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CRÈDITS

ESTIMATS LECTORS...

A primers d’abril s’inaugura-
rà ofi cialment la Ruta dels 
Castells del Sió, un itine-

rari turístico-cultural, que té com 
a eix vertebrador la conca del 
riu Sió, des del seu naixement a 
Gàver fi ns a Balaguer. Amb tot, 
un dels elements més singulars 
que hi haurà en aquesta ruta ja 
està obert. Es tracta del refugi 
antiaeri de l’Església que des del 
30 de gener ja és visitable. 

Aquesta Ruta, iniciativa del De-
partament de Turisme de la Ge-
neralitat i, molt especialment, del 
seu responsable a Lleida, Vidal 
Vidal, representa el reconeixe-
ment, més o menys ofi cial, de la 
Ribera del Sió en el seu conjunt 
i de la seva capitalitat ofi ciosa. 
El propi Conseller del ram, Josep 
Huguet, ho va explicitar durant la 
inauguració del refugi.

Malgrat que el centre d’interpre-
tació de la Ruta dels Castells del 
Sió sigui a Concabella, Agramunt 
és el punt de l’itinerari amb més 
atractiu. Serà un lloc de parada 
i fonda. Visitar amb un cert 
deteniment tot el que pot oferir 

el nostre municipi no es fa amb 
una estona. 

La riquesa artístico-monumen-
tal-paisatgística d’Agramunt 
és, literalment, extraordinària. 
Difícilment trobarem una pobla-
ció de la dimensió de la nostra 
que aculli un patrimoni tan 
ric, variat i important: des de 
l’esplèndid temple romànic de 
Santa Maria, al temple de les 
arts plàstiques d’en Guinovart 
i a l’experimental d’en Viladot; 
des de l’atalaia guerrera de la 
Reconquesta amb el Pilar d’Al-
menara i el Castell de Montclar 
fi ns a l’excepcional Refugi, un 
equipament representatiu de 
la que va ser la primera guerra 
moderna del món, passant pel 
Museu Etnològic, mostra d’un 
quotidià pretèrit comú.

Des de l’exemple del Mercadal 
com a disseny urbanístic pioner 
a Catalunya, fins a les obres 
d’enginyeria que van obrir camí 
com la Mina de Montclar i el Pont 
de Ferro, passant pel Passeig del 
Sió, zona verda d’un gran valor 
paisatgístic que inclou la cana-

lització moderna del riu i el Pont 
Medieval. I ben aviat, esperem-
ho, hi podrem afegir l’històric Pou 
del Gel i l’espectacular Cisterna 
del Convent en el marc d’un re-
habilitat Parc del Convent.

Però tot això s’ha de saber ven-
dre arreu. Que vinguin a veure-ho 
que en quedaran meravellats. 
I ho hem de fer nosaltres amb 
l’Ajuntament al davant. Des 
de Ca la Vila s’ha de crear una 
infraestructura estable, sòlida, 
coherent, àgil, amb ganes i 
voluntat i que estigui per sobre 
les contingències polítiques de 
cada moment. 

Que també busqui complicitats, 
perquè som pocs i hem d’estar 
avinguts. Però, sobretot, que les 
persones que en formin part cre-
guin en aquest objectiu, que se’n 
sentin orgulloses i que, per sobre 
de tot, estimin Agramunt.

Afectuosament,

Bernat Jofre

Agramunt, febrer de 2009

Difícilment troba-
rem una població 
de la dimensió 
de la nostra que 
aculli un patrimo-
ni tan ric, variat i 
important.
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▼

El Refugi

ACTUALITAT FETS DEL MES per JOSEP BERTRAN

El conseller d’Innovació, 
Universitats i Empresa, 
Josep Huguet, va ser la 

personalitat encarregada de 
presidir la inauguració ofi cial 
de la recuperació del Refugi de 
l’església. L’acte ofi cial es va 
fer el divendres 30 de gener, a 
les 10 del matí. En represen-
tació del Memorial Democràtic 
hi va participar el seu Direc-
tor General, Miquel Caminal. 
Ambdós, acompanyats per l’al -
calde, Amadeu Padullés, van 
visitar el Refugi, amb les nom-
broses autoritats i convidats 
que van assistir a l’acte.
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El Refugi forma part de la 
Ruta dels Castells del Sió que 
la Generalitat posarà defi niti-
vament en marxa el 4 d’abril, 
segons va anunciar el Conse-
ller, amb la inauguració del 
Parc del naixement del riu 
Sió a Gàver i els nous espais 
de Montfalcó Murallat i del 
castell de Concabella. El ma-
teix dia a la nit es va fer una 
sessió extraordinària i gratuïta 
del Cine Club Riella amb la 
projecció del fi lm “Mirant al 
cel”.

Si el divendres es va fer la 
inauguració ofi cial, l’endemà 
dissabte es va fer la popular 
en una cerimònia celebrada 
a les 5 de la tarda al tem-
ple de Santa Maria. A l’acte 

ACTUALITAT FETS DEL MES

▼
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es va convidar expressament 
els actuals agramuntins que 
van viure la tràgica experièn-
cia dels bombardejos. A ells 
es va dedicar la vetllada amb 
unes emotives paraules de 
l’alcalde; el regidor de Cul-
tura, Domènec Llop, va inter-
venir en referència al refugi, 
mentre que SIÓ va presentar 
el treball de museïtzació del 
nou espai amb un important 
material documental i gràfi c, 
una síntesi del qual es va pro-
jectar i explicar.

Durant els següents caps 
de setmana, dissabte i diu-
menge, es van fer jornades 
de portes obertes i uns 2.000 
veïns, i també forasters, van 
visitar la instal·lació. Un equi-

pament singular a tot Catalu-
nya ja que no hi ha en tot el 
país cap refugi tan gran sota 
una església, segons el propi 
Memorial Democràtic. A par-
tir d’ara forma part de la ruta 
dels Espais de Memòria de 
Catalunya i se’n farà difusió 
arreu. Donades les seves ca-
racterístiques, les visites hau-
ran de ser concertades.

En el marc dels actes de la 
recuperació del Refugi la nos-
tra revista va ser convidada a 
celebrar una xerrada al vol-
tant de la Guerra Civil. Es va 
fer al Foment el dissabte 7 de 
gener amb l’assistència d’una 
seixantena de persones. En 
representació de SIÓ hi van 
intervenir, Joan Puig, Ramon 

Bernaus i Josep Bertran, i 
com a convidat, l’historiador 
i bon col·laborador nostre, 
Jordi Oliva, gràcies al qual 
s’han aconseguir valuosos do  -
cuments sobre la Guerra a 
Agramunt.

Durant la sessió es van pre-
sentar alguns dels documents 
que s’han pogut aconseguir 
recentment, com les actes ju-
dicials relacionades amb els 
veïns d’Agramunt que van mo-
rir a Igualada a conseqüència 
de les ferides que van patir 
en el primer bombardeig del 
5 d’abril de 1938. També es 
van presentar els documents 
relacionats amb els atacs ae-
ris dels dies 11 i 12 de gener 
durant la batalla de Mafet, la 
retirada de l’exèrcit Republi-
cà i l’entrada del Nacional a 
Agramunt.

Es va informar que tots 
aquests documents i mate-
rial gràfi c aconseguit darrera-
ment, i el que s’obtindrà en 
un futur, formarà part d’una 
segona edició del llibre que 
sobre la Guerra Civil a Agra-
munt es va editar fa una vin-
tena d’anys, primer en forma 
de col·leccionable i després 
com a volum independent.JO
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1. Inauguració ofi cial de la recu-
peració del Refugi per part del 
conseller Josep Huguet.

2. Les autoritats escolten les 
explicacions sobre la museït-
zació que s’hi ha fet.

3. La inauguració popular del 
dissabte a la tarda va congre-
gar molts vilatans.

4. Domènec Llop, regidor de Cul-
tura, adreçant unes paraules 
als assistents.

5. Instal·lació dels plafons que 
recullen un important material 
documental i gràfi c.

6. Tothom esperava el moment 
de poder visitar la instal·lació, 
i durant els dies de portes 
obertes hi han passat unes 
2.000 persones.

7. Xerrada al Foment sobre la 
Guerra Civil, a càrrec de la 
nostra revista. D’esquerra 
a dreta: Joan Puig, Josep 
Bertran, Ramon Bernaus i 
Jordi Oliva.

5
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ACTUALITAT FETS DEL MES

El refugi antiaeri que es tro-
ba sota el temple romànic 

de Santa Maria d’Agramunt (s. 
XII-XIII) és un equipament sin-
gular a tot Catalunya, que ha 
estat recuperat com a símbol 
del que va patir la població du-
rant la Guerra Civil del 1936-
1939.

El refugi segueix la nau cen-
tral i el creuer del temple. La 
galeria llarga té 34 metres, des 
de l’entrada principal al mig de 
la plaça fi ns al peu de l’altar 
major i la transversal fa 28,4 
metres; les amplades van des 
d’1, a 1,4 i 2 metres, mentre 
que l’alçada mitjana és de 2 
metres.

Durant les obres de restaura-
ció del temple de Santa Maria 
l’any 2005, es van fer una sè-
rie de prospeccions per tal de 
trobar algunes de les entrades 
al refugi. L’objectiu princi-
pal era conèixer el seu estat 
i especialment les fi ltracions 
d’aigua que pro vocaven humi-
tats a l’edifi ci.

En constatar el bon estat 
general de la instal·lació, mal-
grat que estava ocupada par-
cialment per la instal·lació de 
la calefacció del temple i s’hi 
detectaven moltes humitats, es 
va decidir començar una res-
tauració per conservar aquest 
equipament històric i obrir-lo 
al públic com element simbò-
lic de la Guerra Civil.

Museïtzació
L’equipament disposa d’una 

mostra permanent, gràfi ca i 
documental, sobre com van 
viure els veïns aquest període 
que va trasbalsar la història i 
va marcar generacions d’agra-
muntins. Està dividit en set 
espais. Un primer mostra la 
vida quotidiana de la població 
abans de la Guerra. El segon 
tracta els bombardejos que va 
patir la població. El tercer espai 
està dedicat a la destrucció i la 
mort que aquests van causar. 
El quart explica la construcció 
dels refugis. El cinquè es dedi-
ca explícitament al refugi sota 
el temple de Santa Maria. El 
sisè als treballs de reconstruc-
ció de la població després de 
la Guerra i, fi nalment, el setè 
espai està dedicat a la recupe-
ració del Refugi com element 
singular de la Memòria Histò-
rica.

A les dues pàgines següents 
reproduïm els nou plafons que 
conformen aquests set espais 
esmentats.

Plànol de l’església, on es 
ressalta l’espai que ocupa
el recuperat Refugi antiaeri.

A la foto superior, vista 
parcial d’una de les galeries 
abans de la seva museït-
zació.

ARXIU SIÓ / JOSEP BERTRAN

▼
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Vista aèria de la vila 
d’Agramunt l’any 1936. 

El municipi, que incloïa a més 
els nuclis de Mafet i Almenara, 
tenia 2.758 habitants.

Santa Maria, retaule de l’altar 
major, que fou destruït durant 
els primers dies de la Guerra 
Civil. Cal observar que falten 
els dos pilars dels primers arcs, 
que es van retirar al segle XVII.

Avinguda d’Àngel Guimerà, 
antic carrer de la Muralla.

Plaça del Pou, amb el pou que 
es va desmuntar aquest any.

Les noves escoles 
Macià-Companys, que no 
es van poder estrenar.

Els safareigs, un dels grans 
equipaments de la vila, 
construïts el 1880.

Façana de l’església de Santa 
Maria.

Carrer de Sió. El primer tram es 
va dedicar a Fermín Galán, 

l’heroi de la sublevació de 
Jaca.

Plaça de la República, l’actual plaça 
de l’Església, en un dia de mercat.

Font de les imatges: Revista Sió

Agramunt 1936

Espais
de Memòria

Font de les imatges: Revista Sió

Els bombardeigs 

Des del 5 d’abril de 1938 fins al 12 de gener de 1939, la 
vila d’Agramunt va patir nombrosos bombardeigs de 
l’aviació franquista, alemanya i italiana, amb el resultat 
de morts i molts danys materials.

El primer bombardeig va ser el més mortífer perquè la 
població no estava previnguda i les bombes van caure 
mentre els veïns feien la vida de cada dia. A partir 
d’aleshores tot va ser diferent.

Amb més o menys intensitat la vila va patir 
bombardeigs els dies 23, 27, 30 i 31 de desembre de 
1938. Durant la primera quinzena de gener de 1939 se’n 
va registrar un nombre indeterminat, però només es té 
constància documental dels atacs dels dies 6 i 12.

D
lo
ha
le
es
co
co
de
tro

Ordre del General de Divisió Aèria italiana 
de bombardejar Agramunt. 

Bombardeig del dia 6 de 
gener de 1939, provocat 
per l’aviació italiana. Van 
llançar 4.000 quilos de 
bombes des de 4.300 
metres d’altura.

Comunicat del cap de formació de 
l’esquadra d’haver complert la missió. 
 

Espais
de Memòria

Font de les imatges: Revista Sió

Destrucció i mort

La destrucció causada pels bombardeigs als immobles 
va ser molt gran. El centre de la població va quedar molt 
afectat, amb cases, corrals, magatzems i serveis de 
proveïment d’aigua, llum i clavegueram totalment 
destruïts.

Un informe de l’Ajuntament xifrava en 328 (el 23,4%) els 
edificis que van ser totalment destruïts; 327 (el 23,4%) 
els que ho van ser parcialment, mentre que 745 més (el 
53,2%) van patir danys lleugers.

Edificis destruïts de la cara nord del 
Mercadal, amb la runa encara al carrer.

Amigó Vidal, Joan (1886-1938)

Añé Mallol, Joan (1857-1938)

Armengou Trepat, Antoni (1885-1938)

Carreras Fernández, Concepció (1882-1938)

Colell Piguan, Margarida (1874-1938)

Escolà Colell, Mateu (1900-1938)

Español Domingo, Domènec (1878-1938)

Feliu Sans, Rosalia (1878-1938)

Forus Guàrdia, Agustí (1897-1938)

Galceran Moses, Domènec (     -1939)

Garcia Costa, Pau (1900-1938)

Herraiz Gallardo, Antònia (1920-1938)

Herraiz Gallardo, Josep (1929-1938)

Marquilles Torres, Paulí (1903-1938)

Novau Gambaudé, Manuela (1860-1938)

Padullés Balagueró, Amadeu (1890-1938)

Pinós Vilanou, Marina (1911-1938)

Pla Font, Ramon (1895-1938)

Talavera Folch, Joan (1968-1938) 

Víctimes dels bombardeigs:

Espais
de Memòria

Font de les imatges: Revista Sió

Refugi de l’església  

El refugi construït sota el temple romànic de Santa 
Maria és el més espaiós de tots els que es van fer per 
protegir la població dels atacs aeris i l’únic que s’ha 
recuperat i s’ha habilitat com a record de la memòria 
col·lectiva del que va representar la Guerra Civil a 
Agramunt.

La principal singularitat és que està situat sota una 
església bastida sobre un sòl de sauló i tapàs. Per 
obrir-hi forat es van utilitzar barrinades i es van aprofitar 
les tombes i una petita cripta central. La runa que es 
treia es dipositava sobre el paviment de l’església per 
oferir una doble protecció.

Un dels inconvenients importants durant les obres va 
ser l’aigua que hi brollava, que va ser canalitzada vers 
un petit pou, d’on es recollia manualment. El sostre és 
suportat amb bigues de ferro, que es van aprofitar de 
l’edifici de les escoles, malmeses pels bombardeigs, 
amb rajoles entre l’espès embigat. El sòl es va 
pavimentar de ceràmica i els murs es van reforçar amb 
totxo massís i parts de pedra.

Es va construir una entrada exterior, al mig de la plaça 
de l’Església, i dues d’interiors: a la capella dels Socors 
i a la nau dreta. Per facilitar l’accés des de l’exterior a 
aquestes dues entrades es van fer unes obertures a les 
parets del temple.
     
El refugi segueix la nau central i el creuer del temple. 
La galeria llarga té 34 metres des de l’entrada principal, 
al mig de la plaça, fins al peu de l’altar major; la galeria 
transversal fa 28,4 metres; l’amplada de les galeries és 
d’1, 1,4 i 2 metres, mentre que l’altura mitjana és de 2 
metres.

Rètol situat al peu de l’escala 
d’accés a l’entrada de la Plaça.

Planta de l’església amb el 
refugi.

Les galeries tenien llum 
elèctrica en tot el recorregut.

Entrada per la nau dreta, 
actualment l’única que és 
oberta.

Per les bigues del sostre es van 
utilitzar les de les Escoles.

Es va aprofitar la petita cripta 
central i les antigues tombes.

Conducció d’entrada d’aire de 
la nau central i el refugi.

Portalada oest Accés tancat 
cap al carrer

Espais
de Memòria

Font de les imatges: Revista Sió

Gairebé tots els 
edificis al voltant de 
la plaça de 
l’Església van 
quedar totalment 
destruïts; el de 
l’Ajuntament i el 
temple de Santa 
Maria van patir 
danys lleugers.

Espais
de Memòria

Espais
de Memòria

En 
els 
s’h

Tre
de 

La reconstrucció  

Les tropes franquistes van entrar a Agramunt el dia 12 de gener de 
1939.

(...). L’espectacle que Agramunt oferia era 

desolador: una considerable proporció d’edificis 

destruïts i carrers plens de runa, intransitables, eren 

el resultat dels nombrosos bombardeigs aeris i dels 

impactes de l’artilleria. I com si això no fos prou, per 

damunt dels enderrocs, de la pols, dels vidres 

trencats, dels fils elèctrics que s’arrossegaven per 

terra, de les restes fumejants, hi planava una 

immensa buidor, depriment i esfereïdora; una 

buidor que a poc a poc s’aniria omplint en sortir la 

gent dels refugis i retornar a la vila els que estaven 

esbarriats per cabanes i masies (...).                                        

Lluís Pons i Serra
Sió

Una de les primers treballs que es va haver de fer en la reconstrucció 
de la vila va ser la neteja dels carrers i els edificis públics, en què 
l’Ajuntament tingué l’ajut d’un batalló de treballadors per fer els 
treballs de desenrunament i neteja.

La reconstrucció de les grans infraestructures de serveis i edificis 
públics i alguns de particulars la va fer l’Estat a partir de la declaració 
de Pueblo adoptado por el Caudillo per mitjà de la Dirección General 
de Regiones Devastadas. Aquest organisme va treballar a Agramunt 
des de 1940 fins a 1957.

L’arquitecte responsable de les obres va ser Lluís Domènech. Sota 
les seves ordres van arribar a treballar fins a 300 persones. Les obres 
més destacades van ser, entre d’altres, l’escorxador, el mercat 
municipal, la canalització del riu Sió, els habitatges de les Casetes, 
els dipòsits elevats i la bàscula.

Font de les imatges: Revista Sió
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Durant anys es van 
localitzar bombes que no 
havien explotat. Algunes 
les van retirar 
especialistes de l’exèrcit, 
com aquesta que estava 
colgada al final del raval 
de Puigverd i que es va 
trobar l’any 1985.

Les primeres bombes van caure al Sindicat Agrícola, llançades des 

de bastant altura per una esquadrilla de tres avions que venien de la 

banda nord. Transcorregueren uns moments i la segona andanada 

féu impacte en un indret del sector est de la població. Poc després ja 

no era possible localitzar les explosions, perquè tota la vila s’havia 

convertit en una font d’espetecs i en una immensa foguera.

El dimarts, dia 5 d’abril de l’any 1938, als volts de dos quarts de deu 

del matí, Agramunt fou atacat intensament per l’aviació nacional i 

aquest succés ha passat a la història amb el nom de “el primer 

bombardeig” (...).

Lluís Pons i Serra
(Sió, abril de 1980)

Avions, avions!!! Sortim al pati i a l’era. Vénen del cantó d’Aragó, una 

mica més a l’esquerra de Lleida. Tot és veure’ls, com sentir la 

primera explosió. Bombardegen el poble!, cridem tots. Em fa una 

mica de basarda quedar-me al ras; me’n vaig a casa de la mitgera. 

Des de les finestres del darrera, la Ramona i jo, amb l’alè contingut i 

amb les mans agafades, molt estretes, estem com dues estàtues, 

contemplant com bombardegen el meu poble. Tres, quatre, cinc 

bombes...! Columnes de fum i de pols s’aixequen enlaire. Tot d’una, 

com si de sobte es fes una claror dins el meu cap, penso en el pare i 

en la Laura. Ara arriba la mare plorant. Ramona, Ramona, diu; me’ls 

mataran! Es refereix al pare i a la Laura. La mare i jo ens abracem. 

Em contagia el plor, i potser és aquest contacte amb el seu sanglot 

que em fa asserenar tot seguit. Ningú pensa en refugis ni en res. 

L’espectacle, des d’aquí, és tan fascinant que ens té clavats, 

immòbils (...).

Guillem Viladot
(La cendra, Ed. Pòrtic 1973)

(...). Encara era al llit prop del meu pare, que havia arribat de permís 

de Barcelona. Tot d’una sentim un gran rebombori: els avions 

alemanys Heinkel, amb vol baix, metrallen i bombardegen... En uns 

pocs moments, fugírem de casa en direcció al canal, ens vam ficar al 

corral i ens posàrem dins de la corralina del porc, amb una petita 

branqueta a la boca, una defensa per a la pressió de les explosions. 

Sobtadament una bomba va caure al costat, sort que era una paret 

gruixuda i va parar l’impacte. Gallines, pollastres i conills van ser-ne 

les víctimes.

A partir d’aquest moment ens vàrem plantejar d’anar a viure al bosc 

del Siscar, a una cabana. Aquí comença una vida diferent, més dura, 

salvatge, integrada dins la natura (...).

Josep Guinovart

Espais
de Memòria

L’illa entre els carrers 
del Castell i de la 
Carbassa de Dalt va 
quedar arrasada, on 
ara hi ha la plaça de 
l’Onze de Setembre. 
El convent de la 
Mercè ara és una 
plaça i un espai 
cultural, i l’església 
és la rectoria.

La majoria dels arcs 
dels coberts van 
aguantar l’impacte 
de les bombes, 
mentre que la resta 
s’enrunava, com els 
d’aquest edifici de la 
plaça de l’Església.

La majoria d’edificis 
del carrer de Sió van 
ser destruïts o van 
quedar molt 
malmesos i la 
reconstrucció no es 
va completar fins al 
cap de 30 anys.

Font de les imatges: Revista Sió

Els refugis

A partir del primer bombardeig, el 5 d’abril de 1938, les 
autoritats van ordenar la construcció de refugis 
antiaeris, on la població civil pogués aixoplugar-se de 
les bombes. Se’n van fer de públics i de privats. Amb 
tot, molts veïns van fugir de la població i van anar a 
viure a cabanes i masies del voltant de la vila per 
sentir-se més segurs.

Per tal de protegir la portalada principal del temple de 
Santa Maria es va aixecar una paret amb sacs de terra, 
sobre una base de pedra, que es va construir 
paral·lelament al refugi. El refugi de l’església va ser el 
més gran de tots. S’hi va treballar des del mes de juny 
fins al desembre de 1938. Inicialment ho feien a jova 
gent de dretes, després també hi van participar 
treballadors a sou.

A mitja altura del turó del 
Castell es va construir un segon 
refugi públic, encara que molt 
més petit que el de l’església. 

Es va excavar directament a la 
roca argilosa i una gran llosa va 
servir de sostre, sense que s’hi 
hagués de fer cap infraestructura.

Al camp d’aviació que es va 
preparar a la zona dels Salats es 
van fer un parell de refugis per 
ser utilitzats per les persones 
que tinguessin cura de la 
instal·lació, que només va servir 

una vegada, el 17 de gener de 
1939, per a l’aterratge d’emergència 
d’un aparell que tenia el motor 
espatllat per l’impacte de projectils 
republicans.

A la plaça de l’ Amball es van 
aprofitar els antics cups i cellers  

com a refugis. Es van excavar 
uns petits túnels per 
comunicar-los entre si.

Els soldats de transmissions que tenien la 
base a l’edifici de la cruïlla del passeig Nou i 
d’Agustí Ros també es van construir el seu 
refugi, que, després, s’ha aprofitat com a 
celler d’un habitatge particular.

Altres refugis es 
van construir a 
l’antic pou del 
Gel, situat dalt 
del turó del 
Convent, al 
raval de Baix i a 
l’era de Ca 
l’Escolà.

Espais
de Memòria

En la primera restauració es van col·locar 
els dos primers pilars de Santa Maria que 
s’havien eliminat al segle XVII.

Treballadors en la construcció de la xarxa 
de clavegueram.

Es van reparar les escoles afectades pels 
bombardeigs.

Canalització del tram urbà del riu Sió.

Visita d’inspecció durant la construcció 
del mercat municipal, avui Espai 
Guinovart.

Reparació del dipòsit de captació d’aigua 
potable al costat del canal d’Urgell.

                                   

Espais
de Memòria

S’han consolidat parets, terra i sostre i 
s’ha posat una instal·lació elèctrica.

Les galeries es van utilitzar com a 
conducció de la calefacció.  

Les filtracions d’aigua del subsòl s’han  
canalitzat per sota les galeries.  

S’han hagut de retirar les construccions 
fetes a l’interior del refugi.

Un estudi arqueològic ha descobert  
materials de diverses èpoques.  

Les feines de desenrunament i neteja han 
estat laborioses i feixugues.

Recuperació del refugi  

Durant la dècada dels 60 del segle XX s’havia aprofitat el refugi per 
fer-hi passar les canalitzacions de la calefacció de l’església.

Aprofitant les obres de restauració del temple de Santa Maria, l’any 
2005 es van fer una sèrie de prospeccions per tal de trobar alguna de 
les entrades al refugi. L’objectiu principal era veure’n l’estat i, 
especialment, les filtracions d’aigua, que provocaven humitats a 
l’edifici.

La runa es barrejava amb ossos dels enterraments que s’havien obert 
durant la construcció del refugi i les canonades de la calefacció. El 
material que es va extreure va ser estudiat amb deteniment i es va 
aprofitar per fer-ne un estudi arqueològic, ja que van localitzar-se 
peces provinents dels antics enterraments. Els ossos, d’altra banda, 
es van dipositar en una fossa.

Les aigües del subsòl es van canalitzar per sota del paviment, que es 
va renovar en part; es va intervenir en alguns murs inacabats d’argila; 
es van consolidar les bigues metàl·liques i es va col·locar una nova 
instal·lació elèctrica, preparada per a la museïtzació de l’espai.

Font de les imatges: Revista Sió
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

El fort vent que va fer durant 
tot el dissabte 24 de gener 

protagonitzà l’actualitat arreu 
de Catalunya amb víctimes, 
destrosses, danys i, fi ns i tot, 
calamitats molt importants. 
A casa nostra, igual que a la 
resta de les comarques lleida-
tanes, va bufar amb una mica 
menys d’intensitat i les malu-
res no van ser tan importants. 
La caiguda d’arbres va ser una 
de les conseqüències més evi-
dents: als Dipòsits, als Xalets, 
al Cementiri, a l’Institut i en 
altres indrets de la població.

Van caure xemeneies, ante-

nes i murs, com el de la plaça 
del Pou i algun arrebossat. Hi 
va haver cotxes que van patir 
els efectes, però en general 
els danys van ser poc quantio-
sos, que se sàpiga. En alguns 
sectors de la Vila va marxar la 
llum amb una durada molt ir-
regular. Mentre que en alguns 
indrets ho va fer uns pocs 
minuts, en altres es van estar 
hores, el dia i la nit, a les fos-
ques. Es va donar el cas que 
edifi cis que estaven de costat, 
un va estar moltes hores sen-
se llum i a l’altre no n’hi va 
faltar mai.
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PEL·LÍCULA:  Caramel
Director: Nadine Labaki   Durada: 96’   Gènere: melodrama    Any: 2007 

•  DISSABTE  7 DE MARÇ a SANT MARTÍ, a les 21 h  AL FOMENT 
•  DIUMENGE  8 DE MARÇ a BELIANES, a les 18 h  A LA FONOTECA
•  DILLUNS  9 DE MARÇ a BELLPUIG, a les 19 h  AL CINEMA 
•  DIMARTS  10 DE MARÇ a AGRAMUNT, a les 18 h  AL CINEMA CASAL
•  DIMARTS  10 DE MARÇ a TÀRREGA, a les 21 h  AL MAJÈSTIC
•  DIVENDRES  13 DE MARÇ a TORNABOUS, a les 21 h  AL CINEMA 
•  DIVENDRES  13 DE MARÇ a MALDÀ, a les 21.30 h  AL CINEMA 

SINOPSIS: explica les vivències de diferents dones a través de la seva relació en una perruqueria de Beirut. És una
pel·lícula que, a banda de ser en to de melodrama (comèdia, realitat, drama…), ens transporta a una realitat poc cone-
guda per nosaltres com és el Pròxim Orient.

ORGANITZAT PER:
                               

HI COL·LABOREN:

Ajuntaments d’Agramunt, Belianes, Bellpuig, Maldà, Sant Martí, Tàrrega, i Tornabous  
  Institut Català de les Dones  i

cinema
EN COMMEMORACIÓ
DEL DIA INTERNACIONAL
DE LES DONES’09 

PREU: 2 euros
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

1. El 20% som
    estrangers

Segons el cens d’habitats 
presentant per l’Ajuntament a 
fi nals de l’any 2008, Agramunt 
té un total de 5.730 veïns dels 
quals 1.119, gairebé el 20 per 
cent, procedeixen de 45 nacio-
nalitats diferents. La majoria 
dels veïns són homes, el 52 per 
cent. Històricament la població 
femenina havia estat superior, 
però des que la immigració té 
un pes important la tendència 

s’ha canviat. Per nuclis de po-
blació, Montclar té 131 veïns;  
Donzell d’Urgell, 32; Almenara, 
14 i les Puelles, 9.

2. Sant Sebastià
Puigverd ha recuperat la cele-

bració de la festa de Sant Sebas-
tià. El diumenge 18 de gener es 
van organitzar un seguit d’acti-
vitats per commemorar aquesta 
festa abans tan popular. Al matí 
tingué lloc una missa cantada, 
seguida d’un concert de la Co-

ral Joia de Maig d’Anglesola i 
al migdia es va oferir un vermut 
popular al local social.

 3. Donació de Sang
Les instal·lacions de Cal Mas 

Vell van acollir, el dissabte 31 
de gener, la segona Marató de 
Donació de Sang amb la parti-
cipació de 196 persones de les 
quals van poder fer la donació 
un total de 182. Els organit-
zadors van valorar molt positi-
vament aquesta participació i 
l’ajuda de les entitats locals que 
van col·laborar en diverses tas-
ques paral·leles.   ■

Agramunt té 
un total de 
5.730 veïns 
dels quals 
1.119, gairebé 
el 20 per cent, 
procedeixen 
de 45 nacio-
nalitats dife-
rents.
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ACTUALITAT AMPLIACIÓ ZEPA per JOSEP BERTRAN

Protesta a Barcelona

Unes 350 persones, 
segons la Guàrdia Ur-
bana de Barcelona, es 

van manifestar el dilluns dia 
16 al migdia davant el Palau 
de la Generalitat, a Barcelona 
per rebutjar l’exigència de la 
Unió Europea d’ampliar en 
20.000 hectàrees la Zona 
d’Especial Protecció per a les 
Aus (ZEPA) al canal Segarra-
Garrigues. Els afectats van re-
clamar al govern espanyol i a 
la Generalitat que no admetin 
cap més retallada en l’àrea de 

Els regants del canal Segarra-Garrigues es van manifestar a Barcelona en contra de 
l’ampliació de les Zones de Protecció de les Aus Estepàries. Entre els concentrats hi havia 
una representació de tots els municipis afectats de la Ribera del Sió, alguns dels quals 
seran els més perjudicats per les zones d’exclusió dels regadius.

1

2
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1. Els propietaris de les terres i 
els sindicats, entitats i institu-
cions que els van donar suport 
es van manifestar de forma 
unitària. Un sol eslògan i una 
sola bandera.

2. Una parella de gegants i un 
grup de grallers van donar un 
caire festiu a la reivindicació.

3. Josep París, president dels re-
gants, preparant la intendència 
pels participants a la concen-
tració que es van desplaçar 
amb autocar i vehicles privats.

4. El president de la Comunitat de 
Regants es va dirigir als con-
centrats i va lliurar un manifest 
a la autoritats.

5. Els representants dels Plans 
de Sió, van ser els més actius 
i enginyosos a l’hora de la 
protesta.

6. Assemblea de la Comunitat de 
Regants del dia 7 de febrer, en 
la qual es va decidir convocar 
la manifestació.

regadiu, i que es faci efectiu 
la posada en marxa del canal 
amb les garanties inicials que 
tenien els pagesos. ‘És una 
gran fàbrica d’aliments, que 

no es podrà deslocalitzar com 
la Nissan’ va dir el president 
de la comunitat de regants, 
Josep París, en referència a la 
zona de regadiu ‘Estem a punt 

de començar a regar i no vo-
lem que les nostres il·lusions 
s’enfonsin’ va afegir París, que 
va recordar que es començarà 
a regar les primeres hectàrees 
a la primavera i que l’obra ha 
d’acabar al 2013. ‘És l’obra 
de regadius més important 
que es fa a tota Europa, i una 
infraestructura que necessi-
tem a Catalunya’.

Per això, la comunitat de 
regants reclama a les admi-
nistracions, que es prengui 
una ‘decisió meditada’ que 
compatibilitzi la protecció 
dels ocells i l’activitat agríco-
la. Els regants consideren que 
la proposta actual d’amplia ció 
de la ZEPA és absoluta ment 
desequilibrada, ja que, fi ns 
el moment, ja s’ha retallat la 
zona de regadiu en 26.215 
hectàrees, a les 70.000 pre-
vistes inicialment.

Sense incidents
La concentració a la plaça 

de Sant Jaume de Barcelo-
na, es va desenvolupar sense 
incidents. Els manifestants 
feien sonar xiulets, i portaven 
samarretes en què es podia 
llegir el lema ‘No a la ZEPA’, 
a banda de nombroses pan-
cartes contra la retallada de la 
zona de regadiu. Un membre 
de la comunitat de regants va 
llegit el manifest, que poste-
riorment es va lliurar al Palau 
de la Generalitat.   ■

3 4
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REPORTATGE INFRAESTRUCTURES

El Segarra-Garrigues ja pren forma

Enmig de les polèmiques 
sobre noves zones de 
protecció d’aus este-

pàries, la viabilitat dels nous 
regadius o el preu de les ex-
propiacions de les fi nques 
ocupades, la construcció del 
canal Segarra-Garrigues se-
gueix a bon ritme i en els ter-
minis previstos.

En aquests moments el 
canal s’està endinsant vers 
les terres planes del riu Sió, 
mentre s’acaba la construcció 
d’un dels trams més difícils 
que signifi ca salvar les serra 
del Bosc del Siscar prop de 
Coscó, un dels indrets en els 

quals el paisatge sofrirà una 
major transformació pel pas 
del canal.

Els oferim unes imatges 
del segon tram, dividit en dos 
subtrams: l’A, amb 30 mi-
lions d’euros de pressupost i 
7,5 quilòmetres, i el B amb 
22 milions i 8,5 quilòmetres. 
En el primer s’està construint 
el túnel de set quilòmetres i 
en el segon la nova via ja s’ha 
obert pas per la serra a cel 
obert.

Per anar desmuntant tossals 
i muntanyes, amb un desni-
vell del 0,01 per cent, han es-
tat necessàries més de 2.500 
voladures de roca. L’última 
serà la de la carretera que 
condueix al nucli de Coscó, 
una vegada construïda la nova 
variant. Serà la més important 
i es realitzarà en dues fases.

Voladures
“Les voladures s’han fet 

molt controlades i selecti-
ves”, explica l’agramuntí Àn-
gel Pellicer, responsable de 
seguretat de l’obra. En una 
voladura com la que mostra 
la seqüència d’imatges es fan 
servir uns 3.800 quilos de na-
golita i goma dos.

La Unió Temporal d’Empre-
ses, UTE, formada per Sacyr, 
Serinsa i Romà Polo, ha estat 
l’encarregada de construir el 
canal en forma trapezoïdal. 
En el primer tram l’estructu-
ra forma un cub de ciment 
armat.

El sistema utilitzat per a la 
construcció del canal passa 
primer per esplanar el terreny 
amb una amplada d’uns 40 

Text i fotos JOSEP BERTRAN

1

2



19sió 540[FEBRER 2009]

metres. En el centre s’ex-
cava la conducció del canal 
que després s’omple de terra 
argilenca. Una vegada com-
pactada, s’excava de nou per 
a la canalització defi nitiva i, 
posteriorment es recobreix de 
formigó.

Ni en la base ni en les pa-
rets no es fa servir cap mena 
de mallasso de ferro per do-
nar-li consistència. Al seu lloc 
s’utilitzen productes que es 
barregen amb la pasta que 
es distribueix en plaques de 
poca superfície per facilitar 
la dilatació i la substitució en 
cas necessari.

Les obres d’aquest tram es 
van iniciar el mes de juliol de 
2007 i s’acabaran el mes de 

setembre. “En la pròxima co-
llita ja podrem regar”, va dir 
el president de la Comunitat 
de Regants, Josep París.

Aqüeducte
En el tercer tram, Les Pa-

llagues-El Talladell, ja han 
començat les obres d’espla-
nació amb 34 milions d’euros 
de pressupost total. Una de 
les obres més signifi catives 
serà la construcció d’un aqüe-
ducte sobre el riu Sió, entre 
Ratera i Sisteró. En aquest 
indret s’haurà de fer una pe-
tita variació del traçat inicial 
per protegir el jaciment ar-
queològic que s’hi va trobar, 
com ja vàrem explicar fa uns 
mesos.   ■

Les quatre imatges de la columna
de l’esquerra, són la seqüència
d’una voladura:
A la primera, en una superfície de 100 m2 
s’han preparat 3.800 quilos d’explosius.
A la segona esclaten els primers 
detonadors.
A la tercera es veu el moment culminant 
de la voladura, amb pedres i terra enlaire.
A la quarta, el núvol de pols comença a 
desaparèixer.

1. Les màquines estenen el formigó 
sense necessitat de mallasso.

2. El formigó es col·loca directament 
sobre l’argila, en plaques de poca 
superfície que es poden substituir 
fàcilment.

3. Estació de regulació.

3
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Les trobades del SCIC

ENTITATS LA CORAL

per J. Pijuan

La Coral Bon Cant ja s’enca-
ra a la recta fi nal d’aquest 
curs coral preparant el 

repertori de cançons que el Se-
cretariat de Corals Infantils de 
Catalunya (SCIC) ha establert 
enguany per a les respectives 
trobades de petits i mitjans i 
grans, a les quals participaran 
els nostres cantaires.

La primera trobada serà el 
Juguem Cantant dels petits 
que tindrà lloc el diumenge 26 
d’abril a Agramunt. A aquesta 
trobada sols hi participaran les 
15 corals que formen la Demar-
cació de Terres de Ponent amb 
una participació que podria su-

perar els 300 cantaires. Aquest 
serà el segon Juguem Cantant 
que organitzarem a la nostra 
vila, l’anterior es va fer ja fa una 
bona colla d’anys, l’any 1994. 
L’acte principal de la diada se 
centrarà en el concert que faran 
al Pavelló Firal a dos quarts de 
5 de la tarda, on totes les corals 
participants en un cant comú, 
ens mostraran el treball realitzat 
al llarg d’aquest curs.

Pel que fa al grup de mitjans 
i grans cada curs s’organitza una 
trobada diferent que pot ser un in-
tercanvi entre dues corals, troba-
des de 5 o 6 corals repartides per 
diversos punts de Catalunya o una 

Trobada General, cada 4 anys, 
que aplega totes les corals del Se-
cretariat i que normalment es fa al 
Palau Sant Jordi de Barcelona.

La trobada que ens presenta 
el SCIC per aquest curs és “Un 
pont de cançons” a l’Auditori. 
Serà una mena de Trobada Ge-
neral en petit perquè les corals 
que hi participaran d’arreu de 
Catalunya han estat distribuïdes 
en tres grups que participaran 
en un dels tres dies (9, 16 i 23 
de maig) que es farà aquesta 
Trobada a l’Auditori de Barcelo-
na. El nostre grup participarà en 
la trobada que es farà el dissab-
te 16 de maig.   ■

La primera 
trobada serà 
el Juguem 
Cantant dels 
petits que 
tindrà lloc 
el diumenge 
26 d’abril a 
Agramunt.
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Donació d’una obra a la Universitat 
de Lleida

ENTITATS FUNDACIÓ PRIVADA GUILLEM VILADOT “LO PARDAL”

El passat divendres, 6 
de febrer, va tenir lloc 
l’acte de donació d’una 

obra de poesia visual de Gui-
llem Viladot per part de la 
Fundació “Lo Pardal” a la 
Universitat de Lleida. Aquesta 
obra, una reproducció del poe-
ma visual Formes de Vida de 
la sèrie “Cartrons Concrets” 
(1968), inaugura el fl amant 
Fons d’Art de la Facultat de 

Ciències de l’Educació situa-
da dins l’emblemàtic edifi ci 
construït pel famós arquitecte 
portuguès, Alvaro Siza. 

L’acte va comptar amb la 
presència del Sr. Joan Viñas i 
Salas, rector de la Universitat 
de Lleida; l’Il·lm. Sr. Amadeu 
Padullés, alcalde de la nostra 
vila; la Sra. Montserrat Felip, 
presidenta de la Fundació 
Guillem Viladot “Lo Pardal”; i 

Josep M. Garcia, 
director del Fun-
dació Viladot. 

L’obra Formes 
de Vida consta 
de quatre pla-
fons on es poden 
observar les qua-
tre paraules que 

formen el poema: nen, noi, 
home, món. L’obra triada per 
formar part d’aquest nou fons 
artístic ha estat escollida per 
la relació entre el signifi cat
de l’esmentada l’obra –el pro-
cés de formació de les perso-
nes– i l’objectiu dels futurs 
docents que es formen en 
aquest centre. 

Per la nostra fundació, 
aquesta és una bona oportu-
nitat per difondre i atansar 
l’obra de l’artista de Riella 
als futurs educadors que
s’estan formant actualment 
en aquesta facultat i una for-
ma de continuar apropant les 
activitats de la fundació als 
diferents centres docents del 
nostre territori.   ■

Per visitar Lo Pardal:

Concertar visita amb l’Ofi cina de Turisme
d’Agramunt. Tel. 973 39 10 89
Correu electrònic:
turisme@ajuntamentagramunt.net

Per la nostra fun-
dació, aquesta és 
una bona oportu-
nitat per difondre 
i atansar l’obra de 
l’artista de Riella 
als futurs educa-
dors.
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Rebels i fi dels

OPINIÓ EL CELOBERT per JOAN PUIG i RIBERA

Quan va morir Franco a 
fi nals del setanta-cinc 
hi hagué un impàs an-

goixós. Ningú no sabia quin 
vial prendria la història. La 
por, latent fi ns llavors i que 
s’arrossegava des de la guer-
ra, va rebrotar i ningú volgué 
que es desenterressin vells 
sentiments. Això va portar-nos 
a una transició “exemplar”. 
Una transició que va ser un 
girar full i oblidar-se del pas-
sat escabrós i trist. Hi hagué 
un pacte polític de no voler 
demanar comptes per tal de 
no remoure ferides. Potser 
més que un girar full, va ser 
un fer veure que de fulls an-
teriors no n’hi havia; com si la 
història dels darrers temps no 
hagués existit.

Potser en aquell moment el 
que es va fer era el que s’havia 
de fer. Perquè ningú no volia 
que esclatés un nou confl ic-
te. Ara, però, si ens ho mirem 
amb una mica més de pers-
pectiva, entenem que el fet 
d’arraconar el passat fou un 
acte fals, de por i de covardia. 
Va ser com l’estruç que amaga 
el cap perquè no vol veure qui 
l’empaita. Si som sincers hem 
d’admetre que passar pàgina i 
continuar com si res, només 
va afavorir els que havien pu-
jat al tren del franquisme. És 
evident que a aquests no els 
interessava remoure aigües 
pretèrites. Encara n’hi ha ara 
que diuen que el passat, pas-
sat està. El mateix Fraga ha 
defensat sense vergonya que 
no es furgués.

Avui, després d’uns anys de 
democràcia, podem adonar-

nos que el pacte de la transi-
ció va ser de conveniència 
que va deixar ferides ober-
tes. Ferides que ara, amb la 
Llei de la Memòria Històrica 
es volen guarir. Una llei que
han impulsat els polítics d’es-
querres i que altres, després 
de setanta anys, encara refu-
sen.

Tanmateix, si fem honor a 
la veritat i volem explicar les 
coses pel seu nom, cal dir 
que la guerra civil va ser una 
autèntica bestiesa provocada 
pels militars que es van revol-
tar. Entre els quals hi havia 
Franco que, després d’una 
colla de maniobres i circums-
tàncies, es va instal·lar en el 
poder de per vida. La guerra 
va ser una barbaritat que va 
partir Espanya en dues i que 
va provocar una massacre de 
morts, ferits, exiliats, despla-
çats, destrucció... La guerra 
va ser iniciada per uns rebels 
que mai no van acceptar el 
joc democràtic i que mai no 
van tenir pietat dels altres i 
que no van parar fi ns aconse-
guir-ne la destrucció. Un cop 
acabada i amb un Franco al 
poder, idolatrat pel seus súb-
dits, no hi va haver remissió 
envers els vençuts. I la post-
guerra amb el Generalísimo 
de dictador omnipotent va 
ser llarga i repressiva envers 
aquells que no havien estat fi -
dels al règim sorgit del Glorio-
so Alzamiento Nacional. 

Hom pot argüir, en contra 
del que apuntem, que certs 
elements fi dels a la Repúbli-
ca també van cometre bar-
baritats i que per tant ni un 

bàndol ni l’altre. Es pot dir 
això, però no és el mateix i
cal deixar-ne constància. No 
és el mateix. Una cosa fou
els rebels militars i de dre-
tes que, amb l’excusa de vo-
ler imposar el seu ordre, van 
iniciar el daltabaix atacant 
la República nascuda de la 
voluntat popular. I una altra 
fou que enmig de la revolta 
hi hagués una altra revolta, la 
d’aquells que van creure en 
una revolució proletària que 
volia començar des de zero. 
I això s’ha de dir clar, sense 
que hom justifi qui els morts i 
la trencadissa que es va fer en 
defensa de la revolta anarco-
sindicalista.

Amb la Llei de la Memò-
ria Històrica no es vol obrir 
ferides, sinó tancar les que 
encara són obertes. I a la ve-
gada, deixar les coses clares i 
dir-les pel seu nom. Cal que 
quedi clar, doncs, qui va ata-
car i qui es va defensar; qui 
va trencar la pau, qui no va 
tenir perdó, qui estigué dis-
posat a eliminar mitja Espa-
nya. Cal que quedi clar qui 
des del cel llençà les bombes 
sense pietat i va matar els 
nostres convilatans i destru-
ir la nostra vila i les nostres 
poblacions. Sí, cal que d’una 
vegada per sempre es puguin 
identifi car i enterrar els morts. 
Cal que d’una vegada per to-
tes sapiguem canviar la termi-
nologia feixista de nacionals 
i rojos per la més exacta de 
rebels i fi dels a la República. 
Cal que pel bé de la història 
anomenem les coses pel seu 
nom.   ■

Si fem honor a 
la veritat i volem 
explicar les coses 
pel seu nom, cal 
dir que la guerra 
civil va ser una 
autèntica bestiesa 
provocada pels 
militars que es 
van revoltar. Entre 
els quals hi havia 
Franco que, des-
prés d’una colla 
de maniobres i 
circums tàncies, 
es va instal·lar en 
el poder de per 
vida.
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Ofi cis: caçador de porcs senglars

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

No sé si recordareu haver llegit un altre escrit dels meus publicat en aquesta revista en el qual
també tractava de l’ofi ci de caçador, però aquell es referia únicament a aquells caçadors que aconseguien
la caça per mitjà d’enginys o trampes i sense haver de recórrer a l’ús de cap escopeta ni altra arma de 
foc.

Bé, doncs el caçador 
d’avui, tot i ser un ca-
çador que es diferencia 

del dels prototips que estem 
acostumats a veure en aques-
tes zones relativament planes 
del país, sí que ha de portar 
escopeta i, a més, ben carre-
gada i força munició, sense la 
qual cosa difícilment aconse-
guiria el seu propòsit.

Però el caçador de senglars 
no en té prou amb l’escopeta 
i la munició. Li calen d’altres 
elements prou indispensables 
per a dur a bon terme la seva 
dèria. Dèria que confesso ha-
ver compartit en certes èpo-
ques de la meva adolescència 
i joventut. Llavors, però, no 
n’hi havia tants de porcs sen-
glars com ara.

Com deia, anem a veure allò 
que ha de tenir un bon caça-

dor d’aquests animals. Així, el 
primer de tot ha de tenir ben 
present que si s’ho vol fer sol 
com quan surt pel conill o la 
perdiu ho té magre de veritat, 
perquè no només no en caça-
rà cap, sinó que no tindrà ni 
el plaer d’haver-ne vist córrer 
ni un.

Per tant, la cacera del porc 
senglar, com la de qualsevol 
altra caça major, cal que s’or-
ganitzi bé perquè sigui efecti-
va. Per això, l’han de formar 
grups de persones que facin 
dues tasques ben diferents. 
El primer grup està compost 
pels tiradors més hàbils ar-
mats convenientment; els 
quals s’han de situar als llocs 
més estratègics de la zona per 
on se suposa que intentaran 
fugir les perseguides bestio-
les. I al segon grup, els dels 
llevadors, s’hi pot incloure 
tothom qui vulgui i com més 
gossos millor. Aquest segon 
grup té la missió de llevar la 
caça d’on està dormint o re-
posant i espantar-la com sigui 
amb trets, crits, lladrucs, etc. 
perquè marxi enfurismada tot 
pensant que deixa el perill en-
darrera quant, de fet, el perill 
real el té precisament al seu 
davant i cada cop s’hi acosta 
més.

Quan es tracta de caça me-
nor, però, els llevadors reals 
solen ser els gossos, ja que 
ells són els que la desperten 
al seu jaç d’entre les mates, 

a les ribes i entre matolls di-
versos.

L’espècie dels porcs senglars 
actualment és molt abundosa 
al nostre país, la qual s’ha 
multiplicat de forma alarmant 
en el transcurs de poques dè-
cades, tant, que s’està con-
vertint en un greu problema 
en moltes zones agrícoles, i 
que s’acosta perillosament a 
certes urbanitzacions prope-
res a les grans ciutats com 
és ara Barcelona i Girona. 
Precisament en aquesta últi-
ma, sembla que darrerament 
l’ajuntament ha hagut d’orga-
nitzar una batuda per intentar 
fer-los fora d’una zona urbana 
dels afores de la ciutat, amb 
la qual batuda només se n’ha-
via pogut capturar una única 
peça, però amb l’esperança 
que, almenys, servís per es-
pantar-los i allunyar-los una 
mica més.

Per acabar, penso que cal-
dria fer un petit esment a 
l’anecdotari dels caçadors el 
qual, com el dels camioners, 
sempre havia estat farcit 
d’històries, reals o falses. Una 
d’aquestes és la del llevador 
Ferran de Cal Carlets, del 
qual se’n diu que una vegada 
s’agafà a la cua d’un porcell 
senglar i que aquest l’arrosse-
gà alguns metres costa amunt 
fi ns que va poder escapar-se. 
Des d’aquell dia, en Ferran 
sortia a llevar amb un destraló 
a la mà, per si fos el cas.  ■

La cacera del porc 
senglar, com la 
de qualsevol altra 
caça major, cal 
que s’organitzi bé 
perquè sigui efec-
tiva. Per això, l’han 
de formar grups de 
persones que facin 
dues tasques ben 
diferents.
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Actinadal

Nota d’aclariment de l’Associació
de Dones Esbarjo

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Ex-monitors de l’Actinadal d’Agramunt:
Judit Bertran, Sandra Burgués, Marta Canes, Montse Canes, Esther 
Figuera, Meritxell Grau, Roger Perucho, Núria Sin i Meritxell Vilalta

La  Junta de l’Esbarjo

Som un grup minoritari que 
formem part del jovent 
d’Agramunt. Som estu-

diants que aproximadament fa 
cinc anys per motius dels nos-
tres estudis estem gairebé tot 
l’any fora del poble. Bé, tot l’any 
és un dir, perquè quan arriba un 
cap de setmana, un pont, unes 
vacances, siguin estiuenques o 
nadalenques, tots correm cap 
al nostre poble: AGRAMUNT, 
el qual estimem i que tant ens 
estima ell a nosaltres... Ara hem 
pogut comprovar que això que 
ell ens estima és un dir.

El nostre Ajuntament que pro-
mou que el producte bo és el
de casa, a nosaltres ens hi ha
fet fora. Potser nosaltres hem 
pecat de tenir massa confi ança 
amb ell, però no patiu això ens 
ensenya. La història comença 
així...

Una setmana abans de Nadal. 
Sona el telèfon... Trucada que ja 
esperàvem. “Digui?... Hola! Tru-
co de l’Ajuntament, només per 
dir-te que per muntar l’Actina-

dal d’aquest any hem contractat 
una empresa de fora. Per tant, 
no necessitem monitors i no 
comptem amb tu. Si necessitem 
alguna cosa ja et trucarem”.

A una setmana vista, quan ja 
comptàvem amb la feina ens 
quedem sorpresos, però és una 
decisió de l’Ajuntament i només 
ens queda acceptar-ho. Tot està 
decidit. Amb quina cara creieu 
que ens quedem? Fa sis anys 
que la majoria de nosaltres està-
vem involucrats en aquesta ac-
tivitat, comptàvem amb aquesta 
feina a la qual vam començar a 
dedicar hores (no reconegudes), 
a pensar tallers que podíem 
muntar, anant a comprar mate-
rials, fent reunions, preparant el 
pavelló muntant i desmuntant, 
parlant amb els pares dels nens 
(ja que la majoria ens coneixen), 
netejant el pavelló perquè l’en-
demà l’Ajuntament pogués fer 
el ball de Cap d’Any), entre al-
tres... és clar que això l’empresa 
contractada de fora també els 
ho farà!

La nostra indignació es fa 
més gran quan una tarda ens 
paren pel carrer els pares dels 
nens que participen a l’Actina-
dal i ens pregunten com és que 
aquest any no hi som els moni-
tors de sempre, ja que els seus 
fi lls pregunten per nosaltres (ja 
ens coneixen). Bonament expli-
quem que aquest any ho porta 
una empresa de fora del poble. 
La nostra sorpresa és quan ens 
diuen que no, que la gent que 
hi treballa són d’aquí del poble. 
Llavors? Ho anem a comprovar 
i... així és. La gent que hi tre-
balla és del poble, llavors ens 
preguntem, perquè uns sí i els 
altres no? Tan malament ho hem 
fet durant aquests anys? Vosal-
tres, la gent del poble, sobretot 
els pares, ho podeu jutjar. Per la 
nostra part estem satisfets de la 
feina realitzada durant aquests 
anys, però creiem que no ens 
mereixíem que ens menysprees-
sin d’aquesta manera. Ha estat 
poc ètic per part de l’Ajunta-
ment.   ■

L’Associació de Dones Es-
barjo està realment sorpre-
sa i decebuda per la nota 

de Sió del passat mes de gener, 
referent al desacord que sentim 
envers el tractament que la re-
vista dóna a l’Associació.

Mai la nostra entitat no ha fet 
arribar a Sió cap desacord, tot el 
contrari, sempre hem estat agraï-
des a les seves publicacions, i a 
més en un acte com va ser el de 
la Gegantona “Pom d’Or”.

Ara, si alguna persona va fer 

algun comentari personal, tot-
hom és lliure d’opinar i dir el 
que pensa; però mai no ha es-
tat en nom de l’Associació. Això 
que quedi ben clar.

Moltes gràcies.   ■

El nostre 
Ajuntament 
que promou 
que el pro-
ducte bo és 
el de casa,
a nosaltres 
ens hi ha
fet fora. 
Potser no-
saltres hem 
pecat de 
tenir massa 
confi ança 
amb ell, però 
no patiu això 
ens ensenya.



30 [FEBRER 2009]sió 540



31sió 540[FEBRER 2009]

L’anunci dels autobusos Vicent Loscos

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

L’anunci que han posat 
a 800 autobusos londi-
nencs, “There’s probably 

no God. So stop worrying and 
enjoy your life”, i que ja ha 
arribat a les nostres latituds, 
ha mogut el món de l’opinió 
de manera previsible. Des de 
qui el troba hilarant, fi ns a qui 
hi veu una injúria a les seves 
creences. El col·lectiu d’ateus 
que ho recolza ja s’han afanyat 
a dir que l’afi rmació com a pro-
babilitat és justament per no 
caure en el dogmatisme dels 
altres. Aquestes bones mane-
res, però, es devaluen amb la 
segona part del missatge, que 
ve a dir “per tant, no t’hi amoï-
nis i passa-t’ho bé”.

Penso que fora de posiciona-
ments transcendents, la gent 
s’ho passa bé o malament en 
funció de valors elementals, 
com la salut i un acceptable 
nivell d’autoestima; dues co-
ses que cal agrair i mantenir. 
Afi rmar que gaudir de la vida 
vingui a ser conseqüència 
d’abandonar unes creences, 
em sembla tan insensat com 
aventurar que un canvi d’op-
ció política ens deslliuraria 
de pagar impostos. El passar-
s’ho bé és cosa que va amb la
persona, i en el cas que presen-
ta l’anunci, opino que depèn 
bastant de la fermesa amb la 
qual s’encaren les conviccions. 
He conegut capellà que deia 
que continuaria fent el mateix 
si no hi hagués segona part; 
que l’hi era igual. I diu que la 
Teresa de Calcuta dubtava se-
riosament de tot plegat. Sem-
bla, però, que la qüestió no
era prou determinant per fer-

los canviar la seva opció de 
vida.

Anant al tema, diria que ens 
posem a descobrir la sopa d’all 
en constatar que les religions 
–i per tant els déus– són un 
invent fet a la nostra mida. 
Podem afi rmar, però, que les 
creences religioses, han ar-
ribat a la seva fi ? En el món 
civilitzat, sembla que així és, 
per bé que aquesta afi rmació 
no es pot acceptar amb lleu-
geresa. No fa massa, potser 
un any, vaig llegir un article en 
un conegut diari que presen-
tava el fet d’un cosmòleg que 
donava explicacions a tot el 
que sabem de l’Univers en la 
seva formació i evolució. L’ar-
ticulista es meravellava que, al 
capdavall, si bé Déu quedava 
com una hipòtesi prescindible, 
el científi c no el descartava, ja 
que, segons ell, la gent funcio-
nava bé amb aquesta hipòtesi; 
e se non è vero, è ben trobato. 
És clar que les religions, com 
la fi losofi a, com l’art i la cièn-
cia, són activitats alimentades 
per la nostra inventiva. Però 
d’on ens ve aquesta inventiva? 
Aquí, cadascú escombrarà cap 
a casa sense poder demostrar 
res. Com ja deia Cocteau, tot el 
que es demostra és vulgar. En 
qualsevol dels casos, doncs, 
s’ha de tenir fe. En català te-
nim una expressió molt sugge-
rent: per afi rmar o negar coses 
amb certesa: tinc fe que si, 
tinc fe que no. S’ha de tenir fe, 
tant per admetre l’indemostra-
ble com el seu contrari. 

Per altra banda, penso que 
esgrimir el fet que probable-
ment Déu no existeix sense 

constatar que la vida és igual-
ment improbable, és perdre de 
vista l’essència de la qüestió 
que es planteja a l’home intel-
ligent. Qui som i on anem? Pel 
que coneixem, la vida és un fet 
ben improbable, tant com a 
fenomen localitzat en un únic 
punt de l’univers –els que es 
comuniquen amb extraterres-
tres es poden donar la mà amb 
els que ho fan amb els difunts– 
com per la circumstància que 
suposa una estructuració, co-
mençant des de les cèl·lules 
més senzilles, que va en contra 
del que és un fet espontani. 
Energèticament, els números 
que corresponen a aquest fe-
nomen deuen sortir, sens dub-
te, ja que anem consumint el 
planeta. Però no deixa de ser 
un procés ben improbable. 
La improbabilitat que existei-
xi una intel·ligència superior, 
no la veig més extraordinària. 
Són dues improbabilitats que 
justament es poden correspon-
dre, tal com els humans, bé o 
malament, hem intuït des dels 
principis.

Que una societat que domina 
feliçment la tecnologia pugui 
generar opinions discrepants 
en els temes controvertits, és 
un signe d’apreciable madu-
resa. Ara, la discrepància que 
es manifesta en l’anunci dels 
autobusos, és més una invita-
ció a la frivolitat que l’humor 
britànic que alguns pretenen. 
I no crec que això faci massa 
favor al col·lectiu ateu que el 
subscriu, ja que, contrària-
ment, ajuda a raonar que la 
vida existeix gràcies a “allò” 
que és improbable...   ■

Penso que fora 
de posiciona-
ments transcen-
dents, la gent 
s’ho passa bé 
o malament en 
funció de valors 
elementals, 
com la salut i un 
acceptable nivell 
d’autoestima; 
dues coses que 
cal agrair i man-
tenir. Afi rmar 
que gaudir de la 
vida vingui a ser 
conseqüència 
d’abandonar 
unes creences, 
em sembla tan 
insensat com 
aventurar que 
un canvi d’opció 
política ens 
deslliuraria de 
pagar impostos.
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A les persones que tinguin alguna cosa 
a veure amb les següents refl exions

ASETAM

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Acabo de llegir la prem-
sa i he comprovat que 
l’Ajuntament vol fer 

unes reformes totals al “Casc 
Històric”. Està molt bé, però 
jo em pregunto: com és que no 
deixen alguna part econòmica 
per arranjar el carrer Control i 
l’avinguda Marià Jolonch?

Senyors de l’Ajuntament, 
crec que com a persona fí-
sica que sóc i que com a tal 
pago tots els tributs, els que 
vivim als afores no comptem 
en el moment de pressupostar 
aquestes millores. Del carrer 
Sió al carrer Control tan sols 
els separa uns pocs metres, 
doncs és fàcil comprovar la 
gran diferència que hi ha dels 
uns envers els altres.

Hi van haver uns paletes que 

en fer un edifi ci nou van obrir 
una rasa, primer a un costat 
del carrer i després una altra al 
mig. Aquests paletes tan sols 
han posat terra per sobre i, amb 
l’hivern tan humit que estem 
tenint, el carrer s’ha convertit 
en un “pasterol de fang”.

Parlem ara de l’avinguda Ma-
rià Jolonch. En aquesta avin-
guda no es pot passar per les 
voreres sense perill de fer-te 
mal, doncs els cotxes aparquen 
amb tan mala idea que ens és 
impossible passar si no és per 
la carretera. És aquí quan em 
pregunto si no seria benefi ciós 
per a tots que la Guàrdia Urba-
na vingués a fer la ronda, tal 
com fa en el casc antic.

Pensin que els dos carrers 
esmentats són una de les en-

trades importants del nostre 
poble, i si aquestes no les te-
nim ben transitables privarem 
els forasters que ens visitin, 
que puguin gaudir dels nostres 
museus, les nostres places, del 
nostre Casc Històric i del, re-
centment inaugurat, Refugi.

Us recordo que agramuntins 
ho som tots i totes les perso-
nes que vivim en aquesta vila, 
i TOTS els vilatans ens merei-
xem els mateixos serveis. I en 
aquests dos carrers estem bas-
tant deixats de banda. Es pot 
comprovar passejant de tant en 
tant per aquests indrets, així po-
dríeu apreciar tal i com estan.

Pregunta: CAL TANT PER A 
UNS I TAN POC PER ALS AL-
TRES?

Gràcies.   ■

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 fi ns 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 digi-
talització, 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 electrò-
nic, 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 coinci-
dint amb la seva presentació pública i ofi cial.

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.

SIÓ
    DIGITAL

En l’avinguda 
Marià Jolonch 
no es pot pas-
sar per les 
voreres sense 
perill de fer-te 
mal, doncs els 
cotxes apar-
quen amb tan 
mala idea que 
ens és impossi-
ble passar si no 
és per la carre-
tera.
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Eduquem per la pau

ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Col·legi Mare de Déu del Socors

Els alumnes del col·legi 
Mare de Déu del Socors 
penjaren una pancarta 

gegant amb motiu de la cele-
bració del DENIP (Dia Escolar 
de la No-violència i la Pau), 
amb el lema que han treballat 
durant tota la setmana: “EL 
DIÀLEG PER LA PAU”.

Abans, però, al saló d’ac-
tes del col·legi, els nens i les 
nenes van visionar un Power-
Point elaborat especialment 
per aquest dia. Acte seguit, 
els alumnes de sisè van llegir 

el Manifest sobre la Pau.
L’equip de Pastoral de l’es-

cola va programar un reguit-
zell d’activitats, realitzades 
des de totes les àrees, el re-
sultat de les quals ha estat 
molt satisfactori.

La cloenda d’aquests actes 
ha estat l’excel·lent conferèn-
cia per part del Sr. Ramon 
Bernaus i Santacreu, amb el 
tema que han treballat els 
alumnes de Cicle Superior: 
“El confl icte a la Franja de 
Gaza”.   ■
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Joguines amb material reciclable

ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

CEIP  “Macià-Companys”

Aquest curs, com a part 
del nostre projecte d’es-
coles verdes hem apli-

cat la reutilització d’objectes 
domèstics. Hem proposat als 
nostres alumnes que confec-
cionessin una joguina o un 
joc amb material reciclat.

Amb les vacances de Na-
dal, dies adequats per posar 
en marxa aquest projecte, per 
la gran quantitat de residus 
que generem en aquestes 

dates, tenir més temps lliure 
per pensar, recollir i elaborar 
la joguina vam poder comptar 
amb l’ajut inestimable dels 
pares. 

Durant aquestes dates, es 
concentren la majoria dels 
regals (pare Noël, caga tió, 
Reis...) i els nens reben tan-
tes joguines i tan maques 
que, al cap de pocs dies, mol-
tes ja estan guardades i obli-
dades al traster. Per això, vam 
creure molt oportú llançar la 
proposta de convertir-se en 
joves “inventors” amb la in-
tenció que es creessin el seu 
propi joguet. Un plantejament 
com aquest era un repte que 
calia prendre’s amb il·lusió, ja 
que la societat de consum en 
què vivim ens ofereix, a grans 
i petits, una variada gamma 
de jocs llampants i sorollosos 
fabricats amb els últims aven-
ços tecnològics. 

La resposta no ha pogut 
ésser millor: en tornar de va-
cances, els nostres alumnes 

han anat aportant les seves 
obres, elaborades amb esforç, 
il·lusió i molta imaginació. El 
nostre vestíbul s’ha convertit 
en una gran botiga de jogui-
nes on cadascú ha aportat la 
seva creació.

Homenatge a Guinovart
Aquestes ratlles pretenen 

ser un vehicle per mostrar 
la nostra satisfacció per la 
bona feina feta, per compro-
var que els nostres nens, de 
ben segur, hauran gaudit amb 
aquest nou projecte que els
ha permès deixar volar la
seva inventiva i també per 
agrair als pares la seva col-
laboració.

A part, els joguets, han 
compartit espai amb la mos-
tra de treballs que els alum-
nes del CEIP Ítaca del barri 
de les Corts de Barcelona ens 
han prestat en homenatge a 
Josep Guinovart i que va es-
tar oberta al públic durant els 
dies festius de Nadal.   ■

En la inauguració de l’exposició 
conjunta entre les escoles Ítaca 
de Barcelona i Macià-Companys 
d’Agramunt, en homenatge a 
Josep Guinovart, vam comptar 
amb la presència de l’alcalde 
de Barcelona, Jordi Hereu (al 
centre de la imatge).
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Correm-hi tots!

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE per J. PIJUAN

Es troba dempeus davant 
la fi nestra de la seva 
habitació contemplant 

l’exterior amb una mirada tris-
ta i d’enyorança pel fet que fa 
bastants dies que no trepitja el 
carrer. En realitat la mare no la 
deixa sortir pel perill a que esta-
ria sotmesa a fora a causa dels 
esdeveniments que s’estaven 
produint. Reclosa tot el dia dins 
d’aquelles quatre parets que li 
fan de presó, només li queda 
intentar passar el temps de la 
millor manera possible enca-
ra que malauradament se li fa 
molt difícil d’aconseguir sense 
ningú de la seva talla que li faci 
companyia. El carrer es troba 
completament buit. Des de fa 
bona estona que resta plantada 
rere la fi nestra sense aconse-
guir veure-hi transitar algú ni 
tan sols algun dels seus veïns. 

Mirant-ho bé feia dies que no-
tava amb certa estranyesa com 
minvava la presència de gent 
al carrer, però no hi havia do-
nat cap importància. Silenci. El 
carrer està en silenci. Hi ha tan-
ta quietud que dóna la impres-
sió que no hi hagi ningú més a 
fora. Mentre s’entreté observant 
el carrer li ve a la ment l’agi-
tació que s’hi respirava fi ns no 
feia gaires dies i en pensar-hi té 
la sensació que des de llavors 
ha transcorregut una eterni-
tat. Ara, veient aquella buidor, 
no se’n sap avenir que pogués 
existir tanta quietud, tot i que li 
provoca un cert neguit.

Es troba sola a l’habitació. La 
mare l’ha deixada tancada allà 
dins perquè havia de sortir un 
moment de casa. No és la pri-
mera vegada que es queda sola. 
Les altres vegades quan la mare 
sortia una veïna del costat de 
casa, una senyora ja molt gran, 
hi anava per fer-li companyia. 
Avui la mare no l’ha trobada 
per enlloc. Al començament la 
petita s’ha sentit envaïda per 
una sensació de benaurança en 
pensar que per fi  sortirien totes 
dues juntes al carrer després de 
dies de reclusió, però de segui-
da l’alegria s’ha esvaït del seu 
rostre quan la resposta ha estat 
negativa i s’ha vist engabiada 
allà dins.

Està cansada i avorrida d’es-
tar enclaustrada dins d’aque-
lles quatre parets. Ignora quant 
de temps ha transcorregut des 
que la mare ha sortit, però tro-
ba que tarda en venir. S’impaci-
enta. Comença a colpejar amb 
força la porta per fer-se sentir 
amb l’esperança que la reclusió 
acabi de seguida, però no hi ha 

resposta. Cansada de voltar per 
l’habitació, s’estira sobre el llit 
i a l’instant li entra una mica de 
somnolència.

De cop i volta es desperta 
sobresaltada –s’havia quedat 
adormida-. Sobresaltada per 
aquell estrident soroll que de 
seguida reconeix com la sirena 
del poble. El seu so trenca el 
silenci que l’envolta i la sumeix 
en un estat de pànic perquè ja 
l’ha sentida abans. No passa 
gaire estona que la porta de 
l’habitació s’obre de bat a bat 
amb tanta força que va a petar 
contra la paret. I aleshores veu 
la mare que entra corrents i se 
li apropa esverada. Sense dir 
paraula l’agafa pel braç i l’es-
tira fora del llit, i sense perdre 
temps surten corrents cap al 
carrer.

La sirena ressona per tot el 
poble. La nena continua espan-
tada. Agafades totes dues de la 
mà no paren de sallar. A mesu-
ra que avancen pels carrers la 
nena s’adona que no tothom ha 
marxat com pensava. La gent 
surt de les seves cases on ro-
manien tancades i es posen a 
córrer al seu costat en la matei-
xa direcció. Contempla els seus 
rostres i observa en ells la por 
que els envaeix. No alenteixen 
el pas. La distància a recórrer 
no és gaire llarga però sufi cient 
per perdre-hi la pell. Mentre s’hi 
apropen observen com la gent 
del voltant hi va acudint sense 
encantar-se. “Correu, correu, 
no us entretingueu –senten que 
algú crida. Ja els tenim a so-
bre!”. Tan bon punt es resguar-
den a l’interior del refugi senten 
esclatar les primeres bombes 
d’aquell dia.   ■

La gent surt de 
les seves cases 
on romanien 
tancades i es 
posen a córrer 
al seu costat en 
la mateixa direc-
ció. Contempla 
els seus rostres 
i observa en ells 
la por que els 
envaeix
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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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L’alegria que passa

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES MICRORELATS per RICARD BERTRAN

Havia fet un recés en el 
joc per berenar. S’as-
segué al pedrís de l’en-

trada de casa amb una llesca 
de pa amb oli en una mà i una 
presa de xocolata a la pedra a 
l’altra. Després d’haver engolit 
el pa amb quatre mossades es 
dedicava a llepar goludament 
la presa de xocolata, a poc a 
poc, per estirar el màxim aquell 
moment. Just quan es -
curava les restes de 

xocolata que li regalimaven 
dels dits, una remor que venia 
de carretera enllà l’immobilit-
zà amb el polze a la boca. De 
primer no identifi cava el soroll, 
però a mida que anava creixent 
s’adonà que era el mateix que 
feia el camió del remassador, 
un dels pocs que hi havia al 
poble i que de tant en tant pas-
sava per davant de casa. Una 
caravana de camions de totes 
mides i farcits de dibuixos 
d’estrelles de colors, de cares 
rialleres, de lleons i tigres que 
emmarcaven les lletres llam-
pants: “Circo Tonetti”, va anar 
apareixent pel revolt. Va córrer 
a la seva vora fi ns l’esplanada 
del camp de futbol, on una 
munió de gent en baixà i co-
mençà a muntar la carpa.

Un dels camions va anar 
donant tombs pel poble amb 
uns megàfons de so estrident 
i esquerdat que tot just deixa-
ven entendre el missatge que 
anunciava: “el mayor espectá-
culo del mundo”.

A la tarda, un pallasso els 
esperava a la porta de l’esco-
la i els va repartir uns vals de 
cinc pessetes de descompte 

en el preu de l’entrada. 
Anà corrent cap 
a casa duent 
aquell paperet 
a la mà com si 

fos un tresor. Quan 
li allargà a la mare, li di-

gué tot acariciant-li la galta:
– Ho sento pastisset, ni així 

ens ho podem permetre. Ja 
saps que no en tenim gaires 
de diners nosaltres.

Un sentiment de desencís, 
que no havia sentit ni quan els 
reis no li dugueren la pilota, 

el féu córrer fi ns a les golfes a 
plorar de ràbia i d’impotència. 
El pare havia mort a la guerra 
abans que nasqués, i la mare 
feia el que podia per sobreviu-
re llogant-se a les batudes o 
a fer feines per les cases. So-
vint, per ajudar la mare, havia 
de renunciar a voltar per les 
eres amb els amics, a anar a 
buscar regalèssia a Puigverd, 
a entrar als horts a collir algu-
na poma o algun préssec... a 
tot allò que donava sentit a la 
vida dels infants.

El dia de la funció anà fi ns al 
camp de futbol. Des d’un racó 
distant va veure com tots els 
nens entraven riallers a dins 
d’aquell fantàstic envelat co-
ronat per tres banderes de co-
loraines. De fora estant sentia 
la música alegre, les ria llades 
del públic, el rugir dels ani-
mals... Tota la màgia i fantasia 
del món eren allà dins, i ell... 
ell en quedava al marge, com 
sempre.

L’endemà, a l’escola, tots 
els nens explicaven les increï-
bles piruetes dels trapezistes 
damunt la xarxa, les gràcies 
dels pallassos i del fantàstic 
domador de lleons. En sortir 
de l’escola, va córrer fi ns al 
camp de futbol, però ja només 
hi quedava un munt de pa-
pe rines buides de crispetes,
palla i excrements d’animal 
damunt l’arena. Mirà al cap
de la serra i va veure la corrua 
de camions que desaparei -
xien carena enllà, on ell mai no
havia estat, i on hi havia d’ha-
ver un món màgic i ple de fan-
tasia.

A la nit, tot el poble el bus-
cava.   ■

De fora estant 
sentia la música 
alegre, les ria-
llades del públic, 
el rugir dels 
animals... Tota la 
màgia i fantasia 
del món eren allà 
dins, i ell... ell en 
quedava al mar-
ge, com sempre.
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❚ R. Mendoza

Resultats i classifi cacions
www.cfagramunt.cat

 
ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

C.
F.

AG
RA

M
UN

T ESCOLA
G.GATELL

Segona Regional
Agramunt G. Gatell 2 Vallfogona Balaguer 1
Agramunt G. Gatell 3 Poal 0
Albi 1 Agramunt G. Gatell 2

Classifi cació J GF GC Punts

Vilanova de la Barca 18 61 24 40

La Seu d’Urgell 16 47 18 35

Agramunt 18 29 24 34

Ivars d’Urgell 18 21 24 32

Poal 18 41 25 31

La Fuliola 18 42 34 30

Bellpuig 18 30 26 29

Vallfogona de Balaguer 18 30 22 29

Albi 18 40 36 27

Gerb 18 36 28 26

Sant Ramon 17 28 46 20

Oliana 18 32 31 20

Alcoletge 17 28 32 19

Coll de Nargó 17 29 40 18

Vilanovenca 18 29 42 18

Castellciutat 16 14 28 16

Tornabous 18 16 44 13

Sant Guim 17 15 44 12

Juvenil
Oliana 12 Agramunt G. Gatell 1
Tàrrega 10 Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 3 Orgel·lia 0

Classifi cació J GF GC Punts

Tàrrega 15 50 13 36

AEM 16 47 13 35

Mollerussa 13 42 16 32

Bordeta 15 38 26 31

Balaguer 15 30 13 26

Balàfi a 15 41 33 24

Andorra 13 27 25 22

Orgel·lia 13 45 20 22

Oliana 14 44 29 21

Borges-Garrigues 15 26 41 17

Baix Segrià 15 30 38 13

Tremp 14 24 24 13

At. Segre 14 20 30 12

Agramunt 14 13 102 5

Gardeny 15 16 70 –3

CADET
Balaguer 9 Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 0 At. Segre 9
Mollerussa 16 Agramunt G. Gatell 0

Classifi cació J GF GC Punts

Lleida 16 48 12 42

Balàfi a 16 43 17 38

Andorra 15 42 14 38

At. Segre 17 43 23 33

Mollerussa 17 70 32 30

Tàrrega 16 39 25 28

Baix Segrià 17 40 30 27

AEM 15 28 25 24

Gardeny 15 30 35 22

Balaguer 15 26 25 17

Orgel·lia 17 30 37 15

Bordeta 15 16 38 13

Borges-Garrigues 15 36 36 13

Escola F. Urgell 15 14 24 12

Tremp 15 21 40 11

Agramunt 16 9 122 0

INFANTIL
Agramunt G. Gatell 0 Mollerussa 2
Agramunt G. Gatell 6 Tremp 0
Cervera 5 Agramunt G. Gatell 4

Classifi cació J GF GC Punts

At. Segre 14 84 10 42

Bordeta 14 60 12 37

Baix Segrià 14 64 16 32

Balaguer 13 63 30 28

Orgel·lia 14 56 19 27

Balàfi a 14 43 29 26

Andorra 14 45 38 23

Cervera 14 46 44 22

Borges-Garrigues 14 30 44 16

Tàrrega 14 27 44 13

AEM 13 18 52 9

Mollerussa 14 13 53 6

Agramunt 15 20 64 4

Tremp 13 2 116 –3

ALEVÍ
Oliana 7 Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 0 Guissona 1
Agramunt G. Gatell 1 Baix Segrià 0

Classifi cació J GF GC Punts

Oliana 14 75 6 39

Pobla de Segur 15 72 20 39

Borges-Garrigues 15 52 20 33

Intercomarcal 15 46 31 31

Equip Juvenil 08/09.

R
. M

E
N

D
O

Z
A



43sió 540[FEBRER 2009]

AGENDA DEL MES DE MARÇ AL CAMP D’ESPORTS 

Segona Regional
 Dia   8, a les 12,15 h Agramunt G. Gatell - Sant Guim
 Dia 22, a les 12,15 h Agramunt G. Gatell - La Fuliola

Juvenil Dia   7, a les 17,00 h Agramunt G. Gatell - Balàfi a
 Dia 21, a les 17,00 h Agramunt G. Gatell - At. Segre

Cadet Dia 14, a les 17,00 h Agramunt G. Gatell - Tàrrega
 Dia 28, a les 17,00 h Agramunt G. Gatell - Orgel·lia

Infantil Dia   1, a les 10,30 h Agramunt G. Gatell - La Noguera
 Dia 22, a les 10,30 h Agramunt G. Gatell - Tàrrega

Aleví Dia 14, a les 15,30 h Agramunt G. Gatell - E.F.U.

Benjamí Dia 13, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Mig Segrià
 Dia 28, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Guissona

Pre-Benjamí Dia 14, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Artesa-Ponts
 Dia 28, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Guissona

Escola F. Urgell 14 54 14 31

Guissona 14 56 17 26

Agramunt 14 21 27 20

Artesa-Ponts 15 42 49 19

At. Segre 15 28 35 19

Tàrrega 15 28 42 18

Pla d’Urgell 14 20 26 17

AEM 14 25 38 17

Mollerussa 15 30 45 13

Baix Segrià 14 22 42 11

Pardinyes 14 7 101 3

Tremp 15 14 79 1

Benjamí
Agramunt G. Gatell   0 Cervera 3
Agramunt G. Gatell 11 Artesa-Ponts 1

Pre-Benjamí
Agramunt G. Gatell 5 Linyola 5
Agramunt G. Gatell 5 Pla Urgell 4

Aquestes categories no disposen de classifi -
cació.
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ESPORTS BÀSQUET AGRAMUNT CLUB

Resultats dels equips del BAC
❚ R. Boncompte

La costa de gener l’aguanten fort el sènior i el cadet 
masculí, els altres van fent. Quan comença la segona 
volta sempre hi ha una mica de davallada, les festes 

nadalenques no hi ajuden gaire, però a mesura que avança 
el campionat anirem veient com els equips es posen a to, 
almenys es això el que desitgem.

SÈNIOR MASCULÍ. GRUP 1
Resultats del mes de gener:
11/01/09 BAC AGRAMUNT 63 RESTAURANT BÒRIA BELL-LLOC 77
18/01/09 BAC AGRAMUNT 71 CENG COOPERATIVA D’ARTESA 55
25/01/09 SEFOCAT SORT-PALLARS SOBIRÀ 68 BAC AGRAMUNT 83

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PTS

CARNER CAPPONT 14 11 3 0 985 833 25

ESTRUCT. ILERDA ALPICAT 14 11 3 0 999 892 25

MARISTES M. GASOSA MI LIMON “A” 14 9 5 0 968 833 23

BAC AGRAMUNT 14 8 6 0 960 937 22

NATURAL ÒPTICS C.N. TÀRREGA 13 8 5 0 847 773 21

PENYA FRAGATINA 13 8 5 0 827 749 21

RESTAURANT BÒRIA BELL-LLOC 13 8 5 0 829 800 21

C.B. SECÀ CONSTRUC. SIERRA 14 7 7 0 891 829 21

CENG COOPERATIVA D’ARTESA 14 5 9 0 786 905 19

C.B. TORREFARRERA 14 4 10 0 880 974 18

C.B. ALMACELLES 14 3 11 0 927 1059 17

ARENES BELLPUIG 13 3 10 0 733 877 16

SEFOCAT SORT-PALLARS SOBIRÀ 12 3 9 0 732 903 15

Els sèniors aguanten fort en les posicions capdavanteres, 
llàstima del partit perdut a casa front el Bell-lloc (ja ens te-
nien ganes de fa temps), la falta de centímetres a la pintura 
ens va condemnar. Almenys es va tornar a guanyar el derbi 
contra els artesencs, sembla que els hem agafat la mesura, 
que ja tocava. Lamentar la lesió greu del Guillem Pla que el 
tindrà apartat de les pistes vora un mes.

SÈNIOR FEMENÍ
Resultats del mes de gener:
11/01/09 MARISTES M. ARAMARK 50 BAC AGRAMUNT 19
18/01/09 BAC AGRAMUNT 35 C.B. JUNEDA 15
25/01/09 C.B. SORT PALLARS SOBIRÀ 49 BAC  AGRAMUNT 29

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PTS

MARSITES M. ARAMARK 14 13 1 0 914 472 27

NATURAL ÒPTICS MOLLERUSSA 14 12 2 0 879 497 26

C.B CALAF 13 12 1 0 626 406 25

C.B. CERVERA MOBEL LINEA 15 10 5 0 861 526 25

C.B SECÀ 14 8 6 0 688 602 22

CEP VALLFOGONA 14 8 6 0 804 669 22

BAC AGRAMUNT 15 6 9 0 566 687 21

C.B. SORT PALLARS SOBIRÀ 12 6 6 0 680 586 18

HOGARTIS C.B. BELLPUIG 14 4 10 0 545 711 18

GRUP AMBASSORI VILANOVENCA 15 2 13 0 363 863 17

CENG JACK’S 13 3 10 0 359 607 16

C.B. JUNEDA 15 0 15 0 277 936 15

Les noies van fent el seu campionat, guanyant els partits 
que ho han de fer i perdent contra les millors classifi cades. 
De moment un digne campionat de les noies.

CADET MASCULÍ
Resultats del mes de gener:
11/01/09 BAR PINEDA C.B. BALAGUER 52 BAC  AGRAMUNT 68
18/01/09 BAC AGRAMUNT 50 C.N. TÀRREGA “B” 48
25/01/09 C.B. PARDINYES SECOM 65 BAC AGRAMUNT 55

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PTS

BAC AGRAMUNT 3 2 1 0 173 165 8

C.B. PARDINYES SECOM 2 2 0 0 141 81 4

CENG JR MIRÓ 2 2 0 0 136 114 4

PENYA FRAGATINA 2 1 1 0 142 138 3

KOMAK TORÀ 3 0 3 0 146 222 3

C.N. TÀRREGA “B” 2 1 1 0 112 93 3

BAR PINEDA C.B. BALAGUER 2 1 1 0 104 105 3

CONST. SISCART C.B. ALCARRÀS 2 0 2 0 80 116 2

Bona arrencada dels cadets, amb dues bones victòries i un 
bon joc. Cal mantenir-se ferms a casa i si es pot rascar quel-
com a fora millor. I sobretot que els respectin les lesions.

INFANTIL FEMENÍ
Resultats del mes de gener:
11/01/09 BAC AGRAMUNT 61 PENYA FRAGATINA 52
25/01/09 BAC AGRAMUNT 12 CENG AQUÍ NATURA 63

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PTS

CENG AQUÍ NATURA 3 3 0 0 180 42 6

C.B. ALPICAT 2 2 0 0 114 34 4

C.B. TERMENS 2 1 1 0 80 66 3

C.B. SECÀ SANT PERE 2 1 1 0 44 73 3

MARISTES M. FLOR DE VIMBODÍ 2 1 1 0 77 94 3

RESTAURANT BORIA BELL-LLOC 3 0 3 0 40 138 3

BAC AGRAMUNT 2 1 1 0 73 115 3

PENYA FRAGATINA 2 0 2 0 76 122 2
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Les infantils continuen en la seva bona progressió, espe-
rem que la mantinguin durant tot l’any. Aquesta vegada el 
derbi no va tenir color, les d’Artesa van passar com un obús 
per Agramunt.

INFANTIL MASCULÍ
Resultats del mes de gener:
11/01/09 BALAGUER R. CAN PERE CAMARASA 73 BAC AGRAMUNT 23
25/01/09 C.B. ALPICAT 72 BAC AGRAMUNT 21

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PTS

BALAGUER R.CAN PERE CAMARASA 3 2 1 0 227 172 5

C.B. ALPICAT 2 2 0 0 129 28 4

CAPPONT 2 2 2 0 163 91 4

BAC AGRAMUNT 2 0 1 0 44 145 2

MARISTES MONTSERRAT PRE 1 0 1 0 59 86 1

CENG SUR 1 0 1 0 23 73 1

C.B. PARDINYES PRE 1 0 1 0 7 57 1

Camí d’espines pels infantils, serà un any on aprendran 
ben bé el que és perdre molts partits, ja ho diuen els caste-
llans “no hay mal que por bien no venga”.

MINI MASCULÍ
Resultats del mes de gener:
18/01/09 COMPSA ONLINE BALAGUER 68 BAC AGRAMUNT 18
25/01/09 BAC AGRAMUNT 35 B.C. RIVER ANDORRA “B” 54

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PTS

C.B. CERVERA MOBEL LINEA 3 2 1 0 134 100 5

C.B. PARDINYES 2 2 0 0 137 82 4

C.N. TÀRREGA “A” 3 4 2 0 187 161 4

B.C. RIVER ANDORRA “B” 2 2 0 0 56 35 4

NATURAL ÒPTICS MOLLERUSSA 2 1 1 0 130 120 3

COMPSA ONLINE BALAGUER 2 1 1 0 107 99 3

BAC AGRAMUNT 2 0 2 0 53 122 2

SÍCORIS 2 0 2 0 74 159 2

La competició no perdona i, si no estàs a l’alçada, les vic-
tòries no arriben i les derrotes són severes. Ànims nois que ja 
arribaran els bons temps, ara cal jugar i gaudir.

NOTÍCIES DEL BÀSQUET
Com ja deveu saber, el BAC Agramunt té una web on po-

deu seguir la competició setmana a setmana. Afeccionats al 
bàsquet i vilatans en general, visiteu-la que està molt bé:

www.basquetagramunt.wordpress.com
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Secció de Futbol Sala
Classifi cació (fi ns a la jornada 17) J G E P GF GC Punts
LA SENTIU, O.C. “A” 17 13 1 3 96 70 40
RAJOLÍ D’OR LLARDECANS “A” 17 11 1 5 81 55 34

CONST. PROM. ROC-OLIVA-LINYOLA “A” 16 9 6 1 78 56 33
BAR RESTAURANTE MORENO’S CFS  “A” 17 9 5 3 108 77 32
DE TAPAS “A” 17 8 5 4 76 74 29
OBRES 128-AGRAMUNT C.H.,FS  “A” 16 8 4 4 82 62 28
PARADOR-MULTIAUTO “A” 16 9 0 7 72 63 27
TORRENTE DE CINCA-MASSALCOREIG, F.S. “A”   17 8 2 7 95 79 26
GUISSONA U.E. “A” 17 8 2 7 66 57 26
ALCARRÀS, F.S.  “A” 17 7 5 5 60 60 26
JUNEDA, F.S. 17 7 2 8 88 108 23
BORGES, F.S.  “A” 16 6 0 10 44 57 18
ARTESA DE SEGRE - CENG “A” 17 4 2 11 80 108 14
PENYA BARÇA CIUTAT DE LLEIDA  “A” 17 3 2 12 53 73 11
F.S. REST. CHINO HONG-KONG “A” 17 3 0 14 51 98 9
SERVISTAR 2000 “A” 17 2 1 14 56 89 7

A. Guerrero
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MASSA IRREGULARS

PREFERENT CATALANA GRUP 5

Resultats:
BORGES  1 - 2  OBRES 128-AGRAMUNT
OBRES 128-AGRAMUNT  6 - 6  BAR RESTAURANT MORENO’S
OBRES 128-AGRAMUNT  -  ROC OLIVA LINYOLA (suspès)
TORRENTE DE CINCA  5 - 3  OBRES 128-AGRAMUNT

Sobre aquestes línies i a la dreta, dues imatges del partit Alcarràs-Agramunt.

La irregularitat ha marcat l’inici d’any de l’equip de futbol 
sala. Malgrat tot, es va aconseguir acabar la primera volta 

amb 28 punts, una fi ta que no s’havia assolit en els dos anys 
anteriors de l’equip en aquesta categoria. Uns punts que 
pràcticament garanteixen la permanència un any més a la 
categoria de Preferent. 

A més, després d’un fi nal d’any nefast, l’equip que entre-
na Josep Maria Carrera va començar el gener amb bon peu. 
Va ser gràcies a la victòria per la mínima (1-2) a la pista de 
les Borges Blanques. Va ser un encontre que no es va decidir 
fi ns a l’últim minut, quan els nostres van marcar el gol que 
decantava la balança. En l’últim partit de la primera volta, a 
casa contra el Moreno’s, es va poder veure un equip de dues 
cares. Un, capaç de ser molt complet, i l’altre, de ser molt 
irregular. Fruit d’aquest desequilibri, l’Obres 128 va estar a 
punt de perdre el partit. En un altre fi nal trepidant, els nos-
tres van aconseguir igualar el marcador (6-6) a falta de cinc 
segons per a la conclusió.

En la següent jornada, la número 16 i que marcava l’inici 
de la segona part del campionat, el temporal va jugar una 
mala passada. La falta de llum al pavelló va impedir dispu-
tar el partit contra el Linyola. Cal recordar, que aquest és 
un dels equips més durs de la categoria i els partits contra 

l’Agramunt solen tenir tensió com a ingredient principal. 
I en l’última jornada del mes de gener, es va produir una 

nova ensopegada. Va ser a la pista de l’Alcarràs (5-3). La 
irregularitat de l’Agramunt va ser aquesta vegada un ene-
mic. L’equip va començar amb bon peu i avançant-se en el 
marcador amb dos gols. En canvi, la segona part va ser per 
oblidar.

En defi nitiva, els nostres continuen consolidats en la part 
alta de la taula. Ara bé, hi ha un bon gruix d’equips situats 
en poca diferència de punts, un fet que fa que tots els en-
contres siguin interessants i que una bona o mala ratxa et 
pot portar als llocs més alts de la classifi cació o deixar-te en 
“terra de ningú”. De cara a aquest tram decisiu de la tempo-
rada també cal destacar que l’equip gairebé està al complet. 
Després de moltes jornades sense poder comptar amb ells, 
Paul Vasile i Gerard Fontanet ja tornen a estar a disposició 
del tècnic.   ■
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TORRONS I XOCOLATES A. LLUCH
Som artesans de debò

Visita’ns a AGRAMUNT
C. Camí Vell de Tàrrega, 17-19

o contacta’ns a 973 390 030
o info@lluch.es

A la nostra botiga trobaràs:

Els TORRONS TRADICIONALS
Els TORRONS I XOCOLATES
ECOLÒGICS, per cuidar-te tu
i els teus
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Secció de Trial Resum Campionat de Lleida de Trial 2008

El passat dissabte dia 7 
de febrer es va celebrar 
l’entrega de premis cor-

responent al Campionat de 
Lleida Open de Trial 2008.

Després de 6 curses dispu-
tades durant l’any, volem des-
tacar la gran actuació dels pi-
lots que pertanyen a la secció 
de Trial del C. H. Agramunt.

En la categoria de color 
Groc (nivell mitjà) els tres pri-
mers classifi cats van ser tots 
ells del nostre club: 1r Ramon 
Cases, 2n Jaume Perucho i 3r 
Miquel Pedrós.

En la categoria Blau (nivell 
difícil), també s’imposaven 
dos dels nostres pilots, el pri-
mer classifi cat era Jaume Ro-

vira, i el 2n Joan Pareta.
En la categoria Vermells (ni-

vell molt difícil) el Campió era 
Francesc Recio, també del 
nostre club.

Felicitats a tots ells per 
aquests grans resultats.   ■

1. Ramon Cases
2. Joan Pareta
3. Miquel Pedrós
4. Jaume Rovira
5. Jaume Perucho

Després de sis 
curses disputa-
des durant l’any, 
volem destacar 
la gran actuació 
dels pilots que 
pertanyen a la 
secció de Trial 
del C. H. Agra-
munt.

1 2
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ESPORTS ATLETISME

Cursa de l’Indiot (26-12-2008)

▼

El passat 26 de desembre, 
a Mollerussa, una petita 
representació dels Escat-

xics varem participar en aques-
ta popular cursa i tot i els pocs 
atletes de l’equip, es van acon-
seguir molt bons resultats. Cal 
dir que les germanes Giménez 
Bàrrios van realitzar una cursa 
força bona; l’Aida va aconse-
guir un primer lloc en infantils 

i la Lara una segona posició en 
benjamins. Però on hi va haver 
realment un resultat espec-
tacular, va ser en la categoria 
d’alevins, on Naima Barkane, 
va ser primera davant de la seva 
companya i amiga Chaima Talbi. 
Cal afegir-hi també un meritori 
quart lloc en la categoria cadet 
per Albert Fitó. Tot i que Mireia 
Bàrrios i Ramon Fitó no van ar-

ribar dins dels deu primers clas-
sifi cats, van obtenir un molt bon 
resultat en la categoria general. 
Pels atletes dels Escatxics, que 
van decidir participar en una 
cursa atlètica tot i les festes de 
Nadal, aquesta els va ser prou 
profi tosa ja que, a més dels tro-
feus aconseguits, es van endur 
també perdius i guatlles com a 
premis.

SANT SILVESTRE 31-12-2008
Per acomiadar l’any de la ma-

nera més esportiva possible, una 
petita delegació dels Escatxics 
van decidir participar a la Sant 
Silvestre de Lleida. Els resultats 
de la cursa parlen per si matei-

xos. L’Aida Giménez va guanyar 
la cursa popular de 3 km, tant 
en la seva categoria com en la 
general, essent la primera dona 
en creuar la línia d’arribada. La 
seva germana petita Lara, no 

va voler ser menys i va guanyar 
també en la seva categoria. Per 
tant la família Giménez Bàrrios 
va concloure l’any no només 
d’una manera molt esportiva 
sinó també molt exitosa.

CROS COMARCAL D’ÀGER 18-1-2009
Ja que el Cros de Bellpuig es 

va haver de suspendre a causa 
de la pluja caiguda, i en veure 
les ganes de córrer que tenien 
els atletes de l’equip, es va de-

cidir de participar al Cros d’Àger. 
En aquell indret de la Noguera, 
es va poder veure el sol després 
d’una setmana sencera de boi-
ra, cosa que va repercutir de

manera positiva en els corredors. 
Aquesta vegada la representació 
d’atletes de l’Escatxics va ser 
molt nombrosa i els resultats 
també van ser força bons.

CLASSIFICACIONS CROS ÀGER CATEGORIA POSICIÓ

GIMÉNEZ BÀRRIOS AIDA INFANTIL F 1

VEGA PIÑA SARA INFANTIL F 5

ZURITA CRESPO ANTON ALEVÍ M 4

VALLS TREPAT ORIOL ALEVÍ M 7

BARKANE AMAROUCH NAIMA ALEVÍ F 3

LLORENS VILADRICH LAIA ALEVÍ F 12

TALBI ATFI CHAIMAA ALEVÍ F 10

SERENTILL PINÓS XAVIER BENJAMÍ M 10

MORELL SOLÉ MARINA ALEVÍ F 8

ZURITA CRESPO HELENA ALEVÍ F 3

GODOY KARSESKA PAU BENJAMÍ M 1

VEGA PIÑA ALEX BENJAMÍ M 11

GIMÉNEZ BÀRRIOS LARA BENJAMÍ F 6

SÚRIA ASENSIO MARINA BENJAMÍ F 4

GODOY KARSESKA MAR PREBENJAMÍ F 5

LLORENS VILADRICH ARIANA PREBENJAMÍ F 1

SÚRIA ASENSIO ROGER P5 M 6

Pels atletes 
dels Escatxics, 
que van deci-
dir participar 
en una cursa 
atlètica tot i 
les festes de 
Nadal, aques-
ta els va ser 
prou profi tosa 
ja que, a més 
dels trofeus 
aconseguides, 
es van endur 
també com a 
premis per-
dius i guatlles.

Al Cros Comar-
cal d’Àger la 
representació 
d’atletes de 
l’Escatxics 
va ser molt 
nombrosa i 
els resultats 
també van ser 
força bons.
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CROS VILA D’ARBECA 25-1-2009

El Cros Vila d’Arbeca és una 
cita obligada dins del calendari 
atlètic de les nostres contrades, 
en la qual també enguany hi va 
prendre part una important de-

legació d’atletes dels Escatxics. 
Ja des d’un bon començament, 
es va veure que seria una bona 
jornada pels nostres corredors. 
En la categoria de cadets, Pol 
Morell va guanyar. També pel 
que fa a les noies, es van acon-
seguir destacables resultats, 
amb Aida Giménez arribant en 
segona posició en categoria in-
fantil, Naima Barkane va ocupar 
el tercer lloc en alevins i Marina 
Súria es va deixar escapar per 
poc el tercer lloc i s’hagué de 
conformar amb la quarta posició 

en categoria benjamí. Pel que fa 
a la categoria benjamí masculí 
aquest cop en Pau Godoy només 
va poder aconseguir la segona 
posició. En P5, Roger Súria es 
va fer amb una magnífi ca terce-
ra posició, aconseguida en els 
darrers metres amb un especta-
cular esprint. També hi va haver 
representació en la categoria ge-
neral, destacant el segon lloc de 
Gabriela Karseska. Un cop més 
podem concloure que hi va ha-
ver un fantàstic resultat d’equip 
pels atletes de l’Escatxics. 

CLASSIFICACIONS CROS ÀGER CATEGORIA POSICIÓ
MORELL SOLÉ POL INFANTIL M 1
FITÓ MÁRQUEZ XAVIER INFANTIL M 6
GIMÉNEZ BÀRRIOS AIDA INFANTIL F 2
ZURITA CRESPO ANTON ALEVÍ M 8
VALLS TREPAT ORIOL ALEVÍ M 11
BARKANE AMAROUCH NAIMA ALEVÍ F 3
LLORENS VILADRICH LAIA ALEVÍ F 17
MORELL SOLÉ MARINA BENJAMÍ F 11
ZURITA CRESPO HELENA BENJAMÍ F 6
GODOY KARSESKA PAU BENJAMÍ M 2
GIMÉNEZ BÀRRIOS LARA BENJAMÍ F Retirada
SÚRIA ASENSIO MARINA BENJAMÍ F 4
FÍGOLS GINÉS GERARD PREBENJAMÍ M 9
GODOY KARSESKA MAR PREBENJAMÍ F 7
LLORENS VILADRICH ARIANA PREBENJAMÍ F 6
SÚRIA ASENSIO ROGER P5 M 3
KARSESKA GABRIELA OBERTA F 2
BÀRRIOS PONS MIREIA OBERTA F 7
FITÓ HARO ALBERT OBERTA M 18

El Cros Vila 
d’Arbeca és una 
cita obligada 
dins del ca-
lendari atlètic 
de les nostres 
contrades i 
des d’un bon 
començament 
es va veure que 
seria una bona 
jornada pels 
nostres corre-
dors.

ESCATXICS
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PADRÍ:

Com cada matí desitgem que et despertis i 
puguis tornar a venir aquí, al nostre costat, 
ja que cada somriure que ens regalaves era 
una nova esperança per seguir lluitant. 
Per això, avui t’esperem i, encara que no 
hi siguis, et recordarem, perquè sense tu 
res no serà el mateix. Són moltíssims els 
moments que hem viscut junts i mai, mai 
més no t’oblidarem, perquè et portarem 
sempre als nostres cors.

No has estat sols una magnífi ca persona, 
que ho donava tot i més per veure feliç els 
altres, sinó que també has estat un bon 
espòs, un bon pare i un excel·lentíssim 
padrí.

I és que, padrí, no sabíem com expressar-te 
el que signifi caves per a nosaltres. I ara que 
no hi ets, ens penedim de no haver-t’ho dit 
abans. Però estem segurs que tu ja sabies 
quant signifi caves per a nosaltres, si ens 
has pogut veure, siguis on siguis des del 
dia que ens vas deixar, hauràs comprovat 
que t’estimàvem molt, t’estimarem molt i 
t’estimarem sempre.

Vivim amb l’esperança que tot això sigui 
un malson, del que ens puguem despertar 
i estiguem amb tu, encara que sabem que 
això és impossible.

Però tenim el consol que, de tant en tant, 
ens retrobarem als somnis, i sempre dins 
del cor i en els nostres pensaments. Tu ens 
esperaràs allà on siguis i sabem que mai 
no ens oblidaràs, perquè has format part 
de la nostra vida i per lluny que estiguis, 
sempre seràs aquí.

Els qui érem més a prop teu només 
desitgem que siguis feliç i que mai no 
t’oblidis de nosaltres, ja que nosaltres no 
ho farem de tu.

T’estimem, padrí.

Aleix, Pili i Mònica

Ha pujat a la casa del Pare

Josep
Villuendas Quílez

que morí cristianament el dia 8 de febrer de 2009,
a l’edat de 78 anys, havent rebut els SS. i la B.A.

A.C.S.

Els qui l’hem estimat, esposa, Maria Pijuan Gatnau; fi lls, Mª 
Carme i Damià i Jordi i Rosa; néts, Aleix, Mª Pilar i Mònica; 
germanes, cunyats, nebots, cosins i família tota preguem una 
oració pel seu descans etern.

La família dóna les gràcies per les mostres de condol
rebudes, i vol agrair al personal sanitari del CAP

l’assistència rebuda.

Agramunt, febrer de 2009
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PARTITS POLÍTICS
MUNICIPALS ERC

CiU s’absté en una moció
pel dret a decidir

www.esquerra.cat/agramunt
Secció local d’Agramunt

En el passat Ple celebrat 
el dijous 29 de gener, 
el Grup Municipal d’Es-

querra presentava una moció* 
per a la Internacionalització del 
Dret a Decidir i a tenir un Estat 
propi del poble català. Aquesta 
moció s’ha promogut arran de 
la manifestació Deu mil cata-
lans a Brussel·les per l’Autode-
terminació, prevista per al pro-
per 7 de març, amb el suport 
del Cercle d’Estudis Sobiranis-
tes i la plataforma Sobirania i 
Progrés, i alhora desvinculada 
de qualsevol formació política. 
Els vots favorables d’Esquerra i 
del PSC van fer possible que la 
moció fos aprovada, ja que els 
5 regidors de CiU van abstenir-
s’hi. Sorprèn que una formació 
política com CiU, que en els 
seus estatuts es defi neix com a 
nacionalista i que un dels seus 
principis generals és Potenciar 
la identitat de Catalunya per 
assolir i desenvolupar la ple-
na sobirania nacional no voti 

a favor d’una moció que recla-
ma el Dret a Decidir i a tenir 
un Estat propi. Potser aquesta 
Casa Gran del Catalanisme que 
tant defensa CiU i que encara 
ningú sap ben bé de què es 
tracta, no és res més que la 
reformulació del Peix al cove 
que durant tants anys l’expre-
sident Pujol va defensar. Per 
altra banda, els vots favorables 
del PSC demostren clarament 
que més enllà de les directrius 
de partit hi ha un sentiment 
de país i d’identitat nacional. 
Amb l’aprovació d’aquesta mo-
ció, l’Ajuntament d’Agramunt 
s’adhereix als objectius de la 
manifestació de Brussel·les 
i es compromet a fomentar 
dinàmiques que ajudin a fer 
conèixer internacionalment la 
reivindicació del dret de deci-
dir a tenir un estat propi català 
i a comunicar aquest acord al 
Consell Comarcal, a la Diputa-
ció provincial, al Parlament i 
Govern de Catalunya i al Par-

lament i Comissions europees. 
Esperem que es compleixi. 
Nosaltres vetllarem perquè així 
sigui.

*Podeu consultar el contingut 
de la moció a:
www.esquerra.cat/agramunt

En el Sió del passat desem-
bre, us informàvem que el 
Fons Estatal d’Inversió Local 
deixaria 961.745€ a Agra-
munt i reclamàvem a l’Equip 
de Govern diàleg alhora de 
seleccionar els projectes a dur 
a terme amb aquests diners. 
Com ve sent habitual des de fa 
temps, més que diàleg el que 
ens ofereix l’alcalde és un mo-
nòleg, ja que en les reunions 
prèvies als Plens, ens exposa 
àmpliament, això sí, el camí a 
seguir, sense obrir el diàleg a 
possibles propostes per part de 
la resta de grups. En defi nitiva, 
els projectes escollits han estat 
els següents:

PROJECTE PRESSUPOST

Adequació del Camp Municipal d’Esports amb la instal·lació de gespa artifi cial, 
grades a la zona sud, tanques al voltant del camp, ampliació del Bar i Sala de 
Tecnifi cació

562.233€

Arranjament de la vorera nord del Carrer Àngel Guimerà 119.943€

Arranjament d’un carrer i un mur de contenció de terres a Mafet 281.237€

TOTAL 961.745€

Si l’objectiu d’aquest Fons 
Local és dinamitzar l’economia 
local mitjançant l’execució de 
projectes socials, ara és hora 
que l’Ajuntament gestioni bé 

aquests diners i sigui prou hà-
bil perquè la majoria d’aquests 
diners es quedin a empreses 
agramuntines i que donin feina 
a gent de casa. Algunes pobla-

cions veïnes ja han plantejat es-
tratègies perquè així sigui. Es-
perem que a Agramunt siguem 
també prou hàbils per saber-ho 
fer. No ho dubtem pas.  ■

Els vots favo-
rables del PSC 
demostren 
clarament que 
més enllà de 
les directrius 
de partit hi 
ha un senti-
ment de país 
i d’identitat 
nacional.

Ara és hora que 
l’Ajuntament 
gestioni bé 
els diners del 
Fons Estatal 
d’Inversió Lo-
cal i sigui prou 
hàbil perquè 
la majoria 
d’aquests di-
ners es quedin 
a empreses 
agramuntines i 
que donin feina 
a gent de casa.
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L'AJUNTAMENT
INFORMA

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 29-12-2008

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ 
DE L’EDIFICI DE MONTCLAR TERCERA FASE

S’aprovà l’adjudicació a l’empresa PROMALOS-OLSINA,SL 
les obres de rehabilitació del local social de Montclar, tercera 
fase, per un import total de 134.811,09 €, IVA inclòs, ate-
nent que és l’oferta més avantatjosa per a l’Ajuntament en la 
seva globalitat.

ACCEPTACIÓ AJUDES PUOSC-2008

S’acordà acceptar les ajudes incloses en el programa ge-
neral del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2008 per 
fi nançar l’obra inclosa dins del Pla Únic d’Obres i Serveis 
per a l’any 2008 titulada: “Rehabilitació de l’Ajuntament de 
Montclar tercera fase” al nucli agregat de Montclar.

ADQUISICIÓ VEHICLE BRIGADA MUNICIPAL
Atesa la necessitat de dotar a la Brigada Municipal

d’un vehicle per a les necessitats dels servei pel trasllat del 
personal als indrets d’actuació, s’acordà adquirir el vehicle 
marca RENAULT, model CLIO, matrícula L-7481-Z, que 
s’adju dicà a l’empresa TALLERS J. VALLS, SL per un import 
de 1.200 €.

TREBALLS D’ESTRUCTURACIÓ SIG I PUBLICACIÓ A INTER-
NET DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC D’AGRAMUNT

Atès que són necessaris els treballs de recopilació, re -
visió, digitalització i estructuració SIG de la informació ur-
banística del municipi, així com la posterior publicació a
Internet utilitzant tecnologies de servidors de mapes compa-
tibles amb els estàndards del OGC (Open Geospatial Consor-
tium).

S’aprovà les tasques d’estructuració SIG i publicació a in-
ternet del planejament urbanístic d’Agramunt relacionades 
amb el projecte IDEC.Planurb (Infraestructura de Dades Es-
pacials) així com l’elaboració de les metadades i la instal-
lació dels connectors OGC (Open Geospatial Consortium) per 
a resoldre completament la integració a la xarxa IDEC, així 
com les tasques de gestió necessàries amb l’IDEC, i s’adjudi-
cà a l’empresa GEODAT, Tecnologies de la Informació Geogrà-
fi ca, pels treballs d’estructuració SIG i publicació a internet 
del planejament urbanístic d’Agramunt per la quantitat de 
14.600€.

ESTUDI GEOTÈCNIC PER L’EDIFICACIÓ D’UN MUR DE CON-
TENCIÓ A MAFET

S’aprovà la realització d’un estudi geotècnic per dur a ter-
me les obres de construcció d’un mur de contenció ubicat a 
la plaça de l’Església-C. Avall de Mafet, i s’adjudicà a l’em-
presa G3, Desenvolupament Territorial, SL, per un import de 
1.064,62€, no inclòs IVA.

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 14-1-2009

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ ACTIVI-
TATS DE RECERCA, PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE LA MEMÒRIA 
HISTÒRICA PER A L’ANY 2009

S’acordà concórrer a la convocatòria per a l’any 2009 per 
subvencionar la realització d’activitats commemoratives, de 
recerca i de difusió de la memòria històrica per les activi-
tats del projecte “Museïtzació del refugi antiaeri situat sota 
l’església de Santa Maria d’Agramunt”, i se sol·licità un ajut 
econòmic de 27.827,80€, per a l’execució de les activitats 
objecte de subvenció d’aquesta convocatòria.

CONVENI D’URBANITZACIÓ C. RONDA DELS COMTES D’UR-
GELL, 18 D’AGRAMUNT

S’aprovà el conveni d’urbanització, a signar amb els senyors 
Josep Balagueró, Montserrat Serra, Xavier Balagueró, Sílvia 
Querol i Eduard Balagueró per a la realització de les obres d’ur-
banització necessàries al C. Ronda dels Comtes d’Urgell, 18.

ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ GRATUÏTA DE 10,55 M2 PER A 
VIALS PÚBLICS DEL C. RONDA DELS COMTES D’URGELL, 
18, PELS SRS. JOSEP BALAGUERÓ ARMENGOL, MONTSER-
RAT SERRA PIJUAN, XAVIER BALAGUERÓ SERRA, SÍLVIA 
QUEROL SANS I EDUARD BALAGUERÓ SERRA

S’acceptà la cessió gratuïta realitzada pels Srs. Josep Ba-
lagueró Armengol, Montserrat Serra Pijuan, Xavier Balagueró 
Serra, Sílvia Querol Sans i Eduard Balagueró Serra, de 10,55 
m2 per ser destinats a vial públic en el c. Ronda dels Comtes 
d’Urgell, 18.

SOL·LICITUD AJUTS PER ALS ANYS 2009-2010 DESTINATS 
A LA IMPLANTACIÓ DE DEIXALLERIES I ALTRES EQUIPA-
MENTS PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA I VALORITZACIÓ 
DELS RESIDUS MUNICIPALS

S’acordà concórrer a la convocatòria per a la concessió 
d’ajuts per a l’any 2009-2010 destinats a la implantació de 
deixalleries i altres equipaments per a la recollida selectiva i 
valorització dels residus municipals per l’obra “Proposta d’ar-
ranjament de la pavimentació i de les tanques de la deixalle-
ria municipal” i se sol·licità un ajut de 63.635,18€.

REPARAR I PINTAR FAÇANA ESPAI GUINOVART

S’acordà aprovar la realització dels treballs de reparar i pin-
tar la façana de l’Espai Guinovart, i s’adjudicà a l’empresa 
Ambients Actuals per un import de 10.092,00€.

ESTUDI GEOTÈCNIC PER LES OBRES D’AMPLIACIÓ DE LA 
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL D’AGRAMUNT

S’aprovà la realització d’un estudi geotècnic per dur a 
terme les obres d’ampliació de la llar d’infants municipal 
“NINS” ubicada al C. Ensenyament, 17 , i s’adjudicà a l’em-
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presa G3, Desenvolupament Territorial, SL, per un import de 
1.576,66€, no inclòs IVA.

ADQUISICIÓ DE PLAFONS PER AL MUSEU DEL REFUGI 
ANTIAERI SITUAT SOTA L’ESGLÉSIA DE SANTA MARIA

S’aprovà l’adquisició de plafons per al museu instal·lat al 
refugi antiaeri situat sota l’església de Santa Maria d’Agra-
munt, i s’adjudicà a l’empresa GEOSILVA PROJECTES, SL, 
per un import de 12.557,00€.

PROMOCIÓ INDUSTRIAL
Atès que l’Ajuntament Ple en sessió data 25 de novembre 

de 2004 es va acordar concedir, de conformitat amb l’article 
9è de la normativa de promoció industrial, les subvencions 
especifi cades en l’article 2n de la mateixa, a l’empresa CANI-
GÓ REMOLCS SL, per a la instal·lació de la seva activitat en 
el polígon industrial.

S’aprovà la despesa que ascendeix a un import total de 
2.200,23€ corresponent a les subvencions especifi cades a 
l’empresa esmentada, per a la instal·lació de la seva activitat 
en el polígon industrial en concepte de l’IBI urbana de l’ob-
jecte tributari C. Indústria, 23, del 100% de l’IBI de natura-
lesa urbana, pels anys 2004, 2005 i 2006 i posteriorment 
subvenció del 50% pels anys 2007 i 2008.

CONVENI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE ROBA
Atès que és necessari posar en funcionament un servei per a 

la recollida de roba usada mitjançant la col·locació d’uns conte-
nidors pel seu reciclatge, i que l’Associació Humana de l’Amet-
lla del Vallès posa a disposició de l’Ajuntament d’Agramunt un 
total de 4 contenidors que estan adaptats i dissenyats per a la 
recollida de roba usada i que les operacions referents a aquesta 
recollida són totalment gratuïtes per l’Ajuntament. S’aprovà un 
Conveni de recollida selectiva de roba entre l’Associació Huma-
na de l’Ametlla del Vallès i l’Ajuntament d’Agramunt.

PLE, 19-1-2009

SOL·LICITUD COFINANÇAMENT FEDER 2007-2010
S’acordà, per unanimitat, sol·licitar al Departament de Go-

vernació i Relacions Institucionals la inclusió de les actua-
cions següents com a susceptibles de cofi nançament pel Fons 
Europeu del Desenvolupament Regional dins de l’eix 4, per al 
període 2007-2010:

1.- Projectes integrats per a la regeneració urbana i rural. 
Operacions de desenvolupament i rehabilitació integral local: 

“Projecte bàsic de rehabilitació de l’espai públic del casc 
antic de la vila d’Agramunt”.

Pressupost d’execució per contracta: 402.914,99 €. Any 
d’inclusió: 2010

2.- Altres ajudes per millorar els serveis turístics. Suport a 
les operacions de millora dels serveis turístics.

“Projecte bàsic del parc de les lletres de la vila d’Agra-
munt”.

Pressupost d’execució per contracta: 588.050,66 €. Any 
d’inclusió: 2010

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL 
I APROVACIÓ PROJECTES

Atès que en el Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novem-
bre, pel qual es crea un Fons Estatal d’Inversió Local i un 
Fons Especial de l’Estat per a la Dinamització de l’Economia 
i l’Ocupació.

S’acordà, per unanimitat, aprovar el projecte d’inversió a 
fi nançar amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local i que 
estarà integrat per les següents obres:

– Projecte d’Arranjament d’un carrer i un mur de contenció 
de terres al nucli agregat de Mafet, amb un pressupost total 
d’execució per contracte de 281.237 €.

– Projecte d’Arranjament de la Vorera Nord del C. Àngel 
Guimerà d’Agramunt, amb un pressupost d’execució per con-
tracte de 119.943,03 €.

– Projecte d’Adequació del camp municipal de futbol amb la 
instal·lació de gespa artifi cial, grades a la zona sud, tanques al 
voltant del camp, ampliació del bar i sala de tecnifi cació amb 
un pressupost d’execució per contracte de 562.233,00 €.

Així mateix es varen aprovar els projectes esmentats amb 
els pressupostos corresponents.

PLE, 29-1-2009

APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS 2009 I PERÍODES 
DE COBRAMENT

S’aprovà, per unanimitat, els padrons i els períodes de co-
brança de les taxes i impostos municipals corresponents a 
l’exercici de l’any 2009: 

Taxa de Guals:
Dels dies 16 de març al 18 de maig de l’any 2009, ambdós 

inclosos, en període voluntari, i el període de constrenyiment 
amb recàrrec del 10% (període executiu) a partir del dia 19 
de maig de l’any 2009 i amb recàrrec del 20% + interessos de 
demora, a partir de la notifi cació de la providència de constre-
nyiment i inici del procediment executiu.

– Taxes de la recollida d’escombraries, clavegueram i ce-
mentiri municipal (nínxols i panteons):

Dels dies 15 de setembre de l’any 2009 i el 17 de novem-
bre de l’any 2009 ambdós inclosos, en període voluntari, i el 
període de constrenyiment amb recàrrec del 10% (període 
executiu) a partir del dia 18 de novembre de l’any 2009 i 
amb recàrrec del 20% + interessos de demora, a partir de 
la notifi cació de la providència de constrenyiment i inici del 
procediment executiu.

AMPLIACIÓ PLACES PER A LA SOL·LICITUD SUBVENCIÓ 
CREACIÓ DE PLACES PER A INFANTS EN LA LLAR D’INFANTS 
MUNICIPAL “NINS”

S’acorda, per unanimitat, concórrer a la convocatòria l’Or- ▼
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dre EDC/233/2006, de 28 d’abril i modifi cada per l’Ordre 
EDC/343/2007, de 3 d’octubre, del Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya, per a la concessió de sub-
vencions per a la creació de 51 places per a la llar d’infants 
municipal “NINS” i per a la fi nalitat d’ampliació del centre 
existent. 

 MODIFICACIÓ DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI 
D’ASSISTÈNCIA I ESTADA EN LLARS I RESIDÈNCIES DE 
LA TERCERA EDAT

S’aprovà, per unanimitat, provisionalment la modifi cació de 
les ordenances fi scals reguladores dels tributs següents:

TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA I ES-
TADA EN LLARS I RESIDÈNCIES DE LA TERCERA EDAT

Règim d’Estada (exclosos els serveis anteriors)  
Règim d’Estada jornada completa 161,63 €/mes.
Règim d’Estada mitja jornada 80,82 €/mes.

RECTIFICACIÓ PRESSUPOST PROJECTE D’ARRANJAMENT 
D’UN CARRER I UN MUR DE CONTENCIÓ DE TERRES AL 
NUCLI AGREGAT DE MAFET

Atès que l’Ajuntament en la sessió plenària de data 19 de 
gener de 2009 va aprovar els projectes inclosos dins aquest 
Fons d’Inversió Estatal i en concret el projecte d’arranjament 
d’un carrer i un mur de contenció de terres al nucli agregat de 
Mafet amb un pressupost de 281.237 €, i que és necessari 
procedir a la rectifi cació de l’import en el pressupost del pro-
jecte que ascendeix l’import actual de 279.577,93 €.

S’acordà, per unanimitat, rectifi car esmentat acord de 
l’Ajuntament Ple de data 19 de gener de 2009 pel que fa al 
pressupost del projecte d’Arranjament d’un carrer i un mur de 
contenció de terres al nucli agregat de Mafet, amb un pressu-
post 279.577,93 €.

MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL PLANE-
JAMENT EN L’ILLA DELIMITADA PER A L’AV. CATALUNYA I 
ELS CARRERS INSTITUT, CAPELLA I DON PERE DE GOMAR: 
APROVACIÓ PROVISIONAL

S’acordà, per unanimitat, estimar parcialment les al-
legacions presentades en data 2 de gener de 2009 per part 
del Sr. Josep Cuñat Baro, Albert Cuñat i Serra, Maria Rosa Hu-
guet Herbera i Jordi Cuñat i Huguet, en els punts següents:

1. Precisar, en la regulació del PAU 4, que les condicions 
de volada màxima establertes a l’art.25.3 de les NSP en fun-
ció de l’ample del carrer, són d’aplicació, per assimilació, als 
amples d’espais lliures públics o privats de caràcter obert als 
que afronten les façanes de l’àmbit, mantenint la prohibició 
de tribunes en les façanes interiors, d’aplicació a les illes en 
mansana tancada.

2. Augmentar la profunditat edifi cable dels blocs 2 i 4 fi ns 
a 15m i la del bloc 5 fi ns a 14 m, fet que comporta un incre-
ment d’edifi cabilitat respecte de la vigent d’aproximadament 
un 10% (1.533,96 m2 st).

3. Reservar, aquest increment d’edifi cabilitat, per a habi-
tatges de protecció pública, del qual 2/3 (1.022,64 m2 st) es 
destinarà a habitatges amb protecció ofi cial amb règim gene-
ral i especial, i 1/3 (511,32 m2 st) a habitatges amb protecció 
ofi cial de preu concertat.

4. Assenyalar la ubicació d’aquestes reserves, mitjançant 
qualifi cacions específi ques, consistents a afegir uns subíndex 
a la qualifi cació genèrica I2, resultant la clau I2 HPP pel 
sostre destinat a habitatges amb protecció ofi cial amb règim 
general i especial i la clau I2HC pel sostre destinat a habitat-
ges amb protecció ofi cial de preu concertat.

5. Ajustar l’àmbit del PAU 4, a aquells terrenys reordenats 
per la Modifi cació de NSP.

6. Modifi car la documentació gràfi ca i escrita de la Modifi -
cació de NSP coherentment als canvis descrits.

I s’aprovà provisionalment la modifi cació puntual de les 
Normes Subsidiàries del Planejament Urbà d’Agramunt, 
conforme a la proposta redactada per l’arquitecte municipal 
amb la fi nalitat d’ordenar l’edifi cabilitat de l’àmbit del Polí-
gon d’Actuació urbanística delimitat per l’Avda. Catalunya i 
Carrers de l’Institut, Capella i Don Pere de Gomar en el qual 
s’han inclòs les al·legacions acceptades.

MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL PLA-
NEJAMENT EN RELACIÓ AMB LA REGULACIÓ DEL SÒL NO 
URBANITZABLE: APROVACIÓ INICIAL

S’acordà, per unanimitat, aprovar inicialment la modifi -
cació puntual de les Normes Subsidiàries del Planejament, 
conforme a la proposta redactada per l’arquitecte municipal 
amb la fi nalitat de possibilitar l’ampliació de les instal·lacions 
ramaderes existents en el municipi, en aquells tipus de sòl no 
urbanitzable on aquest ús és permès, independentment de la 
data de la seva implantació, així com incorporar l’Ordenança 
municipal reguladora de l’emplaçament i de les mesures cor-
rectores aprovada per l’Ajuntament com a part constitutiva de 
la Normativa Urbanística del municipi.    

Així com també suspendre fi ns a l’aprovació defi nitiva de la 
Modifi cació Puntual de Normes Subsidiàries de Planejament, 
i com a màxim d’un any l’atorgament de llicències d’edifi ca-
ció i d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i 
d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la 
legislació sectorial, que facin referència només als aspectes 
modifi cats, sens perjudici de l’aplicació de la possibilitat esta-
blerta per l’art.102.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme.

MOCIÓ: PER A LA INTERNACIONALITZACIÓ DEL DRET DE 
DECIDIR A TENIR UN ESTAT PROPI DEL POBLE CATALÀ

S’aprovà per vuit vots a favor, cinc dels regidors del grup 
municipal d’ERC i tres vots dels regidors del grup municipal 
del PSC, i cinc abstencions dels regidors del grup municipal 
de CiU, els següents acords:

1.- Adhesió del Ple de la Corporació Municipal als objectius 
de la manifestació ciutadana que recorrerà pels carrers de 

▼
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Brussel·les el proper 7 de març. Objectius que no són altres 
que aconseguir posar el dret de decidir a tenir un Estat propi 
del poble català en l’agenda internacional i en la centralitat 
del debat polític català, per tal que la nostra classe política es 
comprometi a treballar per garantir el seu exercici.

2.- Comprometre’s aquest Ple de l’Ajuntament a fomentar 
dinàmiques que ajudin a fer conèixer internacionalment la 
reivindicació del dret de decidir a tenir un Estat propi català. 
Impulsant contactes institucionals internacionals amb autori-
tats locals d’Europa i del món en general.

3.- Comunicar aquests acords a l’organització de la mani-
festació ciutadana a Brussel·les Deumil.cat; al Consell Co-
marcal; a la Diputació provincial; al Parlament i Govern de 
Catalunya. Així com al Parlament i Comissió europees.

LLICÈNCIES D’OBRES

J. BALAGUERÓ ARMENGOL - M. SERRA PIJUAN, per la modi-
fi cació de la llicència per variacions de detall, per la construcció 
d’un edifi ci plurifamiliar. C. Ronda Comtes d’Urgell. 

ROS ROCA, SA per construir una nau industrial per a ús de 
magatzem. C. Camí Vell de Tàrrega. 

LAURA VELETA PELEIJA, per la legalització de l’enderroc dels 
forjats d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres i per reformar 
l’estructura de l’edifi ci. Donzell. 

M. VALL LÓPEZ – C. MARTÍN LOMBARDO, per la llicència de 
primera utilització per distribució interior i acabats de la planta 
primera dins la mateixa estructura de l’edifi ci. C. Pompeu Fabra. 

M. FERNÁNDEZ RIBES, per un dret de connexió d’aigua defi -
nitiva a la xarxa general. Pl. Amball. 

EDUARDO PÉREZ GÓMEZ, per un dret de connexió d’aigua 
defi nitiva a la xarxa general. C. Teixidors. 

MERCEDES RENGEL SANJUAN, per un dret de connexió d’ai-
gua defi nitiva a la xarxa general. C. Teixidors. 

M. CARMEN ALONSO GARCIA, per un dret de connexió d’aigua 
defi nitiva a la xarxa general. C. Teixidors. 

MUSA DRAMMEH, per un dret de connexió d’aigua defi nitiva a 
la xarxa general. C. Teixidors. 

ÀNGEL GIMÉNEZ GAIA, per un dret de connexió d’aigua defi -
nitiva a la xarxa general. C. Teixidors.  

JOSEP MARIA VILADEBAIT FARRÉ, per un dret de connexió 
d’aigua defi nitiva a la xarxa general. C. Teixidors. 

TERESA ORTIZ REGA, per un dret de connexió d’aigua defi niti-
va a la xarxa general. C. Teixidors. 

ANTONIO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, per un dret de connexió 
d’aigua defi nitiva a la xarxa general. C. Teixidors. 

ANNA MARIA GARCIA BATALA, per un dret de connexió d’ai-
gua defi nitiva a la xarxa general. C. Teixidors. 

MONTSE SALA SABANES, per un dret de connexió d’aigua de-
fi nitiva a la xarxa general. C. Teixidors. 

JAUME FARRENY CASTELLÀ, per un dret de connexió d’aigua 
defi nitiva a la xarxa general. C. Teixidors. 

TERESA CARULLA TORRES, per un dret de connexió a la xarxa 
general de clavegueram. Ctra. Tàrrega. 

JOAN SÀRRIES SOLÉ, per col·locar una tanca de fusta peri-
metral en una part de la fi nca i canviar les teules malmeses de la 
teulada de la cabana, i per pintar-ne les façanes. Almenara. 

ELISABETH PARRON SAN JOSÉ, per un gual permanent. C. 
Pau Casals. 

ROSINA ZURITA ALCALÀ, per fer envà, col·locar dues portes in-
teriors i fer obertura a la façana per col·locar-hi un caixer automà-
tic. Per ocupar la via pública amb sacs de runa. C. Passeig Nou.

LOURDES ABELLANA ARENY, per arranjar part de l’arrebossat 
façana, i per ocupar via pública amb un elevador. Av. J. Mestres. 

PASQUAL CASTELLÀ VILA, per repicar i arrebossar les parets 
interiors dels baixos. Av. Jaume Mestres. 

DANIEL DUMITRU, per un dret de connexió d’aigua defi nitiva 
a la xarxa general. C. Teixidors. 

JOSEFA MAS LLUELLES, per un dret de connexió a la xarxa 
general de clavegueram. Pl. Mercadal. 

MARTÍN FALCON LLUELLES, per un dret de connexió a la xar-
xa general de clavegueram. Pl. Mercadal. 

MANEL LLORENS ROIG, per adequar la instal·lació contra in-
cendis, la instal·lació elèctrica i fer una paret mitgera al taller.
C. Camí Vell de Tàrrega. 

JULIA ESTEBAN GARCIA, per pintar la façana i un frontal de 
l’habitatge. Ctra. Tàrrega. 

MARIA ANTONIA MORENO MATA, per un dret de connexió 
d’aigua defi nitiva a la xarxa general. Av. Esports. 

MARIA CARMEN ALONSO GARCIA, per canviar els baixants 
pluvials malmesos de la façana. C. Barretina. 

JOSEP MARSÀ BERNAUS, per col·locar unes lloses de pedra a 
l’entrada de l’habitatge. C. Carabassa de Dalt. 

FERRETERIA MOLINET, SL per substituir tubs malmesos de 
la canalera i baixants pluvials de la façana i tapiar porta de la 
façana. Per pintar lateral de la façana habitatge. Ronda Comtes 
d’Urgell. 

MONTSE VALL LÓPEZ, per un dret de connexió d’aigua defi ni-
tiva a la xarxa general. C. Pompeu Fabra. 

CONSTRUCCIONS BLANCO-ROVIRA, SA per la llicència de se-
gregació. C. Horts.

ASETLAB, SL per llicència de segregació. Mafet. 
DANIEL LLUCH BARÓ, per legalització d’un magatzem annex 

al magatzem agrícola existent. Partida Tomasa. 
CATAL INVERSIONES, SL per substitució de la coberta actual, 

enderroc del voladís dels balcons, col·locar una tanca metàl·lica 
al voltant de la fi nca i tapiar les portes. Av. Marià Jolonch. 

FERNANDO JOSE FERREIRA MONTEIRO, per un dret de con-
nexió d’aigua defi nitiva a la xarxa general. Av. Catalunya. 

NOEMÍ MARTÍNEZ CRAVIOTTO, per un dret de connexió d’ai-
gua defi nitiva a la xarxa general. Av. Catalunya. 

JORDI RIBALTA SECANELL, per un dret de connexió d’aigua 
defi nitiva a la xarxa general. Av. Marià Jolonch. 

MARIA DOLORES SALA AGUIRRE, per un dret de connexió 
d’aigua defi nitiva a la xarxa general. C. Urgell. 

DELFÍ FARRÉ TREPAT, per un dret de connexió d’aigua defi ni-
tiva a la xarxa general. Av. Catalunya. 

JOSEFA HERNANDEZ RAMOS, per un dret de connexió d’aigua 
defi nitiva a la xarxa general. Av. Marià Jolonch. 

ROBERT PETIT ESPLUGAS, per un dret de connexió d’aigua 
defi nitiva a la xarxa general. Av. Catalunya. 

JOSEP SUNYER VANACLOTXA, per un dret de connexió d’ai-
gua defi nitiva a la xarxa general. Av. Catalunya. 
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 Pare nostre que esteu en el cel, sigui santifi cat 
el vostre nom; vingui a nosaltres el vostre regne; 
faci’s la vostra voluntat, així a la terra com es fa 
en el cel.

 El nostre pa de cada dia doneu-nos Senyor, en 
el dia d’avui; i perdoneu les nostres culpes, així 
com nosaltres perdonem els nostres deutors; i no 
permeteu que nosaltres caiguem en la temptació, 
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Preguem a Déu per l’ànima de

Cecília Solé i Balagueró
que morí cristianament el dia 30 de gener de 2009,

a l’edat de 80 anys, havent rebut els Sants Sagraments.

A.C.S.

Els seus apenats: espòs, Antonio Farré Areny; fi lls, Ferran i Jaume; fi lla po-
lítica, Àfrica; néts, Jordi, Judit i Adrià; germans i família tota, agraeixen les 
mostres de condol rebudes i us demanen una oració per l’etern descans de 
la seva ànima.

DESCANSI EN PAU

Agramunt, febrer de 2009
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ALMANAC

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

Demografi a

(Mes de gener de 2009)

NAIXEMENTS
Mar Vicens i París dia   8-12
Makessa Diakite dia 25-12
Sergi Ibáñez i Gutiérrez dia 30-12
David Nogales i Silvestre dia   2
Ilyass Oufkir dia   3
Yassin Douz dia 14

MATRIMONIS
Carlos Felipe Borges Houtmann, i
Esther Garcia i Omedes dia 27-12
Alejandro Carmona Orellana, i
Renata Aparecida Moreira dia 8

DEFUNCIONS
Celestina Palou i Ros 91 anys, dia   1
Alejandra Pintó i Pedrós 65 anys, dia   2
Emília Villaró i Creus 83 anys, dia   2
Maria Xuriguera i Sorribes 81 anys, dia   3
Núria Morros i Pla 75 anys, dia   6
Antoni Sánchez i Fernández 83 anys, dia   8
Antoni Utgès i Gené 76 anys, dia   8
Josep Bellver i Llop 74 anys, dia   9
Àngel Pallejà i Palau 85 anys, dia   9
Montserrat Castellà i Trullols 94 anys, dia 10
Maria Brescó i Jou 100 anys, dia 10
Josep M. Salvador i Solans 90 anys, dia 10
Rafael Mendoza i Cruz 76 anys, dia 20
Joan Solans i Tohà 75 anys, dia 29
Cecília Solé i Balagueró 80 anys, dia 30
Alfredo Miquel Muñoz i Vílchez 61 anys, dia 31

Temps

PLUJA CAIGUDA DURANT EL GENER

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

Dia   2 ........................................  0,5 l./m2

Dia   6 ........................................  1,4 l./m2

Dia   9 ........................................  14,0 l./m2

Dia 10 ........................................  2,0 l./m2

Dia 18 ........................................  0,5 l./m2

Dia 19 ........................................  1,8 l./m2

Dia 22 ........................................  1,8 l./m2

Dia 31 ........................................  18,2 l./m2

TOTAL ........................................  42,0 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL GENER

Màxima del mes ............................. 16°, dia 23
Mínima del mes ................................–4°, dia 8
Oscil·lació extrema mensual ........................20°
Mitja de les màximes .............................6,516°
Mitja de les mínimes .............................0,838°
Mitja de les mitjanes .............................3,677°

L’observador: Deudat Pont

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

El març és considerat com el més variable dels 
mesos de l’any, ja que es produeix el trànsit de l’hi-
vern a la primavera i participa del temps propi de 
les dues estacions. Conta la veu popular que els tres 
darrers dies d’aquest mes són qualifi cats com les 
joves d’abril i els tres primers dies del mes d’abril 
són coneguts com les velles de març. Segons la cre-
ença popular, el març va manllevar tres dies a l’abril 
i aquest els hi va deixar i, a canvi, li’n va donar tres 
dels seus, que són els primers del mes vinent. Això 
fa que els últims dies de març faci bon temps i els 
primers d’abril siguin molt rúfols. 

Si el març no marceja, Març, marçó, 
l’abril abrileja. al matí cara de gos
 i al vespre galan minyó.

Dia 19: Sant Josep. El pare putatiu de Jesús i 
durant molt temps va restar semioblidat per l’Es-
glésia. La seva devoció no va adquirir importància 
fi ns al segle XIII. Tot i això el seu nom ha estat molt 
popular entre les dones i els homes del país, cosa 
que avui s’està perdent.

De Joseps, Joans i ases,
n’hi ha per totes les cases.

Dia 25: L’Encarnació de la Mare de Déu. Conegut 
popularment com la Mare de Déu de Març i conside-
rat com una de les quatre festes de la Mare de Déu.

MARÇ 2009

Mes de 31 dies, tercer del nostre calendari. Tradi-
cionalment el més variable de l’any. En l’antic calen-
dari romà, martius, era el primer mes de l’any. Estava 
consagrat a Mart, déu de la guerra, del qual deriva el 
seu nom. Aquest mes començava a Roma el temps de 
fer la guerra que s’acabava a l’octubre.

El dia 1 el sol surt a les 6h 26m, i es pon a les 
17h 42m. El dia 31 el sol surt a les 5h 36m, i 
es pon a les 18h 15m. El dia 20, el sol entra a la 
constel·lació d’ÀRIES. Entrem a la PRIMAVERA a les 
11h 44m.

Les fases de la lluna:

Quart creixent el dia   4, a les 07,46 h

Lluna plena el dia 11, a les 02,38 h

Quart minvant el dia 18, a les 05,47 h

Lluna nova el dia 26, a les 17,06 h

EFEMÈRIDES DEL MES
Març de 1904. L’ajuntament acorda posar 100 

punts de llum als carrers, que fi ns aquell moment 
restaven a les fosques durant la nit. 91 fanals es 
posaran a Agramunt i 9 a Mafet. Acorden també les 
hores en què s’ha d’apagar l’enllumenat públic: a 
les 10 del vespre a l’hivern i a les 11 a l’estiu. Quan 
hi hagi lluna plena no caldrà encendre els llums.

1908, desapareix el Bosc del Siscar. Aquest any 
a cal Siscar fan venir una colla de carboners de Tor-
tosa per tallar i acarbonar el Bosc del Siscar. Durant 
uns quants anys les grans masies del Bosc, la Ca-
nosa, Timó, la Casanova, etc., contemplen l’enrenou 
de destrals i xerracs que a poc a poc van canviant el 
paisatge, ja que molts dels indrets tallats són deser-
mats i convertits en noves terres de conreu. 

1912, primeres projeccions de cinema a Agra-
munt. De forma esporàdica a Agramunt ja s’havien 
fet projeccions de cinema per algun cinematògraf 
ambulant en dates anteriors al 1909. Aquest any, 
però, coincidint amb la bonança econòmica que vivia 
la vila, es fan les primeres sessions de cinema de for-
ma estable: unes a càrrec del senyor Lledós al Teatre 
Municipal situat a l’antiga església dels Dolors (núm. 
8 del carrer de la Sabateria de Dalt). Les altres a la 
sala coneguda com Cine Salón, que era al local del 
Salón i ocupava els núms. 1 i 2 de la plaça del Mer-
cadal, el qual era regentat per Miquel Ribera i Oromí, 
conegut popularment com lo Miquel del Salón.
Bibliografi a: AGRAMUNT SEGE XX. Crònica dels fets més 
signifi catius d’aquests cent anys.

R. Bernaus i Santacreu

l./m2

*
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Segon aniversari

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

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

a l’edat de 98 anys.

A. C. S.

Les seves germanes i els seus nebots la recordarem sempre.

No és un adéu per sempre,
és tan sols l’adéu per un instant.
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❚ Coordina Rosa Maria Sera

per
Ricard Bertran

Les 7
diferències

Les visites al recent 
inaugurat refugi 
antiaeri de l’església, 
han seguit la mu-
seïtzació amb molt 
d’interès.
 
La foto de l’esquerra 
és l’ori ginal, mentre 
que a la de la dreta 
s’han fet set mo difi -
cacions.

A veure si les tro beu!

Solució a les
7 diferències:

Solució a 
l’ELIMINOGRAMA:

ELIMINOGRAMA

LLEURE AMENITATS
CLÀXON
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SALT DE CAVALL

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

Solució al SALT DE CAVALL, per P.R.:

A les dotze de la nit,
el dimoni sota el llit.

A la ta el

so di les de

dot el nit, mo

ni ze llit.
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Trobem a faltar
       el teu somriure...

Joan Ramon Gallart i Huguet
A. C. S.

Dotzè Aniversari
(22 de febrer de 1997)
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LA FOTO per JOSEP BERTRAN

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

Ja fa molts anys que els agra-
muntins i els visitants hem de 

suportar l’impacte visual que re-
presenta aquesta xarxa verda tan 
cridanera. Li van posar de protec-
ció quan feien obres a un edifi ci 
del carrer Sabateria. Pels motius 
que sigui, aquests treballs es van 
aturar i la xarxa s’hi ha quedat. 
Després de les acurades restaura-
cions de les façanes de l’església i 
de l’ajuntament, aquesta taca ver-
da encara fa molt més mal d’ulls. 
És aquest l’indret més emblemàtic 
de la Vila. Són edifi cis catalogats 
pel seu gran valor artístic i el con-
junt arquitectònic del voltant de 
la plaça és també bé patrimonial. 
Aviat podran declarar la xarxa “bé 
històric”.
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D’esquerra a dreta:

  1) Angelina Barberà.
  2) Marcel·lí Boncompte.
  3) Isabel Baró.
  4) Roseta Gené.
  5) Miquel Noguera.
  6) Salvador Noguera (pare).
  7) Carme Mir.
  8) Salvador Noguera.
  9) Rosalia Guàrdia.
10) Anita Figuera.
11) Rosalia Marsol.
12) Carme Simon.
13. Maria Gabriel.

La foto de l’Àlbum agramuntí d’aquest mes es remunta a l’any 1940. Hi veiem el popular sastre Salvador 
Noguera amb els seus dos joves fi lls, Salvador i Miquel, i les operàries del seu taller. Senyalar que les noies van 
uniformades. La sastreria hi va posar la tela i elles la feina. Com tantes altres, són feines i maneres de treballar 
que pràcticament han desaparegut.

L’àlbum ����

1

2

3
4

5
6

7

8

9
10

13

11

12
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