbari, cànon anual..... 9,80 €
- Conservació panteons fins 2 m2 de superfície,
cànon anual ....................................................... 11,80 €
- De més de 2 m2 de superfície, cànon anual .......... 26,50 €
TAXA PER L’OBERTURA DE VALLS I RASES EN TERRENYS
D’ÚS PÚBLIC LOCAL
Taxa per a obertura de valls i rases.
A- Obertura de valls, rases i construcció de cambres subterrànies destinades a la instal·lació de serveis públics a la via
pública en general:
1 - Es liquidarà el fet imposable amb la tarifa mínima equivalent a la llicència d’obres, l’import del dret per cada obertura
serà de ...................................................................35,80 €
Els Serveis Tècnics Municipals establiran la fiança a dipositar
per metre lineal de via pública en què s’hagi d’actuar.
B- Fiances:
1-voreres pavimentades ......................60,00 €/metre lineal
2- voreres no pavimentades .................40,00
”
3-calçada pavimentada amb formigó....40,00
”
4-calçada pavimentada amb asfalt.......35,00
”
5-calçada no pavimentada (camins) .....10,00
”
TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I VOL DELS
TERRENYS I VIES D’ÚS PÚBLIC LOCAL
Ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials
de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i
€/dia
altres instal·lacions anàlogues.
1- Ocupació de la via pública amb mercaderies,
per m2 .................................................................. 0,15
2- Ocupació de la via pública amb materials de construcció, runa i altres aprofitaments anàlegs per m2 ... 0,15
3- Ocupació de la via pública amb tanques, per m2...... 0,15
4- Ocupació de la via pública amb puntals,
per cada element .................................................. 0,15
5- Ocupació de la via pública amb estintols i
bastides, per metre lineal....................................... 0,15
Els Serveis Tècnics municipals establiran en cas de tancaments d’obra en vies públiques urbanitzades, una fiança, a retornar una vegada finalitzada l’obra i degudament revisada.
Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. Pel període comprès de l’1 de maig al 30 d’octubre.
1- Ocupació de terrenys d’ús públic amb cadires,
per unitat ...............................................................1,65

2- Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules,
per unitat ...............................................................8,10
Pel període comprès de l’1 de novembre al 30 d’abril.
1- Ocupació de terrenys d’ús públic amb cadires,
per unitat ...............................................................1,65
2- Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules,
per unitat ...............................................................8,10
Instal·lació de quioscos a la via pública. Ocupació de la via
pública, per metre quadrat:
- Concessió d’1 mes o inferior .....................................8,10
- Concessió d’1 a 3 mesos ........................................12,20
- Concessió de 3 a 6 mesos.......................................16,25
- Concessió de 6 mesos a un any ...............................19,80
Ocupació per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del
€/m2
carrer i ambulants.
1- Parades de mercat, per dia .................................... 1,65
2- Parades de mercat amb reserva anual, per dia ......... 1,23
3- Atraccions de fira .................................................. 2,72
4- Paravents de bars i similars, per any ..................... 81,30
5- Altres activitats de venda a la via pública, per dia .. 10,25
6- Ocupació via pública amb objectes sense
molestar, per dia .................................................... 0,41
7- Activitats de restauració, àmbit firal ...................... 16,30
Les parades de mercat amb reserva anual que el pagament
s’efectua semestralment cal que paguin el 1r. semestre durant
els mesos de gener, febrer i març i el 2n semestre durant els
mesos de juliol, agost i setembre, en cas de no satisfer el pagament durant aquests mesos es procedirà automàticament a la
pèrdua del lloc de la parada de mercat.
Ocupació del sòl i la volada de la via pública.
1- Rails, per metre lineal ............................................0,03
2- Pals de ferro o obra, per unitat ................................2,45
3- Pals de fusta, per unitat .........................................1,23
4- Cables, per metre lineal ..........................................0,02
5- Femelles d’ovelles per sostenir cables, per unitat ......0,31
6- Caixes d’amarratge, de distribució o registre,
per unitat ..............................................................2,45
7- Bàscules, per metre quadrat ...................................2,45
8- Aparells automàtics accionats amb monedes,
per unitat ..............................................................6,05
9- Aparells de subministrament de carburants,
per unitat ..............................................................6,05
TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA I ESTADA EN LLARS I RESIDÈNCIES DE LA TERCERA EDAT
PREUS PUBLICS CENTRE GERIÀTRIC, 2009: valor definit
amb euros.
1.- Residents:
A- Preus LLAR RESIDÈNCIA:
a) Preu residents estada permanent .......... 860,22 €/mes.
b) Preu residents estada temporal.......... 1.031,94 €/mes.
B- Preus RESIDÈNCIA ASSISTIDA:
a) Preu residents estada permanent
(preu amb subvenció) ....................... 1.075,31 €/mes.
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1a) Baixa dependència
(preu sense subvenció) ................... 1.407,39 €/mes.
2a) Mitja dependència
(preu sense subvenció) ................... 1.620,99 €/mes.
3a) Alta dependència
(preu sense subvenció) ................... 1.899,80 €/mes.
b) Preu residents estada temporal
(preu amb subvenció) ....................... 1.290,42 €/mes.
1b) Preu residents estada temporal
(preu sense subvenció) ................... 1.899,80 €/mes.
2.- Centre de dia:
A- Règim de menjador:
CONCEPTE
Esmorzar
Dinar
Berenar
Sopar
TOTAL

DIARI
1,85 €
5,55 €
1,61 €
4,49 €
13,50 €

MENSUAL TOTAL
39,90 €
152,40 €
32,70 €
120,90 €
345,90 €

B- Servei de bugaderia:
1b) Individual ........................................... 27,44 €/mes.
2b) Matrimonis ......................................... 52,92 €/mes.
C- Règim d’Estada (exclosos els serveis anteriors)
1c) Règim d’Estada jornada completa ........ 124,33 €/mes
2c) Règim d’Estada mitja jornada................ 62,17 €/mes
TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PISCINES, INSTALLACIONS ESPORTIVES I ALTRES SERVEIS SIMILARS
Utilització del servei de piscines i instal·lacions esportives o
anàlogues.
A- Piscines:
Euros
1.- Adults dia.............................................................3,10
2.- Menors de 3 a 17 anys, al dia ................................2,00
3.- Abonament temporada:
- Adults .............................................................31,00
- Menors de 3 a 17 anys .....................................20,60
4.- Abonaments mensuals:
- Adults .............................................................22,00
- Menors de 3 a 17 anys .....................................14,00
5.- Abonaments acompanyants cursets de natació ......10,00
6.- Cursets de natació, per torn .................................42,70
7.- Cursets de natació adults 20 sessions, ..................55,00
8.- Carril lliure, ..........................................................6,20
9.- Cursets de natació gent gran, ...............................12,35
- Tots els membres d’una família nombrosa gaudiran d’una
bonificació del 50% d’aquesta tarifa (activitats, entrades i abonaments).
- Els majors de 65 anys tenen l’entrada gratuïta (entrades i
abonaments).
- Les persones amb una disminució igual o superior al 33%
gaudiran d’un 50% de descompte en entrades i abonaments.
- Les persones pensionistes gaudiran d’un 25% de descompte en entrades i abonaments.
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Per activitats d’entitats esportives que tinguin la seva seu social fora del Terme Municipal o que realitzin aquestes en altres
localitats, encara que tinguin la seva seu social al Terme Municipal i que no hi hagi cap tipus de col·laboració amb el Patronat
Municipal d’Esports:
B- Instal·lacions esportives o anàlogues:
1- Piscina Municipal:
- sense material, per hora .................................... 5,05 €
- amb material, per hora ...................................... 9,75 €
- en horari públic, per hora ................................ 28,60 €
2- Pistes Poliesportives descobertes:
- sense il·luminació, per hora ............................. 12,35 €
- amb il·luminació, per hora ............................... 16,45 €
3- Pavelló Poliesportiu cobert:
- sense il·luminació, per hora ............................. 20,20 €
- amb il·luminació, per hora ............................... 28,60 €
4- Camp Municipal d’Esports (Futbol):
- Partits d’entitats no determinades
sense il·luminació ........................................... 48,55 €
- ídem amb il·luminació..................................... 64,75 €
C- Billars.- Utilització dels billars Municipals del Casal Agramuntí:
- 1 hora de joc .................................................... 3,65 €
- Les fraccions d’hora jugades és comptarà a la part proporcional.
D.- Pavelló firal.- Utilització Pavelló firal
- sense calefacció, per hora................................ 11,80 €
- amb calefacció, per hora ................................. 52,80 €
TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE BÀSCULA MUNICIPAL
Servei de repesat i medició:
1 - Fins a 15.000 kg .......................................... 1,00 €/kg
2 - Més de 15.000 kg ........................................ 1,80 €/kg
TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DELS EDIFICIS D’ÚS PÚBLIC
LOCAL
Utilització de la Sala Teatre del Casal Agramuntí.
1 - Llum per hora d’utilització .................................. 4,00€
2 - Calefacció per hora d’utilització......................... 12,15€
3 - Neteja per funció pública.................................. 24,25€
Utilització de l’edifici de l’Ajuntament.
Sala de sessions per hora o fracció ......................... 40,45€
(Utilització per celebració cerimònies civils de matrimoni)
Utilització Sala Conferències Casal
Sala de conferències del Casal Agramuntí,
per hora o fracció ............................................... 40,45€
TINENÇA D’ANIMALS
Com a sanció per les infraccions administratives i amb la salvetat prevista a l’article 48, s’imposaran multes d’acord amb la
següent escala:
- infraccions lleus
de 12,35 a 30,95
- infraccions greus
de 30,96 a 61,90
- infraccions molt greus de 61,91 a 154,75

TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL
Les tarifes a aplicar són les següents:
- residus vegetals de manteniment de
zones verdes ................................................... 0,06 €/kg
- cartró ............................................................. 0,06 €/kg
- pneumàtics i productes de cautxús ................... 0,31 €/kg
- plàstic ............................................................ 1,50 €/m3
- per runes .................................................... 14,55 €/tona
ADHESIÓ AL CONSORCI LEADER UGELL-PLA D’URGELL I
APROVACIÓ DELS SEUS ESTATUTS
S’aprovà, per unanimitat, l’adhesió de l’Ajuntament d’Agramunt al Consorci LEADER Urgell-Pla d’Urgell” amb la finalitat
d’assolir, gestionar i optimitzar els recursos econòmics assignats al seu àmbit territorial pel Programa de Desenvolupament
Rural de Catalunya (PDR) pel període 2007-2013, així com de
qualsevol altra línia d’ajut a què es pugui acollir per aconseguir
els seus objectius. També s’aprovà els estatuts.
APROVACIÓ DEL PROJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ DE LA CALEFACCIÓ, ARRANJAMENT DEL SOSTRE DE LA SALA DE PLENS
I DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTA SEGONA DE L’AJUNTAMENT
S’aprovà, per unanimitat, inicialment el projecte d’obres
denominades: “Instal·lació de la calefacció, arranjament del
sostre de la sala de plens i distribució de la planta segona de
l’Ajuntament” redactat per l’arquitecte municipal, el Sr. David
Blanco Casadesús, amb un pressupost d’execució per contracte
(PEC) de 346.262,67 €.
APROVACIÓ DEL PROJECTE DE L’AMPLIACIÓ DE LA GUARDERIA MUNICIPAL
S’aprovà, per unanimitat, inicialment el projecte d’obres denominades: “Ampliació de la guarderia municipal” redactat per
l’arquitecte municipal, el Sr. David Blanco Casadesús amb un
pressupost d’execució per contracte (PEC) de 433.218,39€.
LLICÈNCIES D’OBRES
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U. per obrir una rasa
per instal·lar una línia subterrània de BT, per donar un nou subministrament elèctric. C. Noguera i Segarra.
CONCEPCIÓ PUJOL SERRA, per llicència de segregació d’una
finca urbana. Montclar.
DOMINGO ROS ESCUDÉ, per ocupar la via pública amb materials d’obres, tanques de seguretat i amb un camió cistella. Per
pintar la façana frontal i posterior de l’habitatge. Pl. Mercadal.
CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL per obrir una rasa per arranjar una avaria d’aigua. C. Segadors.
RAMON RIBALTA BALTONDRÀ, per ocupar la via pública amb
materials d’obres i un contenidor. C. Raval de Puigverd.
TERESA CARULLA TORRES, per repicar i arrebossar una part
de la paret del garatge i enrajolar el terra. C. Verge del Socors.
JOSEP MARIA FALCON LLUELLES, per un dret de connexió
d’aigua definitiva a la xarxa general. Pl. Mercadal.
JOSEFA MAS LLUELLES, per un dret de connexió d’aigua definitiva a la xarxa general. Pl. Mercadal.
EMÍLIA FALCON LLUELLES, per un dret de connexió d’aigua
definitiva a la xarxa general. Pl. Mercadal.

JOSEP RAMON VENDRELL MARQUILLES, per repicar una part
de la façana i pintar-la, per ocupar la via pública amb una bastida.
C. Raval de Puigverd.
RAMON SERRA BERTRAN, per substituir les teules malmeses
de la teulada. C. Aspi.
RAMON SERRA BERTRAN, per ocupar la via pública amb un
camió cistella. C. Àngel Guimerà.
OSCAR CUÑÉ GASQUE, per un dret de connexió d’aigua definitiva a la xarxa general. Av. Catalunya.
EDUARDO LÓPEZ RODRÍGUEZ, per dret de connexió d’aigua
definitiva a la xarxa general. Av. Catalunya.
JAUME SOLANES PUIG, per col·locar la canalera i un baixant
pluvial a la façana de l’habitatge. Donzell.
JOSEP ALÓS GUILLAUMET, per fer una paret a l’interior de la
parcel·la per recolzar una porta corredissa. C. Eres.
VICENT VILA AVELLANA, per un dret de connexió d’aigua definitiva a la xarxa general. Av. Marià Jolonch.
RAMON GONZALEZ FERNANDEZ, per un dret de connexió d’aigua definitiva a la xarxa general. C. Sant Joan.
RAMONA VILARÓ MANAUT, per obrir una rasa per connectar la
claveguera a la xarxa general. Av. Ribera del Sió.
ESTER BERGUÉS FÀBREGA, per arranjar els balcons de la façana i substituir set bigues de fusta per formigó. Per ocupar la via
pública amb materials d’obres. C. Estudis Nous.
COMUNITAT DE VEÏNS TRAV. SANT JOAN per arrebossar una
part del balcó, canviar la canalera i els baixants pluvials de la façana i arranjar una paret del traster. Per ocupar la via pública amb
un camió cistella. Trav. Sant Joan.
ALFRED UTESA PISA, per substituir la grava del terra d’una
part del jardí per llosa de pedra. Per ocupar la via pública amb
tanques de seguretat i materials d’obres. C. Horts.
BENITA TUGUES PAGÉS, per repicar una part de la façana i
arrebossar-la tota. Per ocupar la via pública amb una bastida. C.
Estudis Nous.
CARME VILLEGAS IGLESIAS, per arranjar dos pilans del jardí
i arrebossar-los. Per ocupar la via pública amb materials d’obres.
Raval de Puigverd.
CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL per obrir una rasa per arranjar una avaria d’aigua. Av. Generalitat i C. Cúria.
TERESA CARULLA TORRES, per pintar una part de les façanes
laterals i posterior de l’habitatge. Ctra. Tàrrega.
GERARDO CARRO LOPEZ, per arranjar un balcó de la façana
i substituir les teules malmeses de la teulada. Per ocupar la via
pública amb una bastida. Donzell.
DOLORS VALL DURAN, per treure l’arrebossat i repicar una paret de pedra i col·locar una tanca de fusta al pati. Montclar.
FERRETERIA MOLINET, SL per substituir la canalera malmesa
de la façana posterior i arranjar la canalera de la façana frontal.
Ctra. Artesa.
CONSTRUCCIONS BLANCO-ROVIRA, SA per fer una sala pels
recanvis del taller a l’interior de la nau. C. Camí Vell de Tàrrega.
JAUME BALAGUERÓ PÉREZ, per canviar les rajoles de la terrassa de l’habitatge. C. Pau Casals.
MARROT TORRENT, SL per llicència de primera utilització per
un edifici existent entre mitgeres compost per quatre habitatges,
dos en planta baixa i dos en planta primera, i quatre trasters.
C. Escorxador.
[DESEMBRE 2008]
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BAR ESPORT
Trentè i divuitè aniversari
dels esposos

Ramon Mora i Solsona
Rosa Vicens i Miralles
A. C. S.

Us preguem un bell record i una oració.

es
Bonstes
Fe

Crema de cafè, combinats
i tapes variades
Plaça del Mercadal, 2 - Tel. 973 39 03 02
AGRAMUNT

Bonestes
Fes
CONSTRUCCIONS

BLANCO-ROVIRA, S.A.
SERVEI DE COMPRESSOR I GRUP ELECTROGEN

Agramunt, desembre 2008
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Carretera de Tàrrega, 23
Telèfon 973 39 07 20

AGRAMUNT

A L MA N A C
Les fases de la lluna:

Mes de 31 dies, primer del nostre calendari. Els
dies són curts i freds: som a ple hivern.
El dia 1 el sol surt a les 7h 17m, i es pon a les
16h 33m. El dia 31 el sol surt a les 7h 04m, i
es pon a les 17h 06m. El dia 19, el sol entra a la
constel·lació d’AQUARI.

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI
Costums del mes de gener.
Una de les idees que més captivava l’antic pagès era
la llargada del dia que representa el renaixement del sol
confortador, portador de vida i vivificador dels conreus.
Tot i així els dies encara són molt curts i els jornals del
camp que solen fer-se de sol a sol no surten a compte en
aquesta època de l’any.
El gener ja té una hora tot sencer, Feina de gener
i la vella que ho va comptar
no la canviïs per diner.
una i mitja en va trobar.
Antigament els pagesos donaven un gran valor al fem
per a adob i la lluna nova de gener era la millor per remenar i empilotar el femer. La pluja d’aquest mes també era
molt important per a la pagesia.
El millor femer,
Si plou pel gener,
el de la lluna nova de gener. desembarassa el graner.
Dia 1. Diada de Cap d’Any.
Dia 6: Epifania del Senyor. Adoració dels Reis.

EFEMÈRIDES DEL MES
Dia 17: Sant Antoni, Abat.
La Confraria de Sant Antoni. Una de les festes tradicionals relacionades amb la pagesia que més s’havia celebrat a Agramunt era la de Sant Antoni, Abat. Per molta
gent era com la festa major d’hivern. Sant Antoni era el
patró dels animals i com que antigament la majoria de les
cases eren pagesos, tothom tenia matxos, mules, eugues
o ruquets. Fins a l’aparició de forma generalitzada dels
tractors, a la dècada dels 60 del segle XX, eren l’única
tracció de què disposava la pagesia. A les primeres dècades del segle XX existia a Agramunt una confraria dedicada a Sant Antoni que era l’encarregada d’organitzar

Demografia

Quart creixent

el dia 4, a les 11,56 h

Lluna plena

el dia 11, a les 03,27 h

Quart minvant

el dia 18, a les 02,46 h

Lluna nova

el dia 26, a les 07,55 h

(Mes de novembre de 2008)

NAIXEMENTS
Ainhoa Marina i Mases
Irene Cascos i Martorell

aquesta festa. Era formada majoritàriament per pagesos,
tractants de bestiar i devots del sant. Tenien el seu estendard i els guarniments de festa que posaven als animals
per portar-los a beneir.
La festa començava al dematí a l’església amb un ofici
religiós de la màxima solemnitat: missa cantada, sermó i
sobretot la benedicció dels animals per part del rector a
la porta de l’església. Aquest acte era presidit pel Majoral
de Confraria, el qual portava l’estendard i era acompanyat
pels dos Cordoners. Aquest estendard i els guarniments
per a quatre animals es guardaven a la basteria de Pau
Cots. Actualment són al Museu Municipal. A la plaça
de l’església s’havien reunit la majoria de les cavalleries
del poble i, després de la benedicció, donaven els Tres
Tombs, passant per davant del temple i pujant fins a la
plaça del Mercadal. Era una vistosa rua amb els carros i
animals guarnits que es va continuar celebrant fins l’any
1965 en què va desaparèixer la festa. Ara continua celebrant-se els Tres Tombs, amb carrosses i tractors, el dia
de sant Isidre. La festa del matí es cloïa amb una cursa
d’animals muntats per genets els quals galopaven des
de la plaça del Pou fins al Cap del Clos. A la tarda se
celebrava una altra cursa, aquesta a peu, des de la serra
d’Almenara, a la carretera de Tàrrega, fins a la plaça del
Pou i era coneguda com el Cos de la Cordera, ja que al
guanyador li regalaven un corder.
Per cobrir les despeses de la festa, la Confraria rifava
un porc, el qual havien passejat pels carrers de la vila els
dies anteriors perquè tothom el pugés veure. La jornada
de Sant Antoni es cloïa al vespre amb un gran ball, el
qual era qualificat de familiar, essent l’assistència multitudinària, ja que per poder-hi entrar només calia haver
comprat un bitllet de la rifa del porc.

R. Bernaus i Santacreu
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MATRIMONIS
Josep Maria Salvadó i Solans, i
Alícia Ermelinda i Ramírez
DEFUNCIONS
Joan Codina i Tallaví
Felip Solé i Riera
Carme Solsona i Viladot
Carme Fernàndez i Fernàndez
Casimir Ramon i Caballol
Eulàlia Aparicio Avilés
Joan Bobet Orrit

dia 20

90 anys, dia 2
74 anys, dia 4
90 anys, dia 4
77 anys, dia 6
59 anys, dia 13
84 anys, dia 20
83 anys, dia 23

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT EL NOVEMBRE

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

1

dia 30-10
dia 12

JOSEP ROVIRA

GENER 2009

Dia 1 ........................................
26,0 l./m2
Dia 2 ........................................
4,4 l./m2
Dia 7 ........................................
1,8 l./m2
Dia 11........................................
1,7 l./m2
Dia 12........................................ Inapreciable
Dia 29........................................
1,3 l./m2
TOTAL ........................................
35,2 l./m2
TEMPERATURES EXTREMES DEL NOVEMBRE
Màxima del mes ...............14°, dies 1, 2, 6 i 13
Mínima del mes ..................... –4°, dies 26 i 27
Oscil·lació extrema mensual ........................18°
Mitja de les màximes .............................9,733°
Mitja de les mínimes .............................2,266°
Mitja de les mitjanes .................................6,3°

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

Temperatura màxima:

Temperatura mínima:

Precipitacions:

L’observador: Deudat Pont
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Sisè aniversari de

Cristóbal Martín Expósito
que morí cristianament el dia 17 de desembre de 2002,
a l’edat de 79 anys, havent rebut els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica.

A. C. S.

La família el recordarà sempre.

AGRAMUNT, desembre de 2008
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L LEU R E A MEN ITATS

Les 7
diferències
per
Ricard Bertran

Parades a la plaça
de l’Església en el
tradicional Mercat
de Nadal, celebrat el
dia de la Puríssima.
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
Començant per la síl·laba on assenyala la fletxa, i fent el moviment
del CAVALL als escacs, trobareu un
refrany català.

va

mit

La

de

a

Na

ne

per

ja

da

bans

plu

ELIMINOGRAMA

Solució a les
7 diferències:

Per eliminació, trobeu una paraula de sis lletres
relacionada amb el primer dels deu mots que
us donem. Després de la igualtat hi ha indicat
el nombre de lletres de la paraula incògnita.

Solució a
l’Eliminograma:

dal,

val.

Quatre

ja

Solució al SALT DE CAVALL, per P.R.:

La pluja abans de Nadal, per mitja
nevada val.
[DESEMBRE 2008]
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Xavier López Berengué
Estimat fill i germà,
El dia 25 de desembre fa nou
anys que ja no estàs amb nosaltres. Et varen trencar totes
les il·lusions que tenies posades en la música, i tu sempre
deies que jubilaries els teus
pares i no va poder ser...
El pensament sempre el tenim
amb tu. Tenies un cor molt
bo i sempre aquella rialla a la
boca.

Sempre estaràs amb nosaltres,
no t’oblidarem mai.
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L A FO TO

per JOSEP BERTRAN

A

questa gran fotografia d’un torronaire agramuntí omplia la portada de l’edició de la
La Vanguardia del dia de Sant Esteve de 1929.
El diari va escollir aquesta imatge per obrir un
suplement gràfic dedicat a les festes de Nadal,
demostració de la importància i el significat
que es donava a Barcelona a la presència dels
torronaires agramuntins. El peu de fotografia
diu: El típico vendedor de turrones de Agramunt, tal como estos días puede vérsele por
las calles y plazas barcelonesas. Pels indicis la
parada estaria situada a la Rambla, a la zona
del Liceu.

L A C A L AISER A

per SERAFINA BALASCH

[DESEMBRE 2008]

sió 538

81

82

sió 538

[DESEMBRE 2008]

m
u

b

l
à

’
L

L’Àlbum d’aquest mes s’enriqueix amb aquesta fotografia d’un grup de noietes amb el seu mestre feta davant l’edifici de
les Escoles, a principis dels anys quaranta. Era un temps fosc, en plena postguerra, ple d’escassetat i, en alguns casos, misèria; però la joventut tot ho viu diferent i el record que en tenen actualment moltes de les adolescents és ben bonic.

D’esquerra a dreta i de dalt a baix:
2

1

3

4

5

9

10

11

8

6

12

7

13

14

15

1) Professor Sr. Garcia, marit de Doña Júlia.
2) Maria Puig.
3) Sabina Esteve.
4) Josefina Sans.
5) Conxita Martorell.
6) Pepita Pla.
7) Amàlia Boncompte.
8) Lola Cases.
9) Ramona Fa.
10) Cecília Esteve.
11) Conxita Ripollet.
12) Maria Esmartges.
13) Angelina Sanagustín.
14) Mª Lluïsa Flaqué.
15) Antonieta Galceran.
[DESEMBRE 2008]
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SERAFINA BALASCH
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