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PORTADA:
Els cants i la música dels caramellaires ens 
han tornat a alegrar la Pasqua, continuant una 
tradició que no s’hauria d’arribar a perdre a 
casa nostra. Per això és tan important la vin-
culació de les noves generacions, paral·lela 
a la perseverança de veterans cantaires. A la 
foto un joveníssim caramellaire amb tots els 
ets i uts de la jornada.
(Josep Bertran)
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El grup de caramelles “Aires del Sió”, 
enguany amb el suport de l’Escola de Mú-
sica, van tornar a recórrer carrers i places 
de la Vila el Diumenge de Pasqua.
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Reportatge sobre la recuperació 
dels ajuntaments democràtics que 
aquest mes d’abril es compleix el 
30è aniversari.
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CRÈDITS

ESTIMATS LECTORS...

Aquest mes d’abril es com-
memora el 30 aniversari 
dels primers ajuntaments 

democràtics. La Generalitat, 
partits polítics, institucions i 
diversos ajuntaments d’arreu de 
Catalunya, han organitzat actes 
per recordar aquest fet que va 
significar la consolidació del 
sistema democràtic després de 
la llarga dictadura franquista. Va 
ser el darrer pas de la renovació 
de les institucions que es va fer 
durant la transició.

A l’espera de la seva substitu-
ció, els consistoris estaven a l’ex-
pectativa. Se sabien provisionals 
i no tenien la força ni política 
ni moral, ni tampoc material, 
per fer gran cosa més que la 
viu-viu. Ho van anar trampejant 
com van poder. Finalment el dia 
19 d’abril es van constituir els 
nous ajuntaments sorgits de les 
eleccions del dia 3. A casa nos-
tra es va fer sense cap celebració 
ni protocol que simbolitzés el 
traspàs, de cara a la feina.

En aquest mateix número els 
nostres estimats lectors trobaran 

un article sobre aquest tema 
que complementa el que vàrem 
publicar fa cinc anys amb motiu 
del 25è aniversari. Llavors fèiem 
un repàs a tots els consistoris 
que han ocupat Ca la Vila. Ara 
publiquem un informe que es va 
lliurar al Govern de la Generalitat 
sobre la situació en què es tro-
bava la nostra població. 

A hores d’ara, amb una certa 
perspectiva històrica, 30 anys ja 
comencen a ser bastants anys. 
Seria força interessant fer una 
anàlisi de com va anar aquell 
temps de la transició, el paper 
que hi van jugar les entitats, 
partits polítics, sindicats; de 
com es van confeccionar les 
dues candidatures; què i a qui 
representaven i fer-ne un segui-
ment dels primers anys.

És evident que el salt qualitatiu 
i quantitatiu que va fer Agramunt 
a partir del 1979 va ser molt im-
portant. Qui ho ha viscut ja se’n 
recorda i les noves generacions 
tenen la col·lecció de SIÓ, ara 
també de forma digitalitzada, 
per fer-ne el seguiment. Malgrat 

la precarietat dels recursos eco-
nòmics, un problema que encara 
és ben actual, l’Ajuntament s’ha 
consolidat com el primer servidor 
de tota mena de serveis, valgui 
la redundància.

Però més que aquests temes 
materials, a Agramunt el prin-
cipal haver del primer Ajunta-
ment, i també dels successius, 
és el d’haver evitat qualsevol 
fractura social; haver mantingut 
la convivència entre els veïns per 
sobre de totes les coses. I això 
s’ha fet malgrat més d’un intent 
d’enfrontar sectors veïnals per 
tal d’afavorir interessos particu-
lars o de sectors concrets.

A part de l’Ajuntament, altres 
entitats locals hi han, i hi hem, 
contribuït amb la nostra aporta-
ció al llarg dels anys. Aquesta 
convivència és un bé molt preuat 
i a vegades molt fràgil, que cal 
tenir-ne cura, dia a dia,... i mes 
a mes.

Afectuosament,
Bernat Jofre

Agramunt, abril de 2009

A Agramunt el 
principal haver 
del primer Ajunta-
ment, i també dels 
successius, és 
el d’haver evitat 
qualsevol fractu-
ra social; haver 
mantingut la con-
vivència entre els 
veïns per sobre de 
totes les coses.
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▼

Caramelles

ACTUALITAT FETS DEL MES per JOSEP BERTRAN

El temps rúfol, nuvolós i 
fred no va espantar pas 
els músics i cantaires 

per sortir de bon matí el diu-
menge de Pasqua per renovar 
un any més la tradició de les 
Caramelles. Enguany es va 
donar la novetat de la incor-
poració directa i participativa 
de l’Escola Municipal de Mú-
sica i l’Associació de Pares i 
Mares amb l’objectiu de po-
tenciar la colla “Aires del Sió” 
que en els darrers anys havia 
anat disminuint de cantaires. 
Ha estat aquesta una edició 
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una mica de transició que cal 
veure com a molt positiva. 

La direcció musical va anar 
a càrrec de Toni Rodríguez 
que va tenir la seva primera 
experiència en aquesta popu-
lar i entranyable tradició que 
té les seves peculiaritats. Es 
van interpretar tres peces: 
l’havanera Mare, vull ser pes-
cador, amb lletra i música 
d’Antònia del Valle; el pas-do-

ble Les caramelles, amb lle-
tra de J. Monasterio i música 
de C. Pérez Martínez i el vals 
mariner Mar, deixa’m un cant, 
amb lletra de J. Matí i música 
de R. Viladesau. 

Ofi cis de Setmana 
Santa

Amb la benedicció de les 
palmes el Diumenge de Rams 
s’inicien els actes religiosos 

de la Setmana Santa. Enguany 
es va fer enmig del Mercadal 
amb molta concurrència de 
famílies ben endiumenjades 
i equipades amb màquines 
per fotografi ar i enregistrar la 
presència dels més menuts 
de la família. Va ser l’únic 
dia que va fer bon temps. El 
viacrucis del divendres es va 
haver d’escurçar per la pluja, 
i la processó de la nit ja no es 
va poder fer a l’exterior. Es va 
celebrar a l’interior del temple 
amb molta participació.

Mona
El Dilluns de Pasqua tam-

poc no va fer gaire bon temps, 
més aviat fred, encara que no 
va arribar a ploure i tothom 
que va voler va poder sortir al 
defora a menjar-se la mona. 
A la zona de pícnic del Pont 
de Ferro hi ha un dels pocs 
indrets preparats per poder 
coure la carn de forma legal 
amb les grans barbacoes que 
s’hi van instal·lar             

ACTUALITAT FETS DEL MES

▼
▼
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de les palmes 
el Diumenge de 
Rams s’inicien els 
actes religiosos 
de la Setmana 
Santa.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

El Foment acollí el dia 1 
de març la presentació 

de la digitalització de tot 

el fons de la nostra revista i 
dels col·leccionables. L’acte, 
que comptà amb l’assistència 

d’una seixantena de persones, 
coincidí amb la celebració del 
45 aniversari de la revista. Hi 
van intervenir, a més de dos 
representants de l’equip de 
redacció, l’alcalde de la Vila, 
Amadeu Padullés, que signi-
fi cà la importància que tenia 
per Agramunt disposar en for-
mat digital dels 45 anys de 
SIÓ i els 10 col·leccionables. 
També comentà que ben avi-
at estaran penjats a internet 
i per tant consultables des 
d’arreu del món. Durant l’ac-
te es va fer una demostració 
pràctica del cercador que 
permet, d’una manera pràc-
tica, senzilla i ràpida, trobar 
qualsevol paraula i fer-ne tot 
el seguiment en les gairebé 
25.000 pàgines que confor-
men el fons. En acabar, es va 
oferir un petit refrigeri i es van 
vendre els primers exemplars 
dels DVD i CD.

SIÓ, 45 anys

Carles M. Sanuy ha deixat la direcció de 
l’Espai Guinovart de mutu acord amb 

el patronat de la Fundació. Segons la ver-
sió ofi cial donada per ambdues parts, els 
nous projectes que tenen els responsables 
de l’entitat no eren compatibles amb els 
que tenia el director a nivell personal. A 
partir d’ara la direcció executiva de l’Espai 
l’assumeix la Comissió Delegada integrada 
per la presidenta Maria Guinovart; l’alcal-
de, Amadeu Padullés, i els patrons Martí 
Guinovart, nebot de l’artista, i l’advocat, 
Carlos Viladàs.

Espai
Guinovart

ARXIU SIÓ / JOSEP BERTRAN
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▼

Unió de comunitats islàmiques
Les comunitats islàmiques 

de la nostra Vila van inau-
gurar, el dia 7 de març, el seu 
local social situat en uns bai-
xos de la Ronda dels Comtes 
d’Urgell. L’acte comptà amb 
la presència d’una delegació 
de l’Ajuntament i els veïns 
més propers. L’equipament 
porta el nom de Local Islàmic 
Cultural d’Agramunt i acull 
una associació dirigida per 
una junta directiva presidida 
per Ahmed El Khattabi Ofki. 
Els seus associats pertanyen 
a diverses nacionalitats i te-
nen en comú pertànyer a la 
religió islàmica. En la seva 
intervenció l’alcalde els va fe-
licitar per la nova instal·lació 
que els permetrà dur a terme 
les seves activitats, però els 
reiterà que no oblidar les se-
ves arrels no estava pas renyit 
amb la integració a la nova 
cultura que els acollia.   ■

Foto
denúncia

Un lector ens fa arribar 
aquesta foto amb la qual 

vol denunciar l’incivisme de 
molts conductors que, sense 
cap mirament i escrúpol, bui-
den el cendrer del seu vehi-
cle a qualsevol lloc. Malaura-
dament és una pràctica molt 
freqüent.
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ACTUALITAT REPORTATGE

▼

30 anys d’ajuntaments democràtics

per JOSEP BERTRAN

El dia 3 d’abril de 1979 
es van celebrar les pri-
meres eleccions muni-

cipals des del període de la 
República. Va ser el darrer 
pas, la culminació, d’una 
tran sició política que va cap-
girar unes institucions prò pies 
de la dictadura franquista a 
les d’una democràcia plena. 
Amb tot, l’administració lo-
cal, i més concretament els 
ajuntaments, van quedar com 
el germà pobre d’aquestes 
institucions. Malgrat els can-
vis radicals que s’han viscut 
en aquests anys en els mu-
nicipis, els ajuntaments són 
lluny de disposar de les eines 
i el fi nançament que els cor-
respondrien com a institució 
més propera al ciutadà.

El 19 d’abril es van cons-
tituir els nous ajuntaments 
sorgits dels comicis celebrats 

quinze dies abans. Aquí no hi 
va haver pas transició. D’unes 
corporacions que feia temps 
que estaven a precari, que 
se sentien provisionals, es va 
passar a unes altres de total-
ment neòfi tes amb una falta 
absoluta d’experiència en la 
cosa pública. Sortosament 
molts dels nous regidors te-
nien el bagatge d’haver ges-
tionat o participat en entitats 
culturals i socials. 

A Agramunt l’equip de go-
vern el van formar els Inde-
pendents per un Poble Nou 
que van aconseguir el 55,7% 
dels vots amb sis regidors. 
La candidatura guanyadora 
agrupava els sectors, més que 
partits, d’esquerra, liberals i 
catalanistes. La candidatura 
de la Unión de Centro Demo-
crático (UCD), de l’aleshores 
totpoderós Adolfo Suárez, va 

El nou Consistori, d’esquerra a dreta: 
Domingo Roig (secretari accidental), 
Miquel Valls (UCD), Miquel París, 
(IPN), Ramon Solé (IPN), Pasqual 
Castellà (IPN), Joan Puig (IPN), Josep 
Huguet (IPN), Pere Roig (UCD), Josep 
M. Giménez (UCD), Jordi Bertran 
(UCD), Josep Boncompte (UCD) i 
Josep Bertran (IPN). (Joan Valls, 
de Montclar, va substituir Josep M. 
Giménez).

Portada de SIÓ del mes 
de març de 1979. A
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Sobre els problemes més acuitants que té plan-
tejats aquest Municipi d’Agramunt i que, a 

judici d’aquesta Alcaldia-Presidència recull el 
sentit unànime del veïnat i que es basa en els di-
ferents informes que han estat elaborats per les 
corresponents Comissions o Conselleries, a les 
que se’ls ha confi at dita comesa. Els esmentats 
treballs s’uneixen a la present MEMÒRIA, per a 
més acréixer, el que en quant a «vox populi» es 
diu anteriorment.

Aquestes necessitats més peremptòries, es sin-
tetitzen de la manera següent.

1r. CONFECCIÓ MAPA SANITARI TERRI-
TORIAL. – A aquesta Alcaldia li consta que en 
l’actualitat i per part de la Conselleria de Sanitat 
de la Generalitat, s’estan efectuant els correspo-
nents estudis per portar a terme la confecció del 

Mapa Sanitari compressiu de la Delegació Terri-
torial de Sanitat i Assistència Social.

En aquests mapes sanitaris, hi són previstos 
entre altres, la construcció de Centres Sanitaris, 
bé comarcals o subcomarcals, per a situar en els 
Municipis que, degut a la seva situació geogràfi -
ca, o a la seva pròpia idiosincràsia, puguin ésser 
o bé capçalera de Comarca o de Subcomarca.

En aquest darrer cas, es pot classifi car mol bé 
a Agramunt, com a Capçalera de la SUBCO-
MARCA DEL SIÓ, abastant diversos Munici-
pis, tots ells, pròxims en un radi d’acció de molt 
pocs quilòmetres. Els Municipis que constitu-
eixen o que constituirien aquesta Subcomarca 
són: Agramunt, Puigverd d’Agramunt, Ossó de 
Sió, Plans del Sió, Preixens, Montgai, a més a 
més per la seva proximitat geogràfi ca Castellse-

ACTUALITAT REPORTATGE

▼

obtenir el 41,9% vots i 5 regi-
dors. La candidatura aixoplu-
gava els sectors més immobi-
listes, de dreta, continuistes i 
franquistes, per dir-ho a gros-
so modo.

El nou Ajuntament s’ho tro-
bà gairebé tot per fer i molt 
pocs recursos. El nou Consis-
tori es va posar ràpidament 
mans a l’obra. Una de les pri-
meres feines va ser elaborar 
un dossier sobre la situació 
en què es trobava Agramunt i 

presentar-lo al propi president 
de la Generalitat Josep Tarra-
dellas i al seu Govern.

Encara no havia passat un 
mes de la presa de possessió, 
el 16 de maig, que el nou 
Ajun tament es desplaçà a 
Barcelona per visitar el Presi-
dent Tarradellas, al Palau de 
la Generalitat, i els consellers 
d’Obres Públiques, Sanitat i 
Cultura. En aquells moments 
les competències del Govern 
de la Generalitat eren més 

aviat poques, però la visita cal 
situar-la en un àmbit polític i 
institucional; de respecte del 
nou Ajuntament, almenys del 
seu equip de govern, a la Ge-
neralitat recuperada.

Al president Tarradellas i als 
consellers se’ls lliurà un dos-
sier sobre la situació en què 
es trobava el municipi i les ne-
cessitats més peremptòries. A 
continuació en publiquem la 
memòria resum que es va fer 
a mans del President.

MEMÒRIA - INFORME

En aquestes dues imatges 
es pot veure part del públic 
assistent a la constitució 
del primer Ajuntament de-
mocràtic, el dia 19 d’abril 
de 1979.

Amb motiu dels 
25 anys dels 
Ajuntaments 
democràtics SIÓ 
va publicar el mes 
d’abril del 2004 un 
reportatge amb 
la composició de 
tots els diferents 
Consistoris.
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▼

rà, La Fuliola, Penelles, Bellmunt, Cubells, Fora-
dada, Artesa de Segre, Ponts, Guissona i Caba-
nabona, amb les seves corresponents entitats de 
població, agregats i límits que en nombre total 
de 50 nuclis urbans conformen 21.832 habi-
tants, segons dades preses dels censos generals 
de població de 1970.

En full a part (document núm. 1) s’hi resse-
nyen tots i cada un d’ells, amb el seu nombre 
d’habitants. Tanmateix s’hi uneix (document 
núm. 2) fotocòpia del pla geogràfi c de la zona.

La situació actual en matèria sanitària, té molt 
per desitjar, en no tenir una planifi cació adequa-
da, però que es deu i pot ésser corregida, mit-
jançant l’adopció de mesures que condueixen a 
tal fi .

Amb el document assenyalat amb el núm. 
3, que s’annexiona a la present, i que ha estat 
confeccionat per diversos tècnics en la matèria, 
al propi temps, s’assenyalen aquestes defi cièn-
cies i es proposen les mesures a adoptar per a 
la consecució de les aspiracions que en matèria 
Sanitària desitgen gaudir els habitants d’aquesta 
Subcomarca del Sió, la qual cosa, en justícia els 
correspon.

2n. ORDENACIÓ URBANÍSTICA. – Actu-
alment, per part de la Corporació Municipal, 
s’estan estudiant detingudament LES NOR-
MES D’ORDENACIÓ SUBSIDIÀRIES DEL 
PLANTEJAMENT URBANÍSTIC d’aquesta vila 
d’Agramunt, redactat en el seu dia però encara 
sense l’aprovació provisional i trobant-se en di-
tes normes, bastants punts foscos i que per falta 
de tècnics competents en la matèria, s’escapen 
a la nostra comprensió, seria molt convenient i 
necessari, la inclusió de l’Ordenació Urbanística 
d’Agramunt al Pla d’Ordenació del Territori que 
la Conselleria de Política Territorial de la Ge-
neralitat, pretén portar a termini per a l’actual 
exercici de 1979 i per conducte de la Comissió 

Provincial d’Urbanisme.
La inclusió en aquest Pla, podria ésser, o bé 

mitjançant la redacció del Pla General d’Orde-
nació o mitjançant una nova redacció de Nor-
mes Subsidiàries de Plantejament.

Es podria aprofi tar molt bé, sempre i quan la 
Comissió Provincial d’Urbanisme ho considerés 
oportú, els Plànols, Memòria i altra documen-
tació de què es disposa, tal com anteriorment 
s’esmenta, i que es posa a disposició de l’esmen-
tada Comissió, a fi  que a la vista de la mateixa, 
es redactés un nou Pla, amb un estalvi de temps 
i per tant de recursos econòmics.

És imprescindible de disposar el més urgent 
possible d’un dels dos plans, perquè en no dis-
posar d’algun d’ells i per altra part no poder 
detenir l’avenç socio-econòmic del veïnat que 
demana contínuament la construcció de noves 
vivendes per a futures famílies que fi xen la re-
sidència en aquesta Vila, o que pretenen modi-
fi car les existents, dotant-les de nous elements 
d’higiene, salubritat o comoditat, evitant així 
l’emigració, per manca d’una vivenda digna, les 
que s’estan construint de forma indiscriminada 
sense cap subjecció ni ordenació, i moltes que 
ja van ésser construïdes els manquen els serveis 
mínims imprescindibles, tant de proveïment 
d’aigua, com de clavegueram, essent desbordat 
l’Ajuntament, per la gran demanadissa de llicèn-
cies municipals per a la construcció i reforma 
d’edifi cis.

Per tant i en forma de resum, es deu interes-
sar de la Comissió Provincial d’Urbanisme, de-
penent de la Conselleria de Política Territorial 
de la Generalitat de Catalunya, la inclusió per 
aquest any 1979, del Pla General d’Ordenació 
o en el seu cas el de Normes Subsidiàries del 
Plantejament, degudament actualitzats i posats 
al dia, amb el fi  que quan siguin elevades a la 
Comissió Provincial, aquestes, no siguin rebut-
jades, i evitant així, la tardança en la seva posa-
da a punt.

Ara bé, travessant aquest Municipi difi cultats 
econòmiques de difícil solució a curt termini, es 
deu de sol·licitar que la redacció dels projectes 
oportuns puguin ésser abonats en la seva totali-
tat o contractats directament per la Generalitat 
per la Comissió Provincial d’Urbanisme, amb 
càrrec a la consignació que disfruta en l’actual 
any 1979, i segons el programa d’actuació de 
la Direcció d’Urbanisme i que s’ha fet públic 
recentment.

3r. PROVEÏMENT D’AIGÜES I CLAVEGUE-
RAM. – Aquests dos vitals serveis, presenten 

Josep Tarradellas durant 
la visita que va fer per la 
Festa Major del 1979.
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Són molt nom-
broses les fuites 
d’aigua, degudes 
al mal estat de la 
canonada general 
de subministra-
ment, fuites per 
altra banda de 
difícil localitza-
ció, calculant-se 
que les pèrdues 
d’aigua equivalen 
quasi al 40% del 
cabal disponible.

Són moltes les 
vivendes, ja cons-
truïdes o a punt 
de construir, que 
manquen dels ser-
veis d’aigua o de 
clavegueram o bé 
de tots dos casos 
alhora.
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ACTUALITAT REPORTATGE

▼

dos diferents problemes a resoldre per si i se-
paradament.

A) PROVEÏMENT ACTUAL: És imprescindi-
ble el procedir a un estudi detallat de tota la xar-
xa existent, tant de l’abastament d’aigua com 
del clavegueram. De manera contínua s’estan 
produint avaries importants a ambdues xarxes 
generals, la qual cosa provoca una constant 
atenció del capítol de reparacions. Per altra part 
són molt nombroses les fuites d’aigua, degudes 
al mal estat de la canonada general de submi-
nistrament, fuites per altra banda de difícil lo-
calització, calculant-se que les pèrdues d’aigua 
equivalen quasi al 40% del cabal disponible. Es-
sent aquestes aigües elevades amb un gran cost 
per la seva explotació, resulta que aquest servei 
és ruïnós pel Municipi.

Si a això s’hi uneix que la xarxa del clavegue-
ram també pateix d’aquest greu defecte, i si es 
té en compte que ambdues xarxes discorren de 
forma quasi paral·lela o molt pròximes, resul-
ta (corn ja ha passat donant-se diversos casos 
recents de contaminació), que el perill per a la 
salut pública és evident i que, de no corregir-se 
de manera urgent, pot donar lloc a alguna epi-
dèmia d’imprevisibles resultats.

B) AMPLIACIÓ PROVEÏMENT D’AIGUA 
i NOVA XARXA DE CLAVEGUERAM. – Tal 
com es diu en el paràgraf 4 del núm. 2 d’aques-
ta Memòria, són moltes les vivendes, ja cons-
truïdes o a punt de construir, que manquen dels 
serveis d’aigua o de clavegueram o bé de tots 
dos casos alhora.

S’ha d’intentar per tots els mitjans, que es por-
ti a terme un Projecte d’Ampliació de les xarxes 
d’abastament d’aigua i clavegueram, proveint, 
tota la demarcació del que, en l’actualitat, ja és 
edifi cat, tanmateix en totes les zones que pu-
guin ésser aptes per a la construcció d’edifi cis, 
tot això en quant al traçat de la xarxa general 
es refereix, havent-se de construir els col·lectors 
oportuns.

Per portar a efecte ambdós punts, revisió de 
l’actual sistema com el del futur, es proposa:

A) ESTAT ACTUAL: Sol·licitar de la Presi-
dència de la Generalitat que intervingui davant
l’Organisme corresponent, bé sigui l’Ajunta-
ment de la capital, Diputació, etc., o de qualsse-
vol altres organismes que puguin disposar que, 
de forma desinteressada, donin les solucions 
tècniques i materials disponibles a l’Ajuntament 
d’Agramunt, la col·laboració necessària per a
detectar quantes fuites d’aigua es puguin pro duir 
i així aquest Ajuntament i més concretament 

la Comissió d’Obres i Serveis, puguin arribar 
a una més ràpida i efi caç reparació d’aquestes 
avaries; i

B) EN QUANT A LA FUTURA AMPLIA-
CIÓ D’AMBDUES XARXES: Sol·licitar la seva
inclusió dins dels Plans corresponents, prèvia 
redacció dels oportuns projectes i pressupostos 
i que, por no tenir mitjans econòmics aquest 
Municipi, siguin a càrrec, del Personal Tècnic 
de la Generalitat o Diputació, la redacció dels 
mateixos.

4rt. ENLLUMENAT PÚBLIC. – És del tot in-
sufi cient l’enllumenat públic, de què es disposa. 
Més del 90% dels carrers i places de la Vila, no 
disposen més que d’un servei d’enllumenat, tan 
precari i defi cient, que dóna a la població un as-
pecte de deixadesa i abandonament. Es sol·licita 
de la Generalitat que per part de tècnics com-
petents, es faci un pla general d’il·luminació per 
a tota la població i, una vegada confeccionat, 
es subvencioni en la mesura possible, per poder 
portar a efecte aquesta millora.

5è. COMUNICACIONS. – A CARRETERES: 
Totes les vies d’accés i sortida d’Agramunt, són 
en un estat deplorable de conservació. Tal com 
es pot apreciar per la fotocòpia del pla geogrà-
fi c, Agramunt és un centre de comunicacions i a 
més el nucli d’una gran comarca natural. Totes 
les poblacions en un radi d’acció important, te-
nen en aquesta Vila, el centre de desenvolupa-
ment de les seves activitats bancàries, comerci-
als, subministrament de matèries primeres, per 
a les seves petites indústries, etc., com també i 
molt important, és el disposar de Col·legi Co-
marcal i institut d’Ensenyança Mitjana, on hi 
acudeixen diàriament, centenars d’escolars.

Unes d’aquestes vies, han d’ésser objecte de 
rectifi cació del traçat en alguns dels seus punts, 
com també l’arranjament del ferm i més con-
cretament les carreteres que des de Tarragona, 
condueixen a França per Agramunt-Artesa, la 
de Cervera a Agramunt i la d’Agramunt a Ba-
laguer.

D’altres, han d’ésser objecte d’una nova cons-
trucció, com la que d’Agramunt condueix a Tor-
nabous, importantíssima, perquè, quan estigui 
acabada, reduirà de forma sensible, la distància 
que separa aquesta Vila de la capital de la Pro-
víncia, amb gran estalvi de temps i d’energia.

Es té entès que la mateixa, és a punt de sor-
tir a subhasta per part de la ll·lustríssima Di-
putació, per pertànyer a ella, però no ha sortit, 
encara, per certes difi cultats econòmiques i ad-
ministratives que deu d’aportar el Municipi de 

És del tot insufi -
cient l’enllumenat 
públic, de què es 
disposa. Més del 
90% dels carrers 
i places de la Vila, 
no disposen més 
que d’un servei 
d’enllumenat, tan 
precari i defi cient, 
que dóna a la po-
blació un aspecte 
de deixadesa i 
abandonament.

TELÈFONS:
És de gran im-
portància aquest 
ràpid mitjà de 
comunicació, en-
tre, aquesta capi-
talitat d’Agramunt 
i els seus barris 
d’Almenara i
Puelles.
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Tornabous. Seria molt convenient que per part 
de la Generalitat es fessin les oportunes gestions 
per a la més prompta resolució del problema i 
així mateix, que s’activi l’expedient de subhasta 
per a la realització immediata d’aquestes obres, 
ja que, com anteriorment es diu, es tracta de la 
via més ràpida d’accés a la capital de província, 
ensems posaria en comunicació directa l’entitat 
de població d’Almenara, dependent d’aquest 
Municipi, el que representa un gran benefi ci per 
als seus residents, en matèria administrativa, 
d’ensenyança; sanitària, etc., etc.

També en aquest Capítol, cal destacar, per la 
seva prompta realització la conversió en carre-
tera del camí veïnal o local, anomenat «Camí 
de Coscó», que partint d’Agramunt condueix 
a Ponts, unint el Barri de Puelles amb aquesta 
capitalitat.

En l’informe emès per la corresponent Comis-
sió (document número 4) que s’adjunta, queden 
més explícitament detallades les defi ciències ob-
servades en aquesta matèria de comunicacions.

B) TELÈFONS: És de gran importància aquest 
ràpid mitjà de comunicació, entre aquesta capi-
talitat d’Agramunt i els seus barris d’Almena-
ra i Puelles. Importantíssim en tots els ordres i 

més concretament en avisos sanitaris, etc., etc., 
ja que tothom li dóna la gran importància que 
aquest mitjà de comunicació representa en la 
vida moderna.

S’interessa de la Generalitat que prengui bona 
nota d’aquestes aspiracions dels referits barris 
d’Almenara i Puelles i al mateix temps, que s’in-
teressés de la Companyia Telefònica Nacional 
d’Espanya, la redacció de l’estudi, traçat i pres-
supost contribuents a aquesta realització, amb 
l’assignació en forma de subvenció destinada a 
pal·liar les despeses que ocasionarien, per a la 
posada en pràctica d’aquesta millora.

6è. EDUCACIÓ. – Aquest Ajuntament va ad-
quirir, en el seu temps, uns terrenys per l’import 
de 2.400.000 pessetes amb el fi  d’oferir-los al 
Ministeri d’Educació i Ciència, per a la construc-
ció als mateixos, d’unes aules com a ampliació 
del Col·legi Comarcal, per impartir la 1a i 2a 
etapa d’Ensenyança General Bàsica.

Això ha reportat al Municipi d’Agramunt un 
gran sacrifi ci en favor de l’Ensenyança, ja que, 
en no disposar de terrenys propis ni de numerari 
sufi cient, ha hagut de subscriure un préstec a la 
Caixa, amb el fi  de poder adquirir els mateixos, 
el qual préstec, amb el seus interessos, encara 
són pendents de liquidació en la seva totalitat.

Per part del Ministeri, encara no s’ha comen-
çat la construcció de l’esmentat edifi ci.

Com que es tracta del Col·legi Comarcal, no 
afectant per a res la població escolar d’Agra-
munt, per a la qual sí que es disposa d’aules 
en nombre sufi cient, ¿no podria, la Conselleria 
d’Educació de la Generalitat, fer-se càrrec de 
l’emprèstit referit, o bé contribuir amb el 70% 
del capital, més els seus interessos?

S’espera, de tota manera, que s’interessi da-
vant dit Ministeri, la prompta realització de les 
obres, ja que, per falta d’aules, les classes són 
impartides en edifi cis habilitats per a aquesta 
fi nalitat i separats del Grup Escolar.

Això és tot el que de moment i d’una manera 
succinta, s’exposa a la consideració de l’Hono-
rable President de la Generalitat amb el fi  que 
pugui estar degudament informada dels proble-
mes més cuitants que afecten aquest Municipi 
d’Agramunt, perquè, previs els estudis perti-
nents per les diferents Conselleries, la Presidèn-
cia, pugui adoptar les mesures degudes tendents 
a resoldre de forma la més ràpidament possible, 
tots i cada un dels mateixos en benefi ci d’Agra-
munt i de la nostra Catalunya.

Agramunt, maig de 1979

El President de la Genera-
litat, al costat de l’alcalde 
Josep Huguet, es dirigeix 
als agramuntins dels del 
balcó de l’ajuntament.
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Totes les vies 
d’accés i sortida 
d’Agramunt, són 
en un estat deplo-
rable de conser-
vació.
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Viatge en globus

REPORTATGE DES DE L’AIRE

Una colla d’agramun-
tins van organitzar un 
viatge en globus el 

dissabte 4 d’abril al matí. Es
van enlairar del costat del 
Blanc i Negre i van viatjar 
pel cel durant una hora llar-
ga, fi ns que van tornar a tocar 
terra en uns sembrats entre 
el nucli deshabitat de Conill 
i Claravalls.

“Va ser un viatge molt bo-
nic i tranquil, recomanat per 
a tothom, fi ns i tot per a aque-
lles persones que tenen por a 
les alçades o a volar”, explica 
en Josep Espinal que ens ha 
facilitat les fotografi es aèries 
que publiquen en aquest re-
portatge.

Es van enlairar, a una ve-
locitat d’entre 5 i 6 quilò-
metres/hora, fi ns gairebé la 
perpendicular d’Agramunt a
600-700 metres d’alçada que
correspon a les imatges en les 
que es veu tota la zona urba-
na, tant d’Agramunt com de 
Puigverd.

Lentament, desplaçant-se 
a uns 30 km/h van pujar als 
1.500 metres travessant la 
capa de núvols fi ns arribar 
a l’alçada màxima de 3.000 
metres, moment en què es 
van fer la fotografi a conjunta 
de l’esquerra.

Josep Bertran
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Sobre aquestes línies, dues imatges del 
moment en què s’enlaira el globus.

A la columna de la dreta, la foto superior 
és una vista general de Puigverd. Les altres 
dues, imatges de vistes parcials d’Agramunt: 
a la primera l’Institut en primer terme; i la 
segona a la zona del polígon.

A la pàgina de l’esquerra, es pot apreciar una 
altra magnífi ca vista parcial d’Agramunt,
i una imatge de grup dels viatgers en ple vol.

JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN
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HISTÒRIA AGRAMUNT A LES HEMEROTEQUES R. BERNAUS / J. BERTRAN

Ramon de Siscar, el penúltim descendent directe d’aquesta nissaga agramuntina, va assassinar de cinc trets 
i a sang freda la seva mare, Xaviera de Castellarnau, parenta del poeta i dramaturg Joan de Sagarra.

▼

El parricidi de cal Siscar

Ampliando las noticias publicadas en nuestra 
edición da la tarde de ayer acerca del crimen de la 
calle de la Puertaferrisa, podemos hoy participar á 
nuestros lectores que no obstante la, negativa del 
hijo de la víctima, todos los informes y referencias 
le acusan de ser él quien mató á doña Javiera 
de Castellarnau, (Ayer dijimos por error doña 
Dolores).

Además, su vida licenciosa y depravada, no 
predispone á suponerle inocente en el triste suceso. 
Trátase da un sujetó jugador, asiduo tertuliano de 
determinados centros de recreo y gran derrochador. 
Cuéntase de él que de poco tiempo á esta parte ha 
gastado 30.000 pesetas en cenas de última hora 
y diversiones nada honestas.

Su difunta madre atendía á todos sus gastos 
con el natural dolor que había de producirle la 
conducta de su hijo, y es de suponer que la causa 
del crimen obedeciera á una nueva petición de 
dinero.

En efecto, según la versión que con más visos 
de verosimilitud circula, Ramón Siscar pretendió 
que su señora madre le hiciera entrega a de 500 
pesetas que dijo necesitaba con mucha urgencia.

Doña Javiera debió negarse á acceder á ello 
ó pedir tiempo para resolver y entonces el hijo 
disparó sobre ella tres tiros de revólver.

Lejos de arrepentirse por lo hecho, volvió 
nuevamente el arma parricida sobre el cadáver 
de su madre, disparando sobre su cabeza otros 
dos tiros.

Al pretender la sirvienta Carmen Pons 
interponerse, creyendo que su señora no había 
muerto, Ramón Siscar la amenazó con el revólver, 
no llegando á herirle por estar todas las cápsulas 
disparadas.

La portera de la casa dice que á los gritos 
dados por la hermana del parricida, despertóse, 

manifestando á su esposo que algo grave debía 
ocurrir cuando desde los balcones del palacio 
demandaban auxilio.

El portero, á medio vestir, arrojóse de la cama 
y se dirigió á casa de sus dueños.

Al llegar á la calle dijéronle que habían asesinado 
á 1a señora de Siscar, y sin que nadie le hiciera 
indicación alguna acerca del nombre del criminal, 
exclamó:

– El señorito Ramón habrá sido. No puede ser 
nadie más que él.

Don José Siscar, hermano del asesino, se 
hallaba en el teatro del Liceo cuando ocurrió el 
crimen, y al regresar á su casa y encontrarse con 
el inesperado cuadro de horror, se desarrolló la 
escena consiguiente.

Doña María Siscar, hija de la víctima, sufrió un 
violento síncope al enterarse de lo ocurrido. Un tanto 
repuesta del accidente, encontróse cara á cara con 
su hermano Ramón, en el momento en que éste se 
disponía á ponerse el abrigo para ser trasladado 
al cuartelillo de la plaza de Santa Ana.

Presa de la mayor excitación abalanzóse 
sobre él, golpeándole tan fuertemente que de 
seguro hubiera dejado impresas las huellas de su 
indignación, de no haberla separado las personas 
que la rodeaban.

El supuesto autor del crimen niega toda 
participación en él y lo explica diciendo que lo 
cometió un ladrón que entró en la casa por el 
jardín y al cual no persiguió por creer justa la 
muerte da su madre.

El arma con que se ha cometido el asesinato, 
es un revólver de pequeñas dimensiones, casi 
nuevo.

Al hacerse cargo de dicha arma el juez de 
guardia, hallábase aquélla con las cinco cápsulas 
descargadas.

Un crimen
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▼

Para reconocer el revólver y averiguar si ha 
sido despachado en sus establecimientos, se hallan 
citados para mañana los conocidos armeros señores 
Beristain y Portusach, de cuyas declaraciones se 
espera algún dato importante.

Después de haber actuado durante toda la 
noche el juez de guardia don Francisco de Paula 
Ayala y el escribano habilitado don Ignacio Fort, 
instruyendo las primeras diligencias y tomando 
las declaraciones citadas, expidieron también 
el mandamiento para trasladar á la cárcel al 
parricida, cuya orden fué cumplimentada antes 
de pasar las diligencias al Juzgado del distrito 
del Parque á quien corresponde instruir el 
correspondiente samario.

Las diligencias fueron repartidas ayer por la 
mañana al actuario de dicho Juzgado del Parque 
don Florentino Fontcuberta, que se hallaba de 
turno.

Cumplimentada la orden del señor juez de 
guardia, el parricida Ramón Siscar fué trasladado 
á la cárcel.

El juez instructor del sumario, don Segúndo 
Fernández Argüelles dispuso que le fuera practicada 
la autopsia al cadáver ayer por la tarde.

Para tal operación fueron delegados los médicos 
forenses don Mariano Durán y don Guillermo de 
Yebra.

La familia de la víctima pidió al juez instructor 
que dicha operación se practicase en la misma 
casa y no en el depósito del cementerio.

El juez accedió a la pretensión, y en su 

consecuencia se personaron en la casa del crimen, el 
juez señor Argüelles, el escribano señor Fontcuberta 
y los forenses señores de Yebra y Durán.

A las cuatro y media de la tarde, en una de 
las habitaciones de la casa, se procedió a hacer 
la autopsia de la infortunada doña Javiera de 
Castellarnau.

Llevóse á cabo dicha operación por un hermano 
de la interfecta, que es director de las Casas de 
Socorro de esta capital, y un médico forense.

Hasta la fecha han declarado ante el juez de 
guardia don Luis de Castellarnau, hermano de 
la víctima, los criados de la casa Carmen Pons y 
Antonio Soler, el sereno Juan Negre y el vigilante 
José Carbonell, y de todas estas declaraciones se 
desprendre una fi rme acusaciónn contra Ramón 
Sicar.

La criada Carmen Pons declaró haber 
presenciado el crimen, como asimismo que el 
agresor intentó disparar también sobre ella.

La casa del crimen estuvo todo el día 
concurridísima, pues á ella acudió gran parte de 
la alta sociedad barcelonesa.

Las listas colocadas en el portal se cubrieron 
bien pronto de fi rmas conocidas.

Las hijas de doña Javiera de Castellarnau 
han estado acompañadas por varios parientes y 
amigos íntimos.

El cadáver ha sido colocado en uno de los salones 
–convertido para ello en capilla ardiente– sobre un 
túmulo modesto, rodeado de blandones y cubierto 
con un paño negro.

En l’edició del 12 de desembre de 1901 el diari La Vanguardia publicava una 
extensa crònica, que reproduïm textualment, d’un parricidi protagonitzada 

per una família agramuntina. Ni més ni menys que la de Cal Siscar. Era la segona 
crònica d’aquest fet en la qual es dóna tota mena de detalls i s’esmena algun error 
de la crònica publicada la vigília, en l’edició de la tarda. Antigament era habitual 
que els diaris publiquessin dues edicions, de matí i tarda. També hi havia premsa 
únicament vespertina, com el reputat Tele-Exprés en la dècada dels setanta del 
segle XX, una pràctica que va durar fi ns fa una vintena d’anys quan va tancar 
l’únic diari de tarda que quedava, el Diario de Barcelona. Fixi’s el lector en la 
detallada crònica que dels succés en fa el periodista que, pel que es veu, tenia 
informació de primera mà. De la infl uència que devia tenir la família destacar el 
fet que l’autòpsia del cadàver es va fer a la pròpia casa familiar i no en el Dipòsit, 
com és normal.

Després d’aquesta 
tragèdia, el germà 
gran fou substituït 
pel germà petit 
i Josep Maria de 
Siscar es conver-
teix en l’hereu de 
la família i fi xa la 
seva residència a 
Agramunt. 
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La família Siscar d’Agramunt

Aquesta noble família 
agramuntina era originà-
ria del poble de Siscar, 

actual municipi de Calladrons, 
a la Baixa Ribagorça, del qual 
n’eren els senyors jurisdiccio-
nals, segons explica Lluís Pons 
en una sèrie que va publicar 
sobre aquesta nissaga. Cap a 
fi nals del segle XIV, Ramon de 
Siscar es casa amb la pubilla 
del carlà d’Os de Balaguer, 
se’n va a viure a aquest poble i 
entra en possessió del nou títol 
nobiliari. A mitjans del segle 
XVII (1658) Ramon de Siscar 
i Gravalosa es casa amb una 
pubilla agramuntina, Maximi-
liana Solanes i Benet, fi lla d’un 
ric mercader originari de la Ca-
nosa. De resultes d’aquest ma-
trimoni li va pervindre, al cap 
d’uns anys (1673) i de forma 
indirecta, un gran patrimoni 
tant al terme d’Agramunt com 
al d’Oliola, essent la fi nca més 
emblemàtica la coneguda com 
el Bosc del Siscar. En aquesta 
època s’instal·len a Agramunt 
i fi xen la seva residència al 
carrer Sant Joan. Durant el se-
gle XVII i sobretot el XVIII es 
converteixen en una de les fa-
mílies més infl uents de la vila. 
A començament del segle XIX 
Ramon de Siscar i de Roca-
bruna es casa amb una pubilla 

barcelonina i fi xen la residèn-
cia habitual a la ciutat comtal. 
Mai, però, no deixen la seva 
casa d’Agramunt on passen 
llargues temporades vigilant i 
administrant el seu important 
patrimoni. Una particularitat 
d’aquesta família és que du-
rant més de cinc segles els 
hereus de la casa Siscar s’ano-
menaven Ramon, amb una 
sola excepció al segle XVIII.    

Per enllaçar amb la notícia 
que comentem ens fi xem en 
Ramon de Siscar i de Montoliu 
(1830-1889), casat en sego-
nes núpcies amb Xaviera de 
Castellarnau. D’aquest matri-
moni van tenir tres fi lls: el Ra-
mon, el Josep Maria i la Maria. 
Ramon de Siscar i de Montoliu 
fou un home de vasta cultura, 
membre de la Reial Acadèmia 
de Bones Lletres de Barcelona, 
on en la sessió del 14 de gener 
de 1884 va llegir la memòria 
sobre La Carta de Poblament 
i altres privilegis de la vila 
d’Agramunt. Aquest treball el 
va fer a partir del document 
original que es conservava a 
l’Arxiu Municipal d’Agramunt.

El seu hereu, Ramon de Sis-
car i Castellarnau, dotze anys 
després de la mort del seu 
pare, és el trist protagonista de 
la notícia que avui reproduïm, 
en la qual s’explica que acaba 
matant a trets la seva mare, Xa-
viera de Castellarnau, a la casa 
del carrer Portaferrissa de Bar-
celona. De resultes d’aquest 
crim, va acabar la seva vida a 
la presó. 

Després d’aquesta tragèdia, 
el germà gran fou substituït 
pel germà petit i Josep Ma-
ria de Siscar es converteix en 
l’hereu de la família i fi xa la 
seva residència a Agramunt. 

Era un home de gran cultura 
i va intervenir activament en la 
vida social i política agramun-
tina de les primeres dècades 
del segle XX. Fou el fundador 
i el primer president del Sin-
dicat Agrícola d’Agramunt i sa 
Comarca (1917); contribuí de 
manera decisiva a la vinguda a 
Agramunt dels Germans de les 
Escoles Cristianes, coneguts 
com els “Hermanos” de la Sa-
lle (1907); va ser alcalde el 
1920-1921. L’obra social de 
més envergadura que va pro-
tagonitzar va ser l’establiment 
dels terratges a petits pagesos 
perquè desermessin i posessin 
en cultiu parcel·les al Bosc 
del Siscar. Era pública la seva 
condició d’homosexual, però 
sempre va ser respectat; fi ns 
i tot en la revolució de 1936, 
tot i la seva condició de noble 
i gran terratinent, no va patir 
cap mal. 

Va morir de mort natural a 
Agramunt, vidu i sense fi lls, 
als 65 anys, en plena Guerra 
Civil, el 25 de març de 1938. 
És per tant l’últim hereu de la 
família Siscar. Els parents més 
propers que heretaren els seus 
béns ho van anar venent tot, i 
avui a Agramunt i rodalies no 
queda res de l’extens patrimo-
ni de la família. Fis i tot la casa 
de cal Siscar va desaparèixer 
en els bombardejos de 1938 i 
avui el seu solar l’ocupen els 
habitatges assenyalats amb 
els números 3 i 5 del carrer de 
Sant Joan.   ■

   Per a més informació sobre 
aquesta família, buscar al DVD 
de la col·lecció digitalitzada 
posant al cercador la paraula 
Siscar

ARXIU FOTOGRÀFIC SALVANY
Carrer de Sant Joan, l’any 1916. 
En primer terme, a la dreta, els 
coberts de Cal Siscar.

A la pàgina anterior, lligalls de 
la documentació de Cal Siscar 
adquirida per l’Ajuntament.

A mitjans del 
segle XVII (1658) 
Ramon de Siscar i 
Gravalosa es casa 
amb una pubilla 
agramuntina, 
Maximiliana Sola-
nes i Benet, fi lla 
d’un ric mercader 
originari de la Ca-
nosa. De resultes 
d’aquest matrimo-
ni li va pervindre, 
al cap d’uns anys 
(1673) i de forma 
indirecta, un gran 
patrimoni tant al 
terme d’Agramunt 
com al d’Oliola, 
essent la fi nca 
més emblemàtica 
la coneguda com 
el Bosc del Siscar.
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ENTITATS ESCOLA DE MÚSICA

Activitats de l’escola

FESTA DE L’AIGUA
El passat dia 22 de març 

es va celebrar a Barcelona la 
Festa de l’Aigua. Estava or-
ganitzada per la Generalitat, 
Aigües de Barcelona i l’Agèn-

cia Catalana de l’Aigua; amb 
col·laboració de l’Associació 
Catalana d’Escoles de Música 
i el Club Súper 3 entre d’al-
tres. De la nostra Escola de 
Música hi va anar un grapat 

d’alumnes, tots de Nivell Mit-
jà. Els va acompanyar Jordi 
Guixé, professor de clarinet i 
de tenora del centre. En total 
hi van haver uns 400 músics 
d’Escoles de Música de tot el 
país, que van interpretar 11 
cançons. Va ser tot un èxit!

AUDICIÓ D’ALUMNES
El divendres 27 de març 

vàrem fer una audició d’alum-
nes. Alumnes de violoncel, 
viola, violí, piano, clarinet, 
saxo i fl auta ens van oferir un 
programa amb cançons cone-
gudes i no tan conegudes.

TROBADA D’ESCOLES 
DE MÚSICA

Aquest curs s’està orga-
nitzant un concert conjunt 
entre les Escoles Municipals 
de Música d’Agramunt, Ivars 
d’Urgell, Linyola i Sant Guim 
de Freixenet. S’interpretarà la 
Cantata “La Història de Les 
Tres Locomotores”. El cap de 
setmana del 28 i 29 de març 
es van fer unes colò nies a 
Les Obagues (Juneda), on els 
alumnes participants de les 
quatre escoles van assajar tots 
junts (tutti) i en grups més re-
duïts (parcials). També hi va 
haver temps per a fer jocs, ta-
llers i gresca! A l’últim Sió và-
rem anunciar que el concert 
es faria el dia 3 d’abril, però 
degut a unes circumstàncies 
s’ha canviat la data. El con-
cert fi nalment tindrà lloc el 
divendres 17 d’abril a la Sala 
de l’Ajuntament d’Ivars d’Ur-
gell, a dos quarts de nou del 
vespre. Esperem que tot vagi 
bé!
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ACTIVITATS PREVISTES
La setmana del 20 al 25 

d’abril celebrarem la Setmana 
Musical. Durant aquesta set-
mana es faran tallers i jocs per 
als alumnes de totes les edats. 
També hi ha un parell d’es-
pectacles: “Tutusax i la Male-
ta Màgica” per als alumnes de 
la Llar d’infants “Nins” i del 
col·legi Mare de Déu del So-

cors així com un altre sota el 
títol “Música dibuixada” pels 
alumnes de P3 i P4 dels dos 
centres de la Vila. El dia 25 hi 
haurà un concert de cloenda a 
càrrec de l’Orquestra de Flau-
tes Amalgama, al Casal Agra-
muntí, a les set de la tarda.

Com els últims anys, aquest 
també hi haurà Cicle de Joves 
Intèrprets. Músics joves, al-
guns dels quals vinculats a 
la Vila d’Agramunt, ens oferi-
ran concerts a Lo Pardal 3 i a 
l’Espai Guinovart. 

El dissabte 9 de maig to-
carà un grup de clarinet amb 
quartet de corda a l’Espai 
Guinovart.

El divendres 22 de maig, 
a Lo Pardal 3, cantarà el Cor 
Àuria sota la direcció de Josep 
Maria Salisi i amb acompa-

nyament d’Irene López, pro -
fessora de l’Escola de Músi-
ca.

El dissabte 30 de maig hi 
haurà un concert de cambra 
amb fl auta, guitarra, viola i 
violoncel a càrrec de David 
Giné, professor de guitarra del 
nostre centre, entre d’altres. 
Aquest concert tindrà lloc a 
l’Espai Guinovart.

El divendres 5 de juny, a 
Lo Pardal 3, dues sopranos 
us oferiran un programa amb 
acompanyament de piano. 
Una de les cantants serà Anna 
Guixé, professora de la nostra 
Escola de Música.

Tots els concerts comença-
ran a dos quarts de nou del 
vespre i són gratuïts. En les 
properes revistes us mantin-
drem informats.   ■

E
M

M
A



24 [ABRIL 2009]sió 542

Concert de Pasqua

ENTITATS LA CORAL

per J. Pijuan

El Diumenge de Rams, dia 
5, la Coral d’Avui i la in-
fantil Bon Cant van rea-

litzar el seu tradicional Concert 
de Pasqua al temple de Santa 
Maria d’Agramunt.

Com a novetat aquest any hi 
va participar un cor de noies 
d’Anglaterra, Maidstone Youth 
Singers, que van venir a passar 
uns dies a Agramunt.

Encetà el concert la Coral 
d’Avui amb la direcció a càr-

rec del nostre amic Narcís 
Cercós que també va fer els 
acompanyaments de piano de 
la coral infantil. Es cantaren 
sis cançons: Greensleeves, de 
John Byrt; Oratori de Nadal, de 
Camille Sant-Sáens; Joan del 
Riu, de Manuel Oltra; Senyor 
Sant Jordi, de Francesc Vila; i 
Ton pare no té nas, de Baltasar 
Bibiloni.

Seguidament actuà el grup 
de mitjans i grans de la Coral 

Bon Cant que, sota la direcció 
de la Joana Tolmos i l’Esther 
Cabós, ens cantaren: La griva, 
el tord i el gall, harmonització 
d’Ernest Cervera; I’m walking, 
de Dave Bartholomew; El po-
der del cant, harmonització 
d’Ernest Cervera; i Samba lelê, 
anònim popular del Brasil.

Tot seguit el grup petit ens 
cantaren: Un, dos, tres i qua-
tre, de Maria Mercè Cardoner, 
acompanyada al piano per la 
Mireia Marsol; i L’agulla, Cas-
cavell d’argent i La dansa, les 
tres de Narcisa Freixas, dirigi-
des per l’Anna Baltral.

El concert el va cloure la
coral convidada, Maidstone
Youth Singers, amb sis cançons 
dirigides per Jeffrey Vaughan.

El concert el va seguir un 
nombrós públic, que va gaudir 
molt de cada una de les actu-
acions.

El cor anglès va arribar a la 
vila el divendres dia 3 al mig-
dia i s’hi va estar fi ns dilluns 
dia 6 al matí que van marxar a 
visitar Montserrat i des d’aquí 
es dirigiren cap a Barcelona 

A dalt, dues imatges de 
la Coral Bon Cant durant 
el Concert de Pasqua. A 
l’esquerra, el grup dels pe-
tits; i a la dreta, els mitjans 
i grans.

A la foto inferior, el cor 
anglès Maidstone Youth 
Singers. Coral convidada 
que va cloure el concert.
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per marxar l’endemà cap a 
casa seva. Estava format per 
10 joves i 4 acompanyants. 
Durant la seva curta estada 
entre nosaltres se’ls va portar a 
visitar, el divendres a la tarda, 
el museu del joguet a Verdú; 
dissabte al matí visitaren les 
caves dels Costers del Sió a La 
Sentiu i al vespre van fer con-
cert a les Borges Blanques; pel 
diumenge al matí se’ls va or-
ganitzar una visita guiada pels 
carrers i places de la vila i al 
migdia van cantar unes peces 
durant la missa.

L’any 1997 aquest cor ja va 
venir a Agramunt d’intercanvi 
amb la Coral Bon Cant.

36è JUGUEM CANTANT
Tal com hem anat infor-

mant en els darrers mesos, el 

diumenge dia 26 d’abril, or-
ganitzem a Agramunt el 36è 
Juguem Cantant, que és la tro-
bada dels grups petits de les 
corals infantils del SCIC amb 
edats compreses entre els 4 i 
7 anys. Participaran 11 corals 
de tot Lleida amb més de dos-
cents petits cantaires.

El programa de la jornada 
serà el següent:

10.30h Arribada de les co-
rals participants a la plaça 
Fondandana i a continuació 
assaig al Pavelló Firal.

13.00h Dinar de germanor al 
Passeig.

14.30h Espectacle infantil 
al mateix Passeig, en cas de 
mal temps es faria al Pavelló 
Firal.

16.30h Concert al Pavelló 
Firal on totes les corals en un 

cant comú ens oferiran el tre-
ball realitzat al llarg del curs. 
Esteu tots convidats.

HOMENATGE
A RAMON CASALS

La Coral d’Avui, juntament 
amb la Coral Joia de Maig 
d’Anglesola i l’Orfeó Artesenc, 
estem treballant per fer un 
concert d’homenatge pòstum a 
la persona del nostre bon amic 
i company Ramon Casals, que 
lamentablement ens va deixar 
fa un any. Ramon Casals va ser 
director de les tres corals du-
rant molts anys.

Aquest concert d’homenatge 
es farà a l’església parroquial 
d’Anglesola el dissabte 16 de 
maig i al temple de Santa Maria 
d’Agramunt el dissabte 23 de 
maig a 2/4 de 10 de la nit.   ■

La Coral d’Avui, 
juntament amb 
la Coral Joia de 
Maig d’Anglesola 
i l’Orfeó Arte-
senc, estem 
treballant per 
fer un concert 
d’homenatge 
pòstum a la 
persona del nos-
tre bon amic i 
company Ramon 
Casals.
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ENTITATS

Festa sardanista

GRUP SARDANISTA ESTOL

El passat 15 de març es 
va reunir a Agramunt 
una gran representació 

de tot el sardanisme de com-
petició de Catalunya. Con-
gregar en els temps que cor-
ren 500 persones no és una 
tasca senzilla, però el Grup 
Sardanista Estol i la Unió de 
Colles Sardanistes, amb la 
col·laboració incondicional de

l’Ajuntament d’Agramunt, i
l’a juda d’altres ens com el 
Consell Comarcal de l’Urgell, 
Agrupació de Colles Sardanis-
tes de les Terres Lleidatanes, 
Federació Sardanista de les 
Comarques de Lleida, Ràdio 
Sió Agramunt, Comercial Gili 
o el Col·legi Mare de Déu del 
Socors, ho vam aconseguir. 
N’estem cofois, contents i 

molt agraïts.
A les 10 del matí, a la plaça 

de l’Església, es començava a 
palpar que seria un dia mag-
nífi c. Arribava gent d’arreu de 
Catalunya i, sota un sol es-
plèndid, començaven a tastar 
una xocolata amb coca, men-
tre s’obrien les portes de l’Es-
pai Guinovart, de l’església i 
del refugi, perquè centenars 
de persones contemplessin 
el nostre patrimoni cultural. 
Mentrestant, a l’Ajuntament, 
es feia la rebuda ofi cial a les 
autoritats. A les 11.30, tot-
hom es dirigia cap a la Casal 
on, ple de gom a gom, es feia 
la fi nal del certamen musi-
cal organitzat per la UCS en 
motiu del seu 50è aniversari, 
que precisament es concloïa 
a Agramunt. A continuació, 
més de 400 persones dinà-
vem al pavelló Firal, gaudíem 
amb l’actuació estel·lar del 
mag Lari, i tancàvem una jor-
nada fantàstica amb l’entrega 
dels trofeus i recordatoris.

Tots els assistents s’acomia-
daven amb molt bon regust a 
la boca, i el Grup Sardanista 
Estol estem orgullosos que 
així fos. Gràcies a tots aquells 
agramuntins que hi vàreu par-
ticipar i/o col·laborar. Especial 
il·lusió ens va fer l’assistència 
també de l’Agrupació Sarda-
nista Barretina, l’altra de la 
vila. Va ser un gran dia per a 
tots nosaltres, perquè a més a 
més vam potenciar el poble, 
ensenyant el nostre patrimo-
ni, la nostra cultura, donant a 
conèixer la nostra gastronomia 
típica, i fent veure el nostre 
tarannà. Gràcies altre cop.   ■
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Va ser un gran 
dia per a tots 
nosaltres, perquè 
a més a més vam 
potenciar el po-
ble, ensenyant el 
nostre patrimoni, 
la nostra cultura...
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Jornada de convivència

ENTITATS ASSOCIACIÓ D’AMICS DELS ESCOLTES D’AGRAMUNT

La Junta

L’Associació d’Amics dels 
Escoltes d’Agramunt, el 
passat 8 de març, vam 

dur a terme una jornada de 
convivència. Vuitanta persones, 
entre grans i petits vam gaudir 
de la natura, la gastronomia i 
la cultura. Durant el matí vam 
visitar la cova museu de Font-
Major a l’Espluga de Francolí, 
on aprofi tant que hi havia tota 
la mainada del CAU van expli-
car la vida a la cova durant la 

prehistòria, com si d’un conte 
es tractés, i cal dir que van es-
tar molt atents i alhora encu-
riosits. Cap al migdia i aprofi -
tant que havíem de dinar vam 
degustar una típica calçotada, 
i aquí potser van ser els pares i 
mares que van estar més atents 
que els petits. Després de di-
nar vam visitar el monestir de 
Poblet, on vam rebre una ràpi-
da lliçó d’història i de la vida 
al monestir dels monjos. Acte 

seguit, amb l’autocar que ens 
acompanyava, vam enfi lar el 
camí de retorn cap a casa. Es-
perem poder repetir la jornada 
de convivència el proper any,
ja que va ser un èxit de parti-
cipació.

D’altra banda, el passat diu-
menge 5 d’abril l’Associació 
d’Amics dels Escoltes d’Agra-
munt vam visitar el petit poble 
de la Pobla de Cérvoles, a la 
comarca de les Garrigues, amb 
motiu de recollir els nostres 
fi lls que havien anat a passar 
un cap de setmana de colònies 
amb els monitors del CAU. Un 
cop allí vam aprofi tar l’estada 
per visitar la bodega que la fa-
mília Jové-Balasch ha construït 
a la Pobla de Cérvoles. Durant 
tot el matí el Joan i la Sara ens 
van explicar el seu projecte i la 
seva implicació en la bodega i 
en la cultura de la vinya i de 
l’oli, així com la participació 
del nostre il·lustre Josep Guino-
vart, que deixà la seva emprem-
ta en el disseny i decoració de 
la bodega. El Joan ens va expli-
car amb detall tot el procés de 
fabricació del vi, dels diferents 
tipus de varietats que utilitzen, 
així com de les característiques 
de la terra de les Garrigues que 
aporta al vi un toc especial. 
Acte seguit vam fer un tast de 
vi i oli, on vam poder comprovar 
la qualitat d’ambdós productes 
i, fi nalment, vam fer una pas-
sejada per les vinyes, on acom-
panyats d’un magnífi c dia de 
primavera vam gaudir d’allò 
més. L’Associació d’Amics dels 
Escoltes d’Agramunt agraeix a 
la família Jové Balasch la seva 
paciència i col·laboració vers 
l’Associació.   ■

Vuitanta per-
sones, entre 
grans i petits 
vam gaudir de 
la natura, la 
gastronomia
i la cultura.

Visita a la cova museu de Font-
Major a l’Espluga de Francolí.
A baix, davant les bodegues de 
la família agramuntina Jové-
Balasch, a la Pobla de Cérvoles.
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De llegir

OPINIÓ EL CELOBERT per JOAN PUIG i RIBERA

L’abril, amb la diada de 
Sant Jordi com a data 
culminant, és el mes 

dels llibres. Les editorials ho 
saben i per això ens bombar-
degen amb anuncis de les 
obres que han posat a la ven-
da. Els que som amants de 
la lectura ens sentim temp-
tats per totes bandes perquè 
l’oferta és àmplia i variada. 
Grans novel·les de sempre al 
costat dels darrers premis i 
escriptors novells. Llibres de 
cuina competint (o no) amb 
altres d’història, memòries o 
manuals d’autoajuda. Exem-
plars per a joves i mainada al 
costat de volums d’autors me-
diàtics que no saben escriure 
un borrall, però que treuen el 
seu llibret aprofi tant l’avinen-
tesa que s’han fet famosos. 
L’oferta és sens dubte temp-
tadora i ens empeny, una ve-
gada més, a comprar aquell 
llibre que d’entrada ens sedu-
eix, però que pot quedar (pot-
ser com el de l’any passat) a 
l’espera d’un moment que no 
arriba ni arribarà.

També és curiosa l’actitud 
d’aquells que confessen que 
només es compren un llibre 
a l’any, precisament per Sant 
Jordi. Benvingut sigui, en 
aquest cas, el sant patró dels 
catalans. Encara que és ben 
trist que això passi. Només un 
llibre a l’any? Com pot ser? Ja 
saben, els que no llegeixen, el 
que deixen de viure?

Més trista és encara la si-
tuació dels que no tenen ni 
un llibre a la post. En una en-
questa que van passar fa uns 
dies per televisió, moltes de 

les persones confessaven que 
no llegeixen ni han llegit mai 
cap llibre. Ho deien sense que 
els importés res. Sense saber 
el que es perdien, és clar. 
Per això no és d’estranyar 
que cada vegada hi hagi més 
parelles que el dia de Sant 
Jordi, en comptes d’oferir-se 
una rosa i una obra impresa, 
es regalin una pel·lícula, un 
CD o alguna altra futilesa. Al 
capdavall, per què s’han de 
regalar un llibre, si tampoc no 
en llegeixen?

Tal vegada l’educació té al-
guna cosa a veure amb l’hà-
bit de la lectura. Com pot ser 
que hi hagi persones que no 
llegeixen? Què els han incul-
cat, els educadors? Com pot 
ser que no els hagin tramès 
els valors dels bons llibres?
A voltes l’educació escolar
actua com a antídot. El fet 
que “s’obligui” a llegir pot 
suposar un refús sistemàtic 
en el futur. La lectura ha d’ar-
ribar sempre als alumnes des 
de la seducció. Cal aconse-
guir lectors a partir del gust 
en la lectura, cosa que no és 
gens fàcil. Per tant, quan les 
autoritats educatives impo-
sen uns autors o unes obres 
s’equivoquen de mig a mig. 
El que cal és que es dissenyin 
estratègies perquè els que
van a l’escola se sentin cap-
tivats per la lletra impresa i 
per les grans obres. No cal 
imposar Tirant lo Blanc o La 
bo geria. Qui s’hagi sentit atret 
pel món màgic de la literatu-
ra, ja s’espavilarà a buscar
els llibres de valor inqüestio-
nable.

Una vegada en un poble hi 
havia un mestre que de tant 
en tant presentava als seus 
alumnes un autor explicant-
los amb entusiasme un xic de 
l’argument d’una obra. Mai 
no els deia el fi nal. Agafava 
el llibre, a voltes pel comen-
çament, i els llegia un frag-
ment. Els nois i noies de la 
classe escoltaven la lectura 
amb atenció mentre el mestre 
entonava els mots amb ca-
dència. Tant era si es tractava 
d’una narració, d’un poema o 
d’un fragment dramàtic... La 
paraula volava lleugera per 
l’aula i, per uns instants, els 
alumnes amb la ment captiva-
da podien volar pel cel, viatjar 
en una illa, esdevenir herois 
o enamorar la seva parella. 
L’educador, després de llegir 
una pàgina o dues, deixava la 
lectura en suspens. A voltes 
no arribava ni a dir el títol o 
l’autor. A cops insinuava que 
no continuava perquè aquella 
no era una obra adient per 
a ells, perquè contenia epi-
sodis que encara no podien 
llegir. Simplement deixava 
el llibre damunt de la taula, 
com qui no vol la cosa, i pas-
sava a explicar altres matèries 
d’estudi. L’exemplar restava 
“abandonat” al prestatge de 
la classe una colla de dies. En 
ocasions “desapareixia” una 
temporadeta; en altres, els 
mateixos alumnes el demana-
ven en préstec. La veritat és 
que, a poc a poc, sense que 
se’ls obligués, anaven assabo-
rint aquells autors i obres que 
el mestre subtilment presen-
tava.   ■

JOAN PUIG

Tal vegada 
l’educació té al-
guna cosa a veure 
amb l’hàbit de la 
lectura. Com pot 
ser que hi hagi 
persones que no 
llegeixen? Què els 
han inculcat, els 
educadors? Com 
pot ser que no els 
hagin tramès els 
valors dels bons 
llibres?
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Ofi cis: fer bugada

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

Ja fa anys que es va acabar el fer bugada, almenys fer aquella bugada que solien fer les dones a totes les 
cases perquè la roba rentada (especialment la blanca) restés escrupolosament neta com una patena.
L’altra manera de fer bugada encara no s’ha acabat avui dia i sembla ser que encara li resten molts anys 
de vida. És a dir, que la seva supervivència en determinades tertúlies i reunions és indicatiu de perdura-
bilitat per a les noves generacions.

Bé, després d’aquestes 
consideracions, anem 
a veure la manera de 

fer bugada de les nostres pa-
drines, les quals, per cert, no 
ho tenien tan fàcil com les de 
l’actualitat.

Primer de tot, fer o passar 
bugada, inclou un conjunt 
d’operacions destinades a la 
neteja i blanqueig de la roba, 

especialment la blanca. Així, 
abans la posaven, després 
de ser rentada amb sabó ca-
solà, és clar, i picada amb la
pale ta de fusta, sense espré-
mer-la, en un cubell (lleixiver 
o bugader); al damunt de la 
qual es col·locava cendra dins 
d’unes bosses o saquets de 
drap anomenats cendrers per 
evitar que aquesta es disper-
sés entre la roba i que, per 
tant, perdés bona part del 
seu poder netejador. Aques -
ta cendra deien que havia de 
ser de llenya o de carbó ve-
getal perquè la de carbó mi-
neral no complia els requi-
sits que eren indispensables 
per a produir un bon lleixiu. 
Després, i a intervals, s’ana-
va abocant aigua calenta per 
sobre de tot; aigua que es fi l-
trava primer entre la cendra 
i a continuació, un cop con-
vertida ja en lleixiu, entre la 
roba, per acabar sortint lenta-
ment per un orifi ci situat a la 
part inferior del cubell de la 
bugada.

A continuació, s’havia de 
deixar estovar la roba un 
temps prudencial abans de 
fer-li una nova repassada amb 
sabó, d’esbandir-la amb blau 
o sense i d’eixugar-la. Què 
era esbandir-la amb blau, i 
per què es feia? Doncs es-
bandir-la amb blau era fer-ho 
amb aigua a la qual s’hi havia 

dissolt prèviament una petita 
quantitat d’un colorant blau 
especial perquè la roba, a 
més de rebre l’acció netejant 
del lleixiu, rebés també, la del 
blanquejant del blau.

Actualment no calen tan 
enrenou ni esforços, ja que 
la bugada es fa amb l’ajut de 
les modernes màquines ren-
tadores i amb el poder ines-
timable de l’ús dels mil i un 
detergents que envaeixen el 
mercat de la neteja.

Rentar la roba en aquestes 
condicions resulta com bufar 
i fer ampolles de fàcil. No cal 
sinó posar-la a l’interior de 
l’aparell amb els productes 
netejadors que hagis esco-
llit i, fi nalment, programar-la 
degudament. Després d’això, 
pots anar-te’n tranquil·lament 
al cinema, al gimnàs o on 
vulguis. Pots estar segur que 
quan tornis la feina estarà 
llesta. Què més volem?

M’agradaria saber del cert 
si en les grans poblacions en-
cara existeixen aquelles bu-
gaderies comercials que es-
tàvem acostumats a veure en 
moltes pel·lícules, on acudien 
les famílies per a rentar-se la 
roba.

Aquelles escenes que es 
produïen al seu interior, de 
vegades afegien una pinzella-
da més a la intriga que s’ana-
va desenvolupant.   ■

Safarejos municipals l’any 1931.

Fer o passar buga-
da, inclou un con-
junt d’operacions 
destinades a la 
neteja i blanqueig 
de la roba, espe-
cialment la blanca.

ARXIU SIÓ
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Sentiments

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Jaume Cots

Reconec que les raons que 
em porten a fer aquest arti-
cle són purament emotives. 

M’he oblidat dels raonaments pràc-
tics, del que és més convenient o 
no, donat que en determinats mo-
ments/situacions cal, malgrat tot, 
deixar manar el cor i no la ment.

He deixat passar el temps (me-
sos) per veure si em marxava l’agror 
i la sensació d’injustícia (el rau-rau 
subsisteix) que em produeix el fet 
de la no resposta, l’oblit, la indife-
rència amb què la secció local de 
l’Esquerra ha tractat les argumen-
tacions que exposà en un escrit, en 
aquesta mateixa revista (núm. 536, 
pàgs. 27, 28 i 29), en Joan Puig i 
Ribera.

Tot el seguit de consideracions 

que fa –encara que costi pair-les, 
ben segur que a ell li ha dolgut més 
exposar-les– es mereixen alguna 
cosa més que ignorar-les, donada la 
seva trajectòria d’home carismàtic 
i de llarga militància a ERC i, per-
sonalment, d’una qualitat humana i 
d’un sentit ètic envejable.

Amb vagues, esotèriques elucu-
bracions/insinuacions com: ...els 
astres es conjuren i entren en òr-
bita quan algun esdeveniment in-
esperat els pertorba la seva pau i 
tranquil·litat (...) els satèl·lits també 
entren en joc i, ni que sigui des de 
l’anonimat (heu pensat en el vostre 
continuat anonimat, emparats sota 
les sigles d’un partit polític?) (...) 
alguns astres viuen en galàxies tan 
llunyanes del món real (...) a Agra-

munt tots sabem quin peu calcem... 
(SIÓ núm. 537, pàg. 58), no crec 
que es pugui despatxar l’article del 
Joan com qualsevol altre. Sóc cons-
cient que era difícil contestar, re-
plicar els seus raonaments, sobre-
tot si es volien argumentar en un 
to conciliador, de companys (com 
ell diu), de voler entendre’s malgrat 
tot. No voldria pensar que el voler 
no parlar-ne fos producte d’un sub-
conscient irritat, incapaç d’admetre 
possibles errors, esquerp al diàleg. 
Seria inadmissible imaginar-ho.

Voldria que les meves paraules no 
s’interpretessin malament, ni que 
s’hi busqui un doble joc. Res més
lluny del meu desig, solament em 
mou l’afecte, el suport a un amic
que sento menyspreat.   ■
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Caramelles per molts anys Bernat Solé i Barril

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Rellegint el col·leccionable de Sió Un se-
gle de la vida musical d’Agramunt (1890-
1990) m’he pogut apropar a la història de 

les Caramelles de la nostra vila. Un origen incert a 
fi nals dels anys 40, el trasllat dels cantaires amb 
camions, les cantades de dissabte i diumenge, la 
incorporació de les dones a partir de 1962, l’im-
pàs de 15 anys sense caramelles (1966-1981) 
o l’impuls de l’Agrupament Escolta en la seva 
renaixença l’any 1982 han marcat el llarg camí 
d’aquesta entitat tan arrelada a casa nostra.

Enguany han tornat a sortir amb la mateixa il-
lusió i entusiasme de sempre. La Pasqua té quel-

com especial que convida a sortir i escoltar les 
caramelles. La gent s’atura, et segueix en alguna 
de les cantades i, sovint, t’expressa l’emoció amb 
que les viu. Per alguns que viuen a fora, és una 
manera de recordar els seus orígens agramuntins. 
Per altres, és un símbol d’identitat que deixa en-
rere els anys foscos en què cantar en català no 
era tan fàcil. En defi nitiva, una festa marcada al 
calendari que cadascú viu a la seva manera par-
ticular.

L’any 1999, ara farà 10 anys, la junta del Grup 
Caramellaire em va proposar assumir-ne la direc-
ció musical. De fet, ja feia una bona colla d’anys 
que hi anava com a músic. Durant aquests nou 
anys al costat dels i les cantaires, he viscut de 
prop aquelles sensacions de la Pasqua, el neguit 
per tenir les cançons a punt, el fred de les prime-
res hores, la complicitat amb els músics, l’escalfor 
de la gent que t’anima i et felicita i sobretot, el 
suport incondicional de tots els cantaires. A tots 
ells, gràcies.

Ara s’inicia un nou període amb la col·laboració 
més estreta per part de l’Escola de Música. Tots 
som conscients que mantenir vives aquestes tra-
dicions no és una tasca fàcil i calen bones dosis 
d’esforç i d’imaginació per part de tots. El món és 
canviant i cal adaptar-se als nous temps. És cert 
que la globalització en què estem immersos no 
ajuda gens, però no hem de renunciar a escriure 
la nostra història amb les paraules que els nostres 
avantpassats ens van ensenyar. Almenys, hi tenim 
un compromís pels qui ens vénen al darrere.   ■

Grup de caramelles 
de l’any 2006.
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Durant nou 
anys al cos-
tat dels i les 
cantaires, 
he viscut de 
prop aquelles 
sensacions de 
la Pasqua...
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Als avis vellets Rosa Maria

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Bé, altra vegada em trobo en-
tre vosaltres després d’un 
temps de silenci. Escric per 

expressar allò que envaeix la meva 
ment, tot reconeguent que és una 
escriptura pobra i senzilla; però us 
diré que em surt del fons del meu 
cor, doncs això és el que compta 
“oi que sí”?

Sóc una persona despistada. No 
m’adono del que m’envolta. Si la 
casa del davant té tal o qual cosa, 
ja que aquestes coses banals no 
m’interessen. Són coses més pro-
fundes que veig i analitzo molt, 
vaja, sóc defensora de les “cau-
ses perdudes”, donat que tenen 
un signifi cat important per a mi i 
em toquen la fi bra sensible... He 
cregut oportú fer aquest petit incís 
per començar amb el tema que em 
dóna voltes al cap.

En diferents ocasions he parlat 
de la gent gran, amb temes que 
els fan referència. Avui parlaré dels 
avis més profundament. Quan pas-
so per la residència no puc deixar 
d’exterioritzar l’angoixa que sento, 
veient-los sols caminant amunt i 
avall, no sentir-se útils per a ningú, 
sense gairebé rebre visites. Em fi co 
a la seva pell, i després penses si 
n’hi ha alguns que creuen que se-
ria convenient allargar-los la vida. 

“Per què?”, per tenir més temps 
per pensar amb l’espantosa realitat 
dels qui ja no l’estimen.

Quan un dels avis es queda sol 
sense el company/a, són els fi lls els 
que es reuneixen per buscar una 
solució. No s’adonen que el pobret 
està en tot, ja que el seu cap fun-
ciona bé. Ha deixat les regnes als 
fi lls, igual que quan érem petits les 
varen deixar als nostres pares.

Si ell o ella no està en els seus 
cabals, el millor és parlar-ne amb 
la persona en qüestió, tenint molt 
i molt en compte el seu punt de 
vista. No vulgueu decidir el que és 
més còmode i pràctic per a vosal-
tres. Hi ha un ventall de possibili-
tat per a tots, des d’una persona 
que el cuidés a casa seva, i aques-
ta fóra la millor opció. A casa prò-
pia té els records passats amb la 
muller, quan van néixer els fi lls, 
l’esforç que varen haver de fer per 
tirar endavant. Quin munt de re-
cords tot plegat. L’altra solució és 
que els fi lls els tinguin una tempo-
rada cadascun. Però molts opten 
per portar-los a una residència, la 
via més ràpida predominant el me-
nor esforç.

Avui els avenços en cures pal-
liatives han progressat moltíssim, 
però la cura més efi caç, la més de-

sitjada per aquests avis sens dubte 
seria la companyia de la família i 
els néts. Aquesta és la millor me-
decina en aquests moments que 
dediquem passant al seu costat.

Els avis són bons companys per 
als néts. Els diuen els secrets, els 
demanen ajuda per la cosa més 
petita, perquè no ho gosen dema-
nar als pares i saben que els avis 
els emparen. No hi ha cap persona 
bona com l’avi.

Saben estimar en silenci, sofrir 
en silenci, compartir amb els néts 
els jocs, les rialles tendres que sur-
ten del més profund del cor dels 
més petitons. Què bonic cuidar així 
els nostres familiars i que n’és de 
preciós vetllar per ells, ja vellets o 
malalts, passant tots els moments 
possibles al seu costat. Aquesta és 
la manera d’agrair-los els dies i les 
nits de la nostra infantesa, quan 
també estaven al nostre costat sen-
se poder dormir.

Quan faltin no tindrem el res-
sentiment de dir-nos: si ho hagués 
fet d’una altra manera. Perquè si 
ho has fet tot per ells, ens queda 
una pau i joia infi nita. Aquesta és 
la millor herència que ningú no ens 
gosa prendre, per aquest motiu els 
vellets es mereixen tot l’amor que 
se’ls pugui donar i més.   ■
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El refugi de cal Mas Vell Josep M. Almarcha i Fa

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

He llegit, amb atenció 
emocionada, les vi-
vències explicades per 

agramuntins i agramuntines 
que van viure de prop o de 
lluny els efectes dels bombar-
dejos. Uns parlen del gran re-
fugi de la Plaça (com es deia 
llavors) i altres del refugi del 
Pou del Gel, però no hi ha cap 
testimoni que parli del celler 
de cal Mas Vell.

Com un dels que hi va viu-
re molt de temps, em sento 
en l’obligació de parlar-ne una 
mica perquè jo i molta més 
gent (recordo molt bé quan un 
home, per a mi igual als que 
hi havia, potser una mica més 
gran o amb els cabells més 
blancs, quan els soldats dels 
dits nacionals pujaven pel Mer-
cadal es va donar a conèixer 
com a capellà –mossèn Solé– 
i es va treure un calze de no 

sé on) hi fèiem vida, que vam 
salvar per ben poc, doncs si la 
bomba que va caure a cal Mils 
hagués anat vint metres més 
cap a la dreta hauríem mort 
tots colgats per les runes.

No he sabut mai per quina 
raó la meva mare (el pare ja era 
al front) va decidir refugiar-se 
a cal Mas Vell en lloc de fer-
ho al refugi de la Plaça, doncs 
nosaltres teníem la perruqueria 
i el pis al carrer Sió davant de 
l’Ajuntament. El cert és que, 
excepte el primer bombardeig 
del 5 d’abril, que el vam veure 
des de la cabana del bosc del 
Siscar, la resta els vam aguantar 
sense moure’ns d’Agramunt.

Primer vàrem fer ús del re-
fugi de la Plaça i després (re-
peteixo, no n’he sabut mai la 
raó, doncs a la meva mare no 
li agradava gens parlar de la 
guerra), la mare i jo ens vam 
instal·lar a cal Mas Vell. Primer 
a l’estable situat a la dreta de 
l’escala principal, que tenia 
una sortida pel darrere que do-
nava a un jardí. Recordo que 
hi havia molta gent i estàvem 
molts atapeïts.

Hi teníem estès un matalàs 
i els estris per dormir i poca 
cosa més, però no recordo què 
menjàvem i on es cuinava. Per 
sort, amb sis anys, aquest no 
era el meu problema.

La meva mare anava i venia 
cada dia a la perruqueria “per 
guardar la casa” com deien, 
fi ns el fatídic dia d’un bom-
bardeig a mig matí. Ella estava 
a la perruqueria i jo a cal Mas 
Vell vigilat segurament per al-
guna senyora. Quan el bom-
bardeig es va acabar ningú no 

sabia què havia passat fi ns que 
algú va dir que les bombes ha-
vien caigut prop de l’església. 
Tothom plorava i jo estava tam-
bé esglaiat fi ns que vaig veure 
pujar la meva mare pel mig del 
Mercadal (no us podeu imagi-
nar quina talaia eren els co-
berts de cal Mas Vell per la gent 
que vivíem amb l’ai al cor…!) 
plena de pols i amb dos pans 
al braços. “És tot el que tinc. 
No tenim casa, no tenim res”, 
foren les paraules de la mare. 
Per tant, l’únic aixopluc que 
ens quedava fi ns que s’acabés 
la guerra era cal Mas Vell.

Tampoc no sé qui va propo-
sar i per què, que tota la gent 
que vivíem a l’estable ens can-
viéssim al celler.

Era, realment, més gran i 
més subterrani però s’hi en-
trava per la porteta situada a 
l’esquerra de l’escala principal 
i s’hi baixava per uns esglaons 
que a mi em semblaven molt 
alts. Era, doncs, l’única en-
trada i sortida, cosa tremen-
dament perillosa, però que en 
aquells moments la gent gran 
que decidien no van tenir en 
compte.

El local era molt llarg, el sos-
tre en forma de volta, signe de 
resistència, i molt alt. La gent 
i els llits estaven disposats 
“en bateria”, com dirien ara, 
als dos cantons d’un passadís 
central, i les mares amb nens 
petits més a prop de la porta. 
L’altra obertura que hi havia i 
per on entrava l’aire per res-
pirar era una escletxa situada 
al fons que donava als coberts 
junt al banc de pedra que en-
cara hi ha. Hi passava l’aire, 

El celler de cal Mas Vell està 
totalment negat d’aigua.
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No he sabut mai 
per quina raó 
la meva mare 
(el pare ja era 
al front) va 
decidir refugiar-
se a cal Mas 
Vell en lloc de 
fer-ho al refugi 
de la Plaça, 
doncs nosal-
tres teníem la 
perruqueria i 
el pis al carrer 
Sió davant de 
l’Ajuntament.
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però estava pensada perquè no 
hi passés una persona. Des de 
dins, era molt alta i no s’hi po-
dia arribar sense l’ajuda d’una 
escala de mà.

I pujant i baixant les escales i 
jugant als porxos passàvem els 
dies, fi ns que en un altre dels 
bombardejos, essent tots a dins 
del celler amb el palet entre les 
dents, vàrem sentir més fort 
que mai el maleït xiulet d’una 
bomba i el terrible soroll de la 
seva explosió. Tot va tremolar, 
es va sentir com anaven caient 
parets, pedres, cases... i mirant 
tots cap a l’escletxa vèiem com 
entrava pols i més pols, però 

barrejada amb la llum del dia...! 
i no estàvem colgats...!

La resta del temps, fi ns que 
els soldats franquistes varen 
entrar al poble la tinc en blanc 
i de com els varen rebre només 
recordo l’actuació del mossèn 
Solé.

Només recordo, però, un altre 
moment de corredisses, quan 
algú va dir que ens amagués-
sim perquè estaven bombarde-
jant Agramunt amb canonades 
pel cantó de Mafet, i com que 
cal Mas Vell estava encarat cap 
aquella direcció era molt peri-
llós estar-se al carrer.

Sort, una vegada més, que 

cap obús va explotar a l’entra-
da si no… (*)

Per tot el que he pogut recor-
dar, i que podrien testimoniar 
totes les persones que vam viure 
juntes tant de temps, crec que 
cal Mas Vell es mereix ser recor-
dat també com un dels refugis 
més importants d’Agramunt i 
inclòs, amb tot el mèrit, en la 
memòria històrica de la Vila.

(*) Aquelles explosions eren, 
per nosaltres, com petards de fi -
reta i ni en fèiem gaire cas. Crec 
que només van durar unes hores 
però no n’estic segur. Algú em po-
dria explicar quelcom al respecte? 
Gràcies.    ■

El dia 8 de març se cele-
brà el “Dia de la Dona 
Treballadora”. Les do-

nes de Preixens ho celebrà-
rem amb un petit homenatge 
a la sòcia més gran, la senyo-
ra Conxita. Se li va lliurar un 
gran ram de fl ors i un emocio-
nat escrit. A aquest homenat-

ge van assistir, per sorpresa, 
els seus fi lls, néts i besnét. 
Després vàrem acabar la festa 
amb un berenar i passàrem 
una tarda la mar de bé.

Les sòcies ara podem gau-
dir d’un local cedit per l’Ajun-
tament, i així es pot fer tota 
mena d’activitats com: gim-

nàstica, sardanes, berenars i 
altres activitats. Aquest local 
el vàrem inaugurar el dia 16 
de febrer, quan feia un any 
que s’havia fundat la nostra 
associació. No cal dir que es-
tem molt contentes, doncs en 
un poble petit va bé poder-hi 
fer activitats.   ■

Dones de Preixens Teresa Colom Solsona
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Ho celebràrem 
amb un petit 
homenatge a 
la sòcia més 
gran, la senyora 
Conxita.

En un dels 
bombardejos, 
essent tots a 
dins del celler 
amb el palet 
entre les dents, 
vàrem sentir 
més fort que 
mai el maleït 
xiulet d’una 
bomba i el terri-
ble soroll de la 
seva explosió.
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En el núm. 519 de SIÓ 
corresponent al mes de 
maig del 2007 es van 

publicar els programes electo-
rals de tots els partits polítics 
que pugnaven en la contesa i 
vet aquí el que ens deien els 
de...

ERC: –“Replantejar festes 
identitàries [...] i fomentar la 
participació activa de les enti-
tats locals donant-los suport en 
els seus actes i activitats”.

I els del...

PSC: –“Ens comprometem 
que la cultura sigui un objec-
tiu, una estratègia del nostre 
poble...”.

Després d’una Setmana San-
ta dominada per la pluja, va 
arribar el Diumenge de Pasqua 

amb un cel ennuvolat i mig 
amenaçador, però que no fou 
obstacle perquè sortissin els 
caramellaires a alegrar amb 
els seus cants els carrers de la 
vila amb el seu estendard, les 
barretines vermelles, les cami-
ses blanques i les espardenyes 
envetades que donaven una 
nota de color en contrapunt a 
la grisor del temps. Penso que 
hem de felicitar i agrair a les 
Caramelles la seva tenacitat en 
mantenir aquesta manifestació 
de cultura popular tan nostra-
da, especialment als veterans 
que, any rere any, hi participen 
amb tossuda insistència, així 
com també a la jovenalla que 
s’hi ha enrolat amb entusias-
me, i per això em sorprenen 
certes actituds.

Diguem-ho clar: en la darrera 

cantada que tradicionalment 
es fa als voltants de la una del 
migdia a la plaça de l’Església 
davant de l’Ajuntament, al bal-
có de Ca la Vila només hi havia 
els membres de l’equip de go-
vern, no n’hi vaig saber veure 
cap dels partits esmentats més 
amunt. Per què? Al meu en-
tendre aquestes absències no 
donen suport a cap festa iden-
titària i quant a ser un objectiu 
estratègic..., què voleu que us 
digui. Per això em pregunto: 
Què passa a Ca la Vila? Irriso ris 
enfrontaments partidistes? In-
compatibilitats personals que
no vénen a tomb? Penso que 
com a ciutadans i contribu-
ents tenim dret a rebre infor-
mació sobre tot el que es cou 
en el nostre consistori, veritat? 
Doncs apa: som-hi!   ■

Promeses... Pasqual Castellà

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Sobre el carnaval Comparsa “No Fumis Maria”

Hola, ja som aquí! Ens 
buscàrem, però no 
ens hem trobat! Què 

ha succeït? Hi eren tots: “Po-
peyes”, “Barrufets”, “Mus-
clos”, etc.,... i “No Fumis 
Maria?

Pensem que tots som hu-
mans i ens podem equivocar. 
No és la primera vegada i de-
sitgem que no torni a passar, 
ja que tots fomentem un po-
ble participatiu.

Visca el Carnestoltes!, i fi ns 
l’any vinent.   ■

En la darrera 
cantada que 
tradicional-
ment es fa als 
voltants de la 
una del mig-
dia a la plaça 
de l’Església 
davant de 
l’Ajuntament, al 
balcó de Ca la 
Vila només hi 
havia els mem-
bres de l’equip 
de govern...
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Artesania del sabó Mª Àngels Prats

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Des de l’antiga Babilò-
nia, els sumeris, els he-
breus, els egipcis, els 

grecs o els romans ja sa bien 
fer sabó mitjançant grassa de 
cabra i cendres, que utilitza-
ven tant per rentar com amb 
fi ns medicinals. La fór mula 
més antiga que es coneix data 
de 2.250 anys aC.

Al segle I dC, l’historiador i 
naturalista Plínio 
ens parla en els 
seus escrits d’un 
sabó tou, conegut 
pels antics pobles 
germànics i d’un 
sabó dur, utilitzat 
pels gals. Al segle 
II dC, El metge 
romà Galeno ens 
explica com uti-
litzar-lo tant per 
curar com per 
rentar el cos i els 
vestits. 

Durant l’època 
de l’Imperi Romà 
es va estendre, 

per tota la vora de la Mediter-
rània, la comercialització del 
sabó elaborat amb oli d’oliva 
i sosa natural procedent de 
cendres de les algues mari-
nes.

Al segle XIX, la Revolució 
Industrial va introduir molts 
canvis en els processos de 
fabricació de qualsevol mate-
rial. En el camp del sabó, el 
gran avanç es va materialitzar 
l’any 1889 quan, mitjançant 
un procés de destil·lació, es va 
aconseguir separar la gliceri-
na del sabó. A partir d’aquest 
moment la glicerina, conside-
rada fi ns aleshores un subpro-
ducte, va permetre augmentar 
la fabricació de nitroglicerina, 
utilitzada per fabricar dina-
mita. L’interès que els grans 
fabricants van mostrar per a 
la fabricació d’aquesta subs-
tància va suposar la caiguda 
dels petits artesans.

A la mateixa època, a Mont-
gai, hi havia una família que 
es dedicava a fer sabó. La 
feina dels homes, anomenats 
“morcaires”, era anar pels 
pobles a comprar la morca 
que quedava al fons de les te-
nalles d’oli o als molins. Les 
dones anomenades “barre-
llaires” eren les encarregades 
d’anar pels camps buscant la 
barrella (aquí coneguda per 
botxes o boladeres). Aquesta 
planta, el nom científi c de la 
qual és Salsola-Kali, està es-
tesa per tot el món i viu en 
tota mena de terrenys, tant 
àcids com calcaris. Té un sol 
peu i dos braços, i pot produir 
dos milions de llavors a l’any, 
per això és una plaga per als 

conreus. De les seves cendres, 
que tenen un alt contingut de 
potassa, juntament amb les 
morques, es feia el sabó.

Gràcies a aquests personat-
ges va néixer la meva afi ció a 
fer sabó de tot tipus i també 
a recopilar les receptes que 
molta gent m’anava explicant. 
Per això vull donar les gràci-
es a tots aquells que m’han 
transmès les seves experièn-
cies, moltes d’elles obtingu-
des de generació en genera-
ció.

L’article del Sr. Ponsa del 
setembre passat parlava dels 
ofi cis de saboner, suposant 
que es podia donar per ex-
tingit... Doncs no, encara no. 
Actualment encara hi ha gent 
jove que aposta per aquest 
ofi ci i que són uns bons ar-
tesans. Els podem trobar en 
fi res d’artesania i petits ne-
gocis.

Una bona mostra la podrem 
veure a Montgai el dia 26 
d’abril, on es farà la primera 
FIRA ARTESANAL DEL SABÓ. 
Una fi ra promocionada per Ar-
tesania de Catalunya en col-
laboració amb altres entitats. 

Allà hi podrem trobar una 
bona mostra de tot el que 
està relacionat amb el sabó, 
des de la recollida de l’oli 
fi ns a la cuita. A més, tothom 
que ho vulgui podrà admirar 
la gran varietat de productes 
que es poden obtenir i co-
nèixer els diferents benefi cis 
que poden aportar els sabons 
naturals. Així mateix, hi haurà 
tallers per a la mainada, tite-
lles, bombolles i moltes altres 
sorpreses.   ■

Fabricació artesanal del sabó.
A baix, embolicant-lo també 
manualment.

ARXIU PARTICULAR

Actualment 
encara hi ha gent 
jove que aposta 
per aquest ofi ci i 
que són uns bons 
artesans.
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ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Jornades de primavera
a la llar d’infants Mare 
de Déu del Socors

Aquests dies, juntament amb l’arribada 
de la primavera, els infants de la Llar 
hem gaudit d’unes activitats molt prò-

pies de l’època en què ens trobem: la prima-
vera. Hem plantat fl ors, hem après més coses 
sobre les abelles amb la visita d’un apicultor 
a les nostres aules, hem cuinat unes mones 
boníssimes i molt dolces i també hem gaudit 
d’un espectable de titelles.

Aquí teniu una imatge representativa per 
fer un tastet del que vam fer. Si voleu veure’n 
més, no dubteu a visitar la nostra pàgina web:

www.xtec.cat/colmaredeusocosC
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ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Premi APAC 2009
(Associació de Professors/es d’Anglès de Catalunya) Col·legi

Macià-Companys

Durant el curs 2008 
un grup de mestres 
d’anglès de diferents 

escoles, van formar un grup 

de treball per tal de realitzar 
un projecte enfocat a l’etapa 
d’educació infantil. Aquest 
era el segon curs que el grup 
treballava plegat i aquest any 
ha estat premiat amb un ac-
cèssit en la categoria de mes-
tres del premi APAC.

El grup està format per vuit 
persones; Montse Correa, Mª 
Dolors Abadal, Laura de Fru-
tos, David González, Erika 
Rogel, Xavier Sangenís, Mar-
ta Pitart i Íngrid Morreres. 
Aquestes dues últimes mes-
tres actualment estan treba-
llant al CEIP Macià-Companys 
d’Agramunt. 

El treball que aquest any 
van presentar consistia en 

diverses activitats que treba-
llaven el menjar amb nens de 
3, 4 i 5 anys. Aquest inclou 
una programació d’un curs 
escolar en el qual hi ha els 
objectius, la metodologia i el 
material necessari per a cada 
activitat. 

El premi el van anar a re-
collir la Marta i la Íngrid a 
Barcelona, a la Universitat 
Pompeu Fabra, i l’atorgava el 
nostre Conseller d’Educació: 
Ernest Maragall i el president 
de l’APAC, entre d’altres.

PROJECTE COMENIUS
Els dies 22, 23 i 24 de març 

vam comptar amb la presèn-
cia de mestres de Dubicko 
(Txèquia) i Macerata (Itàlia) 
amb la fi nalitat d’intercan viar 
experiències i poder donar 
a conèixer la nostra realitat 
escolar. Aquest és el darrer 
any del projecte que vàrem 
engegar el 2006. Han estat 
tres cursos escolars de treball 
intens, però tots n’hem sortit 
benefi ciats. De la seva estada 
el que destaquen és la visita 
que van fer a l’església, refu-
gi i escola de música. També 
aprecien molt el nostre torró i 
la xocolata a la pedra. Comen-
tar que al poble de Dubicko, 
els nostres torrons i xocolata 
són molt famosos, gràcies a 
aquests intercanvis.

La cloenda del projecte la 
farem, precisament en aquest 
poble, el proper mes de maig 
i d’aquesta manera s’hi des-
plaçarà una representació de 
casa nostra.   ■

A dalt, les dues professores 
recollint el premi atorgat, entre 
altres, pel Conseller d’Educació, 
Ernest Maragall.

A baix, mestres de Dubicko 
(Txèquia) i Macerata (Itàlia) en 
l’intercanvi del projecte Comenius.
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Vestida de vint-i-un botó

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE per J. PIJUAN

El neguit m’envaeix. Fa 
hores que estem espe-
rant i tot fa pensar que 

va per llarg. Asseguda darrere 
la fi nestra observo l’animació 
que hi ha al carrer desitjant 
que en un moment o altre al-
gun dels transeünts es fi xi en 
mi i em reclami, però de mo-
ment no hi veig cap predispo-
sició, tots passen de llarg. No 
estic pas sola, al costat hi tinc 
altres congèneres que no sé
per què es mostren molt més 
relaxats que jo. Estic cansada 
de tant esperar, però encara 
més d’haver de romandre im-
mòbil tot el temps, conside-
rant que ja em vaig veure for-
çada a estar quieta quan em 
van fi car dins d’aquella habi-
tació, i ara que podria tenir 
plena llibertat de moviments 
no em deixen moure d’aquí.

Mentre esperava la ment co-
mençà a recular en el temps 
fi ns al moment que em reclo-
gueren. No recordo quant de 
temps vaig restar tancada. 
De cop i volta un bon dia em 
vaig sentir subjectada per les 
espatlles per uns desconeguts 
que duien bata blanca i sen-
se donar-me cap explicació 
em van introduir en aquella 
estança. De seguida que tan-
caren la porta vaig comprovar 
que no hi havia cap obertu-
ra per on pogués passar un 
trist raig de llum. La foscor 
era total. Durant uns instants 
vaig deambular per la cambra 
palpant les parets fi ns que tot 
d’una m’envaí un fort calfred 
a tot el cos que em va fer ve-
nir tremolins. En principi vaig 
imaginar-me que tremolava 

per l’angoixa d’estar tancada 
però de seguida vaig notar que 
era conseqüència del fred que 
hi feia allà dins. Com que no 
tenia amb què resguardar-me 
em vaig arraulir en un racó i 
allà m’hi vaig quedar.

De tant en tant la porta de 
la cambra s’obria permetent el 
pas de la llum a l’interior. Per 
uns moments restava atenta 
a aquella claror esperant una 
immediata posada en llibertat 
que no acabava d’arribar. La 
porta s’obria el temps just per 
introduir un nou captiu. De 
poc en poc es va anar omplint 
la cambra. Al fi nal érem tants 
allà dins que haguérem de 
romandre amuntegats per ca-
bre-hi tots. El fred no minvava 
i a la llarga ens vam quedar 
tots garratibats.

El temps va anar passant 
fi ns que un bon dia la porta 
s’obrí de bat a bat i no es tornà 
a tancar. Immediatament van 
fer acte de presència els de la 
bata blanca i ens van comen-
çar a treure d’allà dins. Ens 
col·locaren en fi leres sobre una 
plataforma i allà ens deixaren 
perquè ens reviféssim del fred 
de la cambra. Tan bon punt 
ens veieren bastant reviscolats 
ens agafaren de nou. Des d’on 
estava contemplava tremolo-
sa com se’ns emportaven vés 
a saber on. Immediatament 
els vaig tenir a sobre, em van 
agafar i em dugueren amb la 
resta. Hi havia molta activitat 
en aquell lloc. De seguida vaig 
quedar impregnada de la dol-
ça olor que es respirava allà. 
Els bata blanca no paraven 
d’anar d’un costat a l’altre amb 

aquells punxents instruments 
a les mans que em semblaren 
amenaçadors. Van començar 
a examinar-me de dalt a baix. 
Les seves penetrants mirades 
em van deixar cohibida i ales-
hores em vaig adonar que no 
portava res a sobre. Em co-
mençaren a untar el cos amb 
diferents cremes que vaig 
pensar que eren per hidratar 
la pell resseca pel fred, el seu 
tacte era tan llefi scós que em 
desagradava, no obstant des-
prenien una fragància força 
agradable que les feia suporta-
bles. Mentre m’adornaven vaig 
mirar-los fi xament als llums 
i hi vaig veure tal satisfacció 
que vaig pensar que la llibertat 
era a tocar de la mà, i per uns 
instants em vaig alegrar que 
per fi  arribés l’hora de poder 
escampar la boira d’allà. Em 
guarniren de dalt a baix amb 
un vestit de colors llampants 
i m’ompliren de plomalls per-
què encara enlluernés més. La 
satisfacció que albergava va 
durar molt poc perquè un cop 
abillada em conduïren a una 
altra sala. Tan bon punt entrà-
rem vaig veure tots els altres 
que estaven asseguts darrera 
d’un gran fi nestral ben engala-
nats de cap a peus i aleshores 
em van fer seure també.

El temps va passant i allà 
continuem asseguts, per sort 
m’entretinc mirant a través 
del vidre de l’aparador. A fora 
al carrer es comença a veure 
moviment i aleshores em co-
menço a intranquil·litzar es-
perant que no tardin gaire a 
venir a comprar la mona de 
Pasqua.   ■

Mentre 
m’adornaven 
vaig mirar-los 
fi xament als 
llums i hi vaig 
veure tal satis-
facció que vaig 
pensar que la 
llibertat era a 
tocar de la mà, i 
per uns instants 
em vaig alegrar 
que per fi  arri-
bés l’hora de 
poder escampar 
la boira d’allà.

J. PIJUAN
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El drac i el cavaller enamorat

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES MICRORELATS per RICARD BERTRAN

Pel que sabia era l’últim de 
la seva espècie. La culpa de 
la seva extinció havia estat 

d’aquella estranya raça de dimi-
nuts éssers que, com ell, tenien la 
capacitat de parlar, però que alber-
gaven un cor negre com el carbó i 
que eren capaços de matar única-
ment i exclusivament per plaer. Per 
això ell vivia en aquell prat del cim 
de la muntanya més alta d’aque-
lla contrada; per mantenir-se ben 
lluny dels homes i les dones.

Un dia que pasturava tran-
quil·lament va veure un genet 
muntant en un cavall blanc i en-
fundat en una brillant armadura. 
De seguida va córrer a amagar-se 
darrere unes bardisses. Des d’allà 
va poder observar com l’home 
aquell va descavalcar i es va as-
seure en una pedra del marge del 
camí, acotà el cap i es posà a san-
glotar amargament. Allò entendrí 
el drac que, malgrat totes les ad-
vertències dels seus avantpassats, 
acabà per acostar-se-li:

– “Algú que plora com ho fa 
ell no pot ser tan mala persona” 
–pensà.

Per altra banda, tenia unes ga-
nes immenses de parlar amb algú; 
era molt dur tenir aquell do i no 
poder fer-ne ús.

– Em vols explicar què et pas-
sa?

El cavaller, en veure aquell 
enorme animal es va espantar 
d’allò més, i s’agenollà tot dema-
nant-li clemència:

– Si us plau, no te’m mengis!
– No pateixis –contestà el drac– 

no m’agrada la carn, només menjo 
herba. Li costà força convèncer-lo 
que era inofensiu i que podia con-
fi ar en ell.

Quan aconseguí tranquil·lit zar-
lo, el cavaller li explicà que la 
culpa del seu desconsol la tenia 
un amor impossible; estimava la 
fi lla del rei, però el seu llinatge no 
era prou noble per aspirar a acon-
seguir-la.

De sobte el cavaller va tenir una 
idea i va demanar la col·laboració 
del drac per aconseguir el seu 
objectiu. Aquest es va deixar con-
vèncer i ja me’l teniu cada dia 
sobrevolant el castell del rei fent 
uns brams esgarrifosos.

La pobra gent del poble dei-
xava cada dia un animal fora les 
muralles, creient que així tindria 
content aquella bèstia horrible. 
El drac agafava amb les dents el 
que li deixaven i ho portava al seu 
cau, on el cavaller s’ho enduia i 
ho feia desaparèixer.

Un bon dia va veure que el que 
deixaven aquella bona gent ja no 
eren animals sinó els seus propis 
convilatans, fi ns que arribà l’hora 
que el cavaller tant havia esperat: 
qui estava lligat a la porta de la 
muralla era la princesa!

El cavaller va donar les últimes 
instruccions al drac:

– Quan siguis davant la princesa 
fas que sembli que te la vols men-
jar, llavors aparec jo, fem veure que 
lluitem i, fi nalment, tu marxes amb 
la cua entre les cames, entesos?

– Entesos. –Contestà el drac, 
que estava tan emocionat com un 
joglar abans de la seva primera 
actuació.

I així ho varen fer; però quan ar-
ribà l’hora del simulacre de lluita, 
el cavaller va clavar la llança al bell 
mig del cor del pobre drac. Aquest, 
a terra moribund, li va demanar al 
cavaller per què ho havia fet.

– Pensa una mica; no podia pas 
deixar-te anar! Un dia o altre s’ha-
gués descobert la nostra enganyi-
fa. No et queixis; et convertiràs en 
una llegenda i sortiràs a un munt 
de llibres. Què més vols?

I mentre el cavaller besava la 
princesa, la sang del drac xopava 
el terra, d’on en brollaria un roser 
de roses vermelles.   ■

RICARD BERTRAN
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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
Sant Ramon 1 Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 3 Sant Guim 0
Agramunt G. Gatell 1 Alcoletge 0
Agramunt G. Gatell 3 La Fuliola 0
Tornabous 1 Agramunt G. Gatell 0

Classifi cació J GF GC Punts

Vilanova de la Barca 26 85 34 62

La Seu d’Urgell 26 72 24 57

Agramunt G. Gatell 26 43 31 47

Vallfogona de Balaguer 26 43 27 45

Ivars d’Urgell 26 36 41 43

Poal 26 53 34 42

La Fuliola 26 55 49 40

Albi 26 60 52 37

Gerb 26 57 46 36

Bellpuig 26 37 40 36

Alcoletge 26 41 40 35

Vilanovenca 26 40 52 32

Castellciutat 26 33 52 28

Oliana 26 41 45 27

Tornabous 26 24 53 26

Sant Ramon 26 38 66 25

Coll de Nargó 26 40 65 25

Sant Guim 26 21 68 19

Juvenil
Agramunt G. Gatell 1 Tremp 7
Agramunt G. Gatell 0 Mollerussa 2
Agramunt G. Gatell 1 Balàfi a 5
Borges-Garrigues 3 Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 0 At. Segre 3

Classifi cació J GF GC Punts

Bordeta 22 55 30 50

AEM 22 78 21 49

Mollerussa 22 63 24 48

Tàrrega 21 62 17 45

Andorra 21 52 34 38

Orgel·lia 23 57 36 38

Balaguer 22 40 18 37

Balàfi a 22 57 47 35

Oliana 22 57 46 28

At. Segre 22 37 39 26

Tremp 21 36 31 24

Borges-Garrigues 22 35 58 24

Baix Segrià 20 35 48 16

Agramunt 22 23 135 8

Gardeny (Ret-2ªv) 0 0 0 0

CADET
Agramunt G. Gatell 0 Tàrrega 6
Lleida 5 Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 0 Orgel·lia 6

Classifi cació J GF GC Punts

Lleida 23 63 21 60

Balàfi a 24 72 33 53

Andorra 22 61 22 51

Mollerussa 23 87 39 43

Tàrrega 22 55 31 42

Baix Segrià 24 53 35 39

At. Segre 23 51 37 37

AEM 24 42 40 36

Gardeny 24 46 64 32

Balaguer 23 37 38 29

Bordeta 23 33 47 26

E. F. Urgell 24 31 43 24

Borges-Garrigues 23 51 51 23

Orgel·lia 24 45 50 23

Tremp 22 31 54 17

Agramunt 22 10 163 0

INFANTIL
Agramunt G. Gatell 1 Andorra 2
Orgel·lia 6 Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 2 Tàrrega 4
Baix Segrià 7 Agramunt G. Gatell 0

Classifi cació J GF GC Punts

At. Segre 21 141 13 63

Baix Segrià 20 102 23 50

Bordeta 20 100 22 49

Orgel·lia 21 89 29 46

Balàfi a 20 65 33 42

Balaguer 20 85 58 34

Andorra 19 57 52 32

Cervera 21 62 79 29

Borges-Garrigues 21 41 64 25

Tàrrega 20 43 59 21

AEM 21 29 91 12

Mollerussa 21 24 73 10

Agramunt 21 26 92 7

Tremp 20 5 181 0

Equip Aleví 08/09.

R
. M

E
N

D
O

Z
A
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AGENDA DEL MES DE MAIG AL CAMP D’ESPORTS 

Segona Regional
 Dia 10, a les 12,15 h Agramunt G. Gatell - Coll de Nargó
 Dia 24, a les 12,15 h Agramunt G. Gatell - Albi

Juvenil Dia   2, a les 17,30 h Agramunt G. Gatell - AEM
 Dia 16, a les 17,30 h Agramunt G. Gatell - Tàrrega

Cadet Dia   9, a les 17,30 h Agramunt G. Gatell - Balaguer

Aleví Dia   9, a les 15,30 h Agramunt G. Gatell - At. Segre
 Dia 23, a les 15,30 h Agramunt G. Gatell - Oliana

ALEVÍ
Pobla de Segur 1 Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 2 E.F. Urgell 0
Artesa-Ponts 5 Agramunt G. Gatell 1

Classifi cació J GF GC Punts

Oliana 21 102 12 55

Borges-Garrigues 23 72 25 53

Pobla de Segur 21 90 32 52

Guissona 22 87 29 45

Intercomarcal 20 57 41 36

E. F. Urgell 20 60 23 35

AEM 22 38 48 31

Pla d’Urgell 21 42 37 30

Agramunt 19 32 36 29

Artesa-Ponts 20 57 61 29

At. Segre 21 41 47 28

Baix Segrià 23 42 56 27

Tàrrega 22 36 50 26

Mollerussa 21 40 62 19

Pardinyes 22 14 140 7

Benjamí
Rialp 3 Agramunt G. Gatell  2
Agramunt G. Gatell 1 Lleida 2
Artesa de Lleida 5 Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 4 Guissona 3

Pre-Benjamí
Cervera 5 Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 1 Artesa-Ponts 8
Agramunt G. Gatell 2 Guissona 3

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

Resultats dels equips del BAC
❚ R. Boncompte

Ja ens trobem al tram fi nal de la competició i tot conti-
nua més o menys igual, pel que fa als diferents equips 
del BAC Agramunt. Les sèniors ja han engegat la com-

petició amb Tarragona i les infantils van jugant i guanyant.

SÈNIOR MASCULÍ. GRUP 1
Resultats del mes de març:
08/03/09 BAC AGRAMUNT 77 NATURAL ÒPTICS C.N. TÀRREGA 83
15/03/09 MARISTES M. GASOSA MI LIMÓN 73 BAC AGRAMUNT 47

22/03/09 BAC AGRAMUNT 99 C.B. ALMACELLES 77

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PTS

CARNER CAPPONT 23 18 5 0 1637 1405 41

ESTRUCTURES ILERDA ALPICAT 22 17 5 0 1579 1434 39

RESTAURANT BÒRIA BELL-LLOC 22 15 7 0 1510 1327 37

NATURAL ÒPTICS C.N. TÀRREGA 22 15 7 0 1471 1327 37

MARISTES M.GASOSA MI LIMÓN “A” 22 15 7 0 1523 1277 37

PENYA FRAGATINA 22 13 9 0 1383 1296 35

BAC AGRAMUNT 22 12 10 0 1493 1483 34

C.B. SECÀ CONSTRUC. SIERRA 22 11 11 0 1375 1307 33

CENG COOPERATIVA D’ARTESA 22 7 15 0 1260 1442 29

ARENES BELLPUIG 22 6 16 0 1266 1482 28

C.B. TORREFARRERA 23 5 18 0 1461 1632 28

C.B. ALMACELLES 22 6 16 0 1505 1641 28

SEFOCAT SORT-PALLARS SOBIRÀ 22 5 18 0 1285 1695 26

Llàstima dels dos partits perduts, que ens han allunyat de 
les posicions de “play-off”. Contra el Tàrrega ens va faltar 
banqueta i contra els Maristes una sortida horrorosa després 
de la mitja part van sentenciar l’encontre. Contra l’Almacelles, 
gran partit del Javi Salat amb 39 punts amb nou triples.

SÈNIOR FEMENÍ
Resultats del mes de març:
08/03/09 BAC AGRAMUNT 26 C.B SECÀ 52
15/030/9 NATURAL ÒPTICS MOLLERUSSA 67 BAC AGRAMUNT 40
29/03/09 BAC AGRAMUNT 47 GAM C.B. VILA-SECA 52

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PTS

BAC AGRAMUNT 7 5 2 0 290 244 12

HOGARTIS C.B. BELLPUIG 6 5 1 0 281 168 11

C.B. SALOU 5 3 2 0 215 198 8

GAM C.B. VILA-SECA 5 3 2 0 206 229 8

GRUP AMBASSORI VILANOVENCA 6 3 4 0 185 229 8

C.B. JUNEDA 7 0 7 0 142 276 7

AAEET ALCOVER MASIA BOU 4 2 2 0 183 158 6

Acabada la fase de Lleida, amb els Maristes com a gua-
nyadors territorials, les sèniors afronten la segona volta amb 
velles conegudes d’aquí i Tarragona. Esperem que els viatges 
al mar els sentin bé.

CADET MASCULÍ
Resultats del mes de març:
08/03/09 BAC AGRAMUNT 43 CONSTRUC. SISCART ALCARRÀS 46
15/03/09 BAC AGRAMUNT 76 BAR PINEDA C.B. BALAGUER 36
22/03/09 C.N. TÀRREGA “B” 39 BAC AGRAMUNT 53
29/03/09 BAC AGRAMUNT 57 C.B. PARDINYES SECOM 60

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PTS

C.B. PARDINYES SECOM 9 9 0 0 670 358 18

CENG JR MIRÓ 9 8 1 0 569 512 17

PENYA FRAGATINA 9 6 3 0 627 520 15

BAC AGRAMUNT 10 5 5 0 577 527 15

BAR PINEDA C.B. BALAGUER 9 4 5 0 422 542 13

KOMAK TORÀ 10 2 8 0 486 606 12

CONSTRUC. SISCART C.B ALCARRÀS 9 2 7 0 351 548 11

C.N. TÀRREGA “B” 9 1 8 0 427 516 10

Meritòria classifi cació dels cadets que amb una sabata 
i una espardenya estan fent un digne campionat, plantant 
cara als primers classifi cats i guanyant amb solvència els de 
darrera.

INFANTIL FEMENÍ
Resultats del mes de març:
08/03/09 MARISTES M.FLOR DE VIMBODÍ 35 BAC AGRAMUNT 49
15/03/09 PENYA FRAGATINA 43 BAC AGRAMUNT 58
29/03/09 CENG AQUÍ NATURA 40 BAC GRAMUNT 13

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PTS

C.B. ALPICAT 9 9 0 0 572 209 18

CENG AQUÍ NATURA 8 7 1 0 400 168 15

BAC AGRAMUNT 8 5 3 0 328 358 13

MARISTES M. FLOR DE VIMBODÍ 8 5 3 0 376 331 13

C.B. SECÀ SANT PERE 9 4 5 0 312 303 13

C.B. TÉRMENS 8 2 6 0 265 327 10

PENYA FRAGATINA 8 2 6 0 299 438 10

RESTAURANT BÒRIA BELL-LLOC 10 0 10 0 118 536 10

Bon mes de les infantils, que segueixen en pas ferm per 
poder quedar terceres del seu grup i qui sap si aspirar a 
quelcom més.
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INFANTIL MASCULÍ
Resultats del mes de març:
08/03/09 BAC AGRAMUNT 41 MARISTES MONTSERRAT PRE 62
15/03/09 BAC AGRAMUNT 47 BALAGUER R.CAN PERE CAMARASA 72
29/03/09 BAC AGRAMUNT 27 C.B. ALPICAT 78

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PTS

CAPPONT 9 9 0 0 648 241 18

C.B. ALPICAT 8 7 1 0 574 311 15

BALAGUER R.CAN PERE CAMARASA 9 6 3 0 637 528 15

MARISTES MONTSERRAT PRE 8 3 5 0 387 509 11

CENG SUR 7 2 5 0 318 455 9

BAC AGRAMUNT 8 1 7 0 231 496 9

C.B. PARDINYES PRE 7 0 7 0 169 424 7

Tot esperant que arribi el Pardinyes, els infantils van se-
guint jugant i perdent. Ànims nois que l’any vinent serà una 
altra cosa.

MINI MASCULÍ
Resultats del mes de març:
22/03/09 BAC AGRAMUNT 16 COMPSA ONLINE C.B. BALAGUER 66
29/03/09 B.C. RIVER ANDORRA “B” 78 BAC AGRAMUNT 28

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PTS

C.N. TÀRREGA “A” 10 8 2 0 677 450 18

C.B. PARDINYES 9 8 1 0 660 414 17

C.B. CERVERA MOBEL LINEA 10 7 3 0 635 429 17

COMPSA ON LINE BALAGUER 9 5 4 0 535 535 14

NATURAL ÒPTICS MOLLERUSSA 9 4 5 0 617 597 13

B.C. RIVER ANDORRA “B” 9 4 5 0 421 518 13

SÍCORIS 9 1 8 0 485 676 10

BAC AGRAMUNT 9 0 9 0 189 600 9

Segueixen com a farolet vermell del seu grup. Cal conti-
nuar lluitant i esperar que algun dia arribin els resultats, i 
de moment intentar passar-s’ho bé jugant i guanyant algun 
dels quarts.

NOVA ETAPA PER A L’EQUIP CADET MASCULÍ

La temporada 2008-2009 ha estat marcada pels canvis 
en la direcció d’equip del cadet masculí. El nou entrena-

dor, Pau Dunyó ha estat el responsable de gestionar l’equip 
durant aquests últims 8 mesos.

Com diu la dita “tots els principis són difícils” i en aquest 
cas es va fer evident. Un inici dubitatiu de l’equip va fer que 
s’anés a remolc en la classifi cació durant la primera fase, tot 
i que posteriorment els jugadors van treure el millor d’ells 
mateixos per acabar realitzant una primera fase òptima en-
cara que no els va permetre assolir els objectius marcats a 
l’inici de la temporada.

No obstant, en la segona fase s’ha apreciat una millora 
en tots els aspectes, tant d’actitud dels jugadors com de 
resultats. I això, combinat amb un joc d’atac amb més cri-
teri i sense tanta ansietat, ha fet que arribessin victòries de 
prestigi com les assolides a les pistes del CB Balaguer i el 
CN Tàrrega.

També cal fer palès que l’equip ha tingut un hàndicap 
important al llarg de la temporada, la manca d’efectius. És 
molt complicat tenir una trajectòria regular amb vuit juga-
dors i més tenint en compte lesions, malalties o compromi-
sos ineludibles que escapcen la capacitat del col·lectiu. Mal-
grat tot, els jugadors han complert amb escreix el compromís 
que es van imposar durant la pretemporada i cadascun d’ells 
ha donat el màxim per posar el nom de l’equip i del club allà 
on es mereix.

Des d’aquí donar les gràcies a tots els components del ca-
det masculí per la seva dedicació, sacrifi ci i treball diari i 
encoratjar-los perquè en el tram fi nal de temporada no bai-
xin el ritme, per tal d’obtenir la millor classifi cació possible. 
Ànims Albert, Roger, Ramon, Genar, Joan, Franky, Joan Marc, 
Gerard, Emilio i Pau i sort en els propers partits. Heu fet una 
temporada més que digna i sols falta rematar la feina!

Ruben Añé
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Resultats dels equips d’handbol
TERCERA CATALANA SÈNIOR MASCULINA (1ª Fase)

De mal en pitjor, no només no s’han recuperat jugadors, 
sinó que encara s’ha produït alguna altra baixa per lesió. Tal 
com estan les coses, només amb l’ajuda dels juvenils s’han 
pogut jugar els partits del mes, i vist el panorama ja serà la 
norma per als pocs partits que queden de la competició.

Resultats març
04/0409 CEPSA C.H. Agramunt 18 32 SAFA-CATALONIA, CEH
28/03/09 C.H. Martorell B 10   0 CEPSA C.H. Agramunt
21/03/09 CEPSA C.H., Agramunt 17 36 H. Balsareny
08/03/09 CEPSA C.H. Agramunt 15 31 C.H. Claret

Classifi cació J G E P GF GC DG Punts

CH ALCARRÀS    18 13 1 4 566 473 93 27

H CLARET   18 11 3 4 452 396 56 25

H BALSARENY   17 12 0 5 500 425 75 24

BERGA H   18 12 0 6 443 415 28 24

REMOSA SA SURIA A   18 11 1 6 516 453 63 23

HANDBOL POBLENOU B   18 8 3 7 493 493 0 19

CONCÒRDIA - ENCAMP   18 9 0 9 446 453 -7 18

SAFA-CATALONIA, CEH   18 7 1 10 456 459 -3 15

CEPSA - CH AGRAMUNT   15 4 0 11 353 437 -84 8

CH IGUALADA   17 2 1 14 448 555 -107 5

CH MARTORELL B    17 1 2 14 369 483 -114 4

SEGONA CATALANA JUVENIL MASCULINA (1ª Fase)
Gairebé, però no; aquest podria ser el titular d’aquestes 

darreres jornades, una millora evident del joc, ha fet que 
els resultats siguin molt més ajustats, i que algun resultat 
positiu estigui al caure. Confi em que en els pocs partits que 
queden, s’aconsegueixi algun puntet.

Resultats març
29/03/09 C.H Gavà present 27 26 Const. Carrio Vendrell CHA
21/03/09 Const. Carrion Vendrell CHA 22 32 H. Balsareny
15/03/09 Concòrdia, Encamp 21 17 Const. Carrion Vendrell CHA
08/03/09 Cnst. Carrion Vendrell CHA 22 32 Liceo Francés

Classifi cació J G E P GF GC DG Punts

LICEO FRANCÉS   16 13 1 2 421 337 84 27

CEH BCN-SANTS UBAE   15 12 1 2 449 325 124 25

CH GAVÀ PRESENT   17 11 0 6 520 486 34 22

HANDBOL POBLENOU   15 10 1 4 492 389 103 21

SAGRADA FAMÍLIA HORTA 
(SECCION DEPORTIVA   

16 8 2 6 450 409 41 18

CH IGUALADA   16 6 0 10 454 477 -23 12

CONCÒRDIA - ENCAMP (S/DE)   17 6 0 11 361 442 -81 12

H BALSARENY S/DE   15 5 1 9 347 421 -74 11

CH SANTPEDOR   16 5 0 11 377 435 -58 10 

CONS. CARRIONS VENDRELL 
CH AGRAMUNT   15 0 0 15 320 470 -150 0

PRIMERA CATALANA JUVENIL FEMENINA (1ª Fase)
L’equip ha fi nalitzat aquesta fase, aconseguint un bon ni-

vell. Com que l’equip comptava amb alguna jugadora sènior, 
per tal d’acollir totes les jugadores, l’equip ha jugat fora de 
competició, per això la classifi cació ofi cial no refl ecteix els 
resultats. Ara només resta esperar el sorteig de la Copa, per 
conèixer el rival de la primera eliminatòria.

Resultats març
08/03/09 Torrons Roig C.H.A. 21 24 C.H. Canovelles
09/03/09 Club Handbol Montbui 32 24 Torrons Roig C.H.A.
21/03/09 Bar Rst. Hidalgo BM Barberà 17 28 Torrons Roig C.H.A
28/03/09 Torrons Roig C.H.A. 22 17 C.H. Montbui

Classifi cació J G E P GF GC DG Punts

CH CANOVELLES   8 8 0 0 204 105 99 16

CLUB HANDBOL MONTBUI   8 6 0 2 178 160 18 12

SANT ESTEVE PALAUTOR-
DERA, CLUB HANDBOL   

8 3 0 5 145 178 -33 6

BAR RESTAURANTE
HIDALGO BM BARBERÀ   

8 3 0 5 162 166 -4 6

TORRONS ROIG-
CH AGRAMUNT S/DE   8 0 0 8 0 80 -80 0

COPA CATALANA INFANTIL MASCULINA (1ª Fase)
Aquesta copa no està sent tan fàcil com la lliga regular. 

El nivell dels rivals és superior, i a part del vell conegut de 
la competició anterior, l’Igualada, no s’ha tret res de positiu 
de la resta de partits. S’haurà de treballar molt més si es vol 
aconseguir batre algun altre equip.

Resultats març
28/02/09 E Castelldefels 37 24 C.H. Agramunt
08/03/09 C.H. Agramunt 20 27 ALPE HC VALLAG
15/03/09 C.H. Igualada Sporting 19 23 C.H. Agramunt
04/04/09 C.H. Agramunt 14 31 Handbol Sant Cugat B

Classifi cació J G E P GF GC DG Punts

CH IGUALADA ATLÈTIC   12 11 0 1 322 182 140 22

ACLE GUISSONA   12 9 0 3 251 182 69 18

H PARDINYES   11 7 0 4 288 182 106 14

CH AGRAMUNT   11 7 0 4 245 194 51 14

CH IGUALADA SPORTING  B 12 4 0 8 202 282 -80 8

OPEL RUBIO SANT OT   12 3 0 9 193 293 -100 6

REMOSA SA SURIA   12 0 0 12 135 321 -186 0

Com sempre, més informació a la nostra web:
www.handbolagramunt.org
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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 Futbol Sala Classifi cació (fi ns a la jornada 24) J G E P GF GC Punts
CONST. PROM. ROC-OLIVA-LINYOLA “A” 23 15 6 2 126 81 51
LA SENTIU, O.C. “A” 23 15 1 7 123 102 46
BAR RESTAURANTE MORENO’S CFS  “A” 24 13 6 5 141 111 45
RAJOLÍ D’OR LLARDECANS “A” 24 14 1 9 108 81 43

DE TAPAS “A” 24 12 6 6 107 104 42
TORRENTE DE CINCA-MASSALCOREIG, F.S. “A”   24 12 3 9 134 110 39
GUISSONA U.E. “A” 24 12 2 10 103 90 38
OBRES 128-AGRAMUNT C.H.,FS  “A” 24 10 7 7 117 106 37
ALCARRÀS, F.S.  “A” 24 10 5 9 94 92 35
BORGES, F.S.  “A” 24 11 0 13 78 86 33
PARADOR-MULTIAUTO “A” 23 11 0 12 105 104 33
JUNEDA, F.S. 23 9 4 10 111 131 31
ARTESA DE SEGRE - CENG “A” 24 6 4 14 124 147 22
F.S. REST. CHINO HONG-KONG “A” 24 6 1 17 84 137 19
PENYA BARÇA CIUTAT DE LLEIDA  “A” 23 5 2 16 73 104 17
SERVISTAR 2000 “A” 23 3 2 18 88 130 11

A. Guerrero

EN LÍNIA ASCENDENT

PREFERENT CATALANA GRUP 5

Resultats:

PARADOR MULTIAUTO  9 - 4  OBRES 128-AGRAMUNT
OBRES 128-AGRAMUNT  5 - 4  LA SENTIU
DE TAPAS  3 - 3  OBRES 128-AGRAMUNT
OBRES 128-AGRAMUNT  2 - 1  RAJOLÍ D’OR LLARDECANS

L’Obres 128-Agramunt ha 
protagonitzant un mes de 
març força destacat i en cla-
ra línia ascendent; sobretot si 
tenim en compte que en el 
primer partit d’aquest mes es 
va sumar una de les derrotes 
més clares de tota la tem-
porada. L’equip que entrena 
Josep Maria Carrera va caure 
amb estrèpit davant el Para-
dor Multiauto de Balaguer (9-
4). Va ser un partit amb dues 
cares. Només cal dir que els 
agramuntins van marxar al 
descans amb un marcador fa-
vorable de 3 gols a 4. 

Sembla que aquesta derrota 
va fer refl exionar els jugadors 
i va marcar un punt d’infl exió. 
En les tres següents jornades 
i, contra equips de la part 
alta de la classifi cació, s’han 
sumat dues victòries i un em-
pat. 

El primer triomf va arri-
bar contra la Sentiu, un dels 
equips més destacats de la 
categoria. En un partit molt 
emocionant, l’Obres 128 es va 
imposar per un ajustat 5 a 4. 
Va ser un encontre dominat en 

tot moment pels agramuntins, 
però la reacció visitant va estar 
a punt de costar el triomf.

La bona imatge va conti nuar 
la setmana següent al pavelló 
dels Magraners. L’equip lo-
cal, el De Tapas, va fer valer 
la seva experiència i va anar 
sempre per davant al marca-
dor. Els nostres, però, no van 
defallir en cap moment i van 
aconseguir un meritori em-
pat. La ratxa va continuar en 
la següent jornada, contra el 
Llardecans, un dels aspirants 
a l’ascens. Va ser un partit on 
van destacar, per sobre de la 
resta, les defenses. Al fi nal, 
la intensitat agramuntina va 
acabar decantant la balança 
(2-1).

Amb aquests set punts que 
s’han sumat (ja en són 40), 
l’equip afronta l’últim tram 
de competició sense pressió. 
Amb els deures fets (la per-
manència assegurada), l’ob-
jectiu és acabar el curs de la 
millor manera possible, però 
ja es pot assegurar que serà 
una de les millors temporades 
de la història de l’equip de 
futbol sala.   ■Partit de l’Obres 128-Agramunt contra el De Tapas.
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Amb aquests set 
punts que s’han 
sumat (ja en són 
40), l’equip afron-
ta l’últim tram de 
competició sense 
pressió. Amb els 
deures fets (la 
permanència 
assegurada), 
l’objectiu és 
acabar el curs de 
la millor manera 
possible.
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Si jo vull, jo puc:
què faig i com
m’organitzo:

• possibilitats professionals
• l’autoestima
• el lideratge
• la gestió del temps
• la cotitularitat en les explotacions agràriesons agràries

DIA: 19 DE MAIG.           HORA: de 9.30 h a 12.30 h (durada 3 hores)
LLOC: CONSELL COMARCAL DE L’ URGELL. 
Inscripcions gratuïtes: Tel. 973 50 07 07 fi ns al 4 de maig o a l’e-mail: turisme@urgell.cat

A càrrec de Júlia Gómez i Teresa Reñé, del projecte rudona.

L’ objectiu de la xerrada és donar a conèixer les diferents possibilitats d’accés al mercat de 
treball adreçant les dones cap a accions de millora de la seva ocupació, d’orientació cap a 
la cotitularitat o d’altres possibilitats de desenvolupament professional. S’adreça a dones 
joves i grans, per entrar al mercat de treball, per incentivar-les a tornar al mercat de treball 
en el cas que l’hagin abandonat, i/o a regular la seva situació laboral.
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Secció Motards

Torna la competició
supermotard

El campionat de 
Catalunya de Su-
permotard ja torna 

a ser aquí. Després que 
la temporada passada el 
pilot del C.H.A. en Joan 
Serra (Johnny) va aconse-
guir una meritòria tercera 
posició. La nova compe-
tició ja torna a estar en 
marxa.

Va començar el dia 8 de 
març a Vic i el corredor 

del Club Handbol Agramunt, 
Johnny, va acabar en tercera 
posició.

El cap de setmana del 22 
de març es va fer la segona 
cursa al circuit d’Alcarràs, on 
va aconseguir acabar en la 
segona posició.

La temporada, de moment 
sembla que ha començat for-
ça bé, i es podria superar la 
bona posició del campionat 
anterior.   ■

En “Johnny”, amb el dorsal 93, a la sortida de la cursa de Vic.
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ESPORTS ATLETISME

Ja tenim un campió!
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El passat 8 de febrer Pau 
Godoy Karseska va ser 

el guanyador de la prova de 
benjamins a Canovelles, la 
cursa de cros més important 
de la temporada 2008/09. 

Enrere han quedat molts 
mesos de preparació amb el 
nostre entrenador Xavier Súria, 
per fi nalment arribar a la data 
esperada amb les màximes 
garanties d’èxit possibles.

La primera cursa de la 
matinal la va disputar el Pol 
Morell, sobre una distància 
de 4.970 metres, dels quals 
un quilòmetre era en pujada 
i encara un altre quilòmetre 
s’havia de córrer per terreny 
molt tou, degut a les abun-
doses pluges dels darrers 
dies. La competència entre 
corredors va ser molt aferris-

sada i el recorregut realment 
complicat. Malgrat tot el Pol 
va aconseguir una sensacio-
nal dotzena posició.

La Naima Barkane i la 
Chaimaa Talbi varen demos-
trar la seva capacitat com 
a equip i van ocupar el 16 

i 49 lloc respectivament, 
aconseguint d’aquesta ma-
nera el títol de campiones 
per clubs, en la categoria 
d’alevins-noies sobre una 
distància de 1.070 metres. 
Un veritable èxit per aques-
tes dues joves atletes.

Els benjamins masculins 
van córrer la darrera cursa 
del dia. Aquí també hi va 
haver solament un represen-
tant, el Pau Godoy. Al tret de 
sortida el Pau va esprintar de 
valent i es va col·locar al cap-
davant de la cursa ja només 
en els primers 150 metres. 
El recorregut era de 1.070 
metres de longitud i metre a 
metre, el Pau va consolidar 
la seva posició i fi ns i tot va 
poder augmentar-la. No tan 
sols va ser campió de Ca-
talunya sinó que també va 
acabar la cursa amb un gran 
avantatge sobre el segon.

Així és con va concloure 
la primera participació dels 
Escatxics en un Campionat 
de Catalunya de Cros, amb 
un gran i espectacular éxit.

Campionat de Catalunya de cros individual i per clubs
Canovelles 8-2-2009

Campionat de Catalunya de Cros
CANOVELLES

Categoria Posició

MORELL SOLÉ, POL INFANTIL  M 12 (117)

GIMÉNEZ BÀRRIOS, AIDA INFANTIL  F 24 (168)

SECANELL, CLARA INFANTIL  F 85 (168)

TORRES, MARINA INFANTIL  F 91 (168)

VALLS TREPAT, ORIOL ALEVÍ  M 38 (154)

BARKANE AMAROUCH, NAIMA ALEVÍ  F 16 (138)

TALBI ATFI, CHAIMAA ALEVÍ  F 49 (138)

GODOY KARSESKA, PAU BEMJAMÍ  M 1 (113)

GIMÉNEZ BÀRRIOS, LARA BENJAMÍ  F 27 (104)

SÚRIA ASENSIO, MARINA BENJAMÍ  F 25 (104)

KARSESKA, GABRIELA SÈNIOR  F 46 (53)

Memorial Culleré. Mollerussa 8-3-2009

Important cita dins del ca-
lendari esportiu dels Escat-

xics al Cros de Mollerussa, el 
qual se celebra en memòria 
d’Ignasi Culleré, ja que no 
només hi participen atletes 
de tot Catalunya, sinó també 

d’arreu de l’estat espanyol. 
També aquesta vegada la 
competència i la participa-
ció van ser factors destacats. 
Malgrat tot, els nostres atle-
tes van aconseguir uns molt 
bons resultats.

CLASSIFICACIONS - CULLERÉ Categoria Posició

MORELL SOLÉ, POL INFANTIL  M 1

ZURITA  CRESPO, ANTON ALEVÍ  M 13

KHATTABI OFKIR, YESMINA ALEVÍ    F 8

BARKANE AMAROUCH, NAIMA ALEVÍ  F 3

TALBI ATFI, CHAIMAA ALEVÍ  F 6

LLORENS VILADRICH, LAIA ALEVÍ  F 20

SERENTILL PINÓS, XAVIER BENJAMÍ  M 27

VEGA PIÑA, ALEX BENJAMÍ  M 26

GODOY KARSESKA, PAU BENJAMÍ  M 3

MORELL SOLÉ, MARINA BENJAMÍ  F 14

KHATTABI OFKIR, SALMA BENJAMÍ  F 13

GIMÉNEZ BÀRRIOS, LARA BENJAMÍ  F 12

GODOY KARSESKA, MAR PREBENJAMÍ F 8

BÀRRIOS PONS, MIREIA SENIOR  F 7

VILADRICH HUGUET, ANNA SENIOR  F 10

KARSESKA, GABRIELA VETERA F 1

FÍGOLS GINÉS, GERARD PREBENJAMÍ M 9 ▼
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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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Després que aquest cros 
escolar no es va poder 

celebrar el mes de gener, 
ja que el circuit va quedar 
literalment inundat per les 
fortes pluges caigudes, fi -
nalment va tenir lloc al mes 
de març. Coincidia també 
amb la darrera cursa de la 
temporada i per aquesta raó 
la concurrència d’atletes 

va ser molt més nombrosa 
de l’habitual. Enguany hi 
va haver fi ns i tot premis 
per al millor equip classifi -
cat de la comarca de l’Ur-
gell. Això va animar gairebé
tots els components dels
Escatxics a participar-hi. El 
sol va acompanyar en tota
la jornada i el circuit, molt 
variat en tot el seu recorre-

gut, es trobava en molt bon 
estat, o sigui totalment sec 
i sense fang ni bassals d’ai-
gua.

L’equip femení dels Escat-
xics en categoria benjamí, va 
ocupar la totalitat del podi, 

aconseguint així el primer 
premi. El darrer cros dels 
Escatxics va acabar, doncs, 
de manera molt exitosa, per 
la qual cosa es pot felicitar 
els entrenadors per la seva 
feina.

CLASSIFICACIONS DUATLÓ Categoria Posició

MARTÍN BARRAGAN, EDGAR POPULAR 6

FITÓ MÁRQUEZ, XAVIER INFANTIL M 1

PIQUÉ TRIGINER, GABRIEL INFANTIL M 6

ZURITA CRESPO, ANTON INFANTIL M 4

 
ESPORTS ATLETISME

Cros Escolar. Bellpuig 15-3-2009 CLASSIFICACIONS BELLPUIG Categoria Posició

MORELL SOLÉ, POL INFANTIL  M 2

GIMÉNEZ  BÀRRIOS, AIDA INFANTIL  F 1

VEGA  PIÑA, SARA INFANTIL  F 14

ZURITA  CRESPO  ANTON ALEVÍ  M 4

KHATTABI  OFKIR,  YESMINA ALEVÍ  F 8

BARKANE AMAROUCH, NAIMA ALEVÍ  F 2

TALBI ATFI, CHAIMAA ALEVÍ  F 4

LLORENS  VILADRICH, LAIA ALEVÍ  F 15

SERENTILL PINÓS, XAVIER BENJAMÍ  M 12

VEGA  PIÑA, ALEX BENJAMÍ  M 13

GODOY KARSESKA, PAU BENJAMI  M 1

ZURITA CRESPO, HELENA BENJAMÍ  F 6

CANES ORTIZ, MARIA BENJAMÍ  F 15

KHATTABI OFKIR, SALMA BENJAMÍ  F 7

GIMÉNEZ BÀRRIOS, LARA BENJAMÍ F 8

SÚRIA ASENSIO, MARINA BENJAMÍ F 5

LLORENS VILADRICH, ARIANA PREBENJAMÍ F 1

GODOY KARSESKA, MAR PREBENJAMÍ  F 3

FÍGOLS GINÉS, GERARD PREBENJAMÍ M 10

SÚRIA ASENSIO, ROGER P5 5

En aquesta ocasió es va 
poder comprovar que els 

Escatxics no només corren, 
sinó que també van en bici-
cleta; per la qual cosa tam-
bé van participar en aquesta 
competició multidisciplinar 
agramuntina.

Hi va haver atletes que 
van tenir algun petit proble-

ma de “consciència” alhora 
d’inscriure’s, ja que n’hi ha 
que pertanyen al Club Ci-
clista d’Agramunt i alhora 
també als Escatxics. Veient 
els resultats obtinguts, es 
pot afi rmar doncs que els 
Escatxics són també un grup 
força competitiu a sobre de 
la bici.

II Duatló d’Agramunt. 22-3-2009

GIMÉNEZ  BÀRRIOS, AIDA INFANTIL F 1

LLORENS VILADRICH, LAIA INFANTIL F 8

TALBI  ATFI, CHAIMAA INFANTIL F 9

GODOY KARSESKA, PAU BENJAMI M 1

FÍGOLS GINÉS, GERARD BENJAMI M 13

SÚRIA ASENSIO, ROGER BENJAMI M 10

VEGA PIÑA, ALEX BENJAMI M 9

GIMÉNEZ BÀRRIOS, LARA BENJAMI F 5

GODOY KARSESKA, MAR BENJAMI F 6

MORELL SOLÉ, MARINA BENJAMI F 1

SÚRIA ASENSIO, MARINA BENJAMI F 3

ZURITA CRESPO, HELENA BENJAMI F 2

BÀRRIOS PONS, MIREIA SENIOR F 2

VILADRICH HUGUET, ANNA SENIOR F 4

KARSESKA, GABRIELA VETERÀ  F 2
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Onzè i Primer aniversari
de la mort dels esposos

Josep Ros i Coma
8 de febrer 1998

i

Maria Torres i Pintó
10 d’abril 2008

Trobem a faltar el vostre somriure
i enyorem els moments tan feliços que vàrem passar junts.

Preguem a Déu per l’ànima de

ÀNGEL LLUCH i JOU
Que morí cristianament el dia 10 de març de 2009,

a l’edat de 69 anys.

A.C.S.

Els seus apenats: esposa, Divina Berengueres Ribó; fi lls, Clara, Mercè i Àngel; fi ll 
polític, Dani; nét, Arnau; germans, cunyats, oncles, nebots, cosins i altres fami-
liars i amics, us agrairan una oració per a l’etern descans de la seva ànima.

La família dóna les gràcies per les mostres de condol rebudes.

MONTMAGASTRE - AGRAMUNT, març de 2009
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PARTITS POLÍTICS
MUNICIPALS ERC

El 2008 serà l’any del POUM
www.esquerra.cat/agramunt

Secció local d’Agramunt

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

Pilar Figuera
Tel. 973 39 20 42

Ara farà gairebé un any, 
en una de les preguntes 
que el Grup Municipal 

d’Esquerra formula en els 
Plens, l’alcalde ens afi rmà 
amb certa rotunditat que l’any 
2008 seria l’any del POUM 
(Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal). Cal recordar que 
en la legislatura anterior es va 
treballar de valent per tal de 
dur a terme aquest projecte 
tan necessari per Agramunt. 
L’avanç que es va presentar 
en aquell moment havia de 
posar les bases per a una 
propera aprovació inicial. Ar-
ribats a gairebé la meitat de 
la legislatura de CiU, el més 
calent és a l’aigüera i, tenint 
en compte la crisi en la qual 
ens trobem immersos, seria 
bo per Agramunt tenir-lo en-
llestit en previsió de futur. Ja 
sabem que no és un projecte 
d’aquells amb els quals l’al-
calde es penja la medalla, 
però no per això gens menys 
important. I com moltes al-
tres promeses, arraconades al 
calaix sense que ningú se les 
miri. I sinó, que cadascú faci 

el balanç del que s’ha fet du-
rant aquests darrers dos anys 
i en tregui les conclusions 
oportunes.

El que sí que es durà a 
terme amb seguretat seran 
els projectes fi nançats pel 
Fons Estatal d’Inversió Local 
(Pla Zapatero). En el passat 
Sió, exposàvem els projectes 
que s’havien aprovat amb els 
pressupostos corresponents. 
Algú ha qualifi cat el Pla Za-
patero d’oportunista i preci-
pitat o, fi ns i tot, que hagués 
estat millor cedir tots aquests 
diners als Ajuntaments per tal 
que aquests haguessin pogut 
pagar els seus deutes. Per 
la part que ens toca a nosal-
tres, cal dir que dues de les 
obres, la del mur de conten-
ció de Mafet i la del Carrer 
Àngel Guimerà han estat ad-
judicades a dues empreses 
agramuntines, gràcies, en 
part, als esforços d’aquestes 
en aportar valors afegits a les 
obres. És d’agrair. En el seu 
moment, el Grup Municipal 
d’Esquerra ja va proposar a 
l’Equip de Govern de CiU la 

presentació de projectes amb 
pressupostos inferiors als 
30.000€ per tal de poder ad-
judicar-les totes a empreses 
d’Agramunt. Com la majoria 
de cops, no se’ns va escoltar 
i es va tirar pel dret. Tan de 
bo l’empresa que realitzi les 
obres del Camp de Futbol 
subcontracti altres empreses 
i autònoms de casa.

Reconeixement
Finalment, des d’aquestes 

línies volem fer un reconeixe-
ment especial a qui durant els 
darrers dos anys ha dut, amb 
convicció i bon criteri, la di-
recció de la Fundació Privada 
Espai Guinovart, l’alhora poeta 
Carles Sanuy. Durant aquest 
temps, la Fundació ha assolit 
la seva projecció més rellevant 
i s’han programat exposicions 
i actes d’altíssima qualitat 
com ara la Trobada dels Poe-
tes per la Pau. Lamentem 
que Agramunt perdi persones 
d’aquesta vàlua, ja que no és 
el primer professional de vàlua 
que ens marxa. Cal que ens ho 
mirem més bé.   ■

Arribats a gairebé 
la meitat de la 
legislatura de CiU, 
el més calent és a 
l’aigüera i, tenint 
en compte la crisi 
en la qual ens 
trobem immer-
sos, seria bo per 
Agramunt tenir-lo 
enllestit en pre-
visió de futur. Ja 
sabem que no 
és un projecte 
d’aquells amb els 
quals l’alcalde es 
penja la medalla, 
però no per això 
gens menys im-
portant.
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L'AJUNTAMENT
INFORMA

PLE, 10-3-2009

PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE L’EXERCICI 
2009

S’aprovà inicialment el Pressupost Municipal consolidat 
per a l’exercici econòmic de l’any 2009:

PRESSUPOST D’INGRESSOS 2009 

 CAP.  I  - IMPOSTOS DIRECTES 

Art. Concep.  DENOMINACIÓ

 Sobre el capital 
11200  IBI Naturalesa Rústega 145.000,00 € 
11201  IBI Naturalesa Urbana 1.081.000,00 € 
113  Impost s. vehicles tracció mecànica 355.000,00 € 
114  Impost s. Increment valor terrenys n.urbana 70.000,00 € 

 Sobre activitats econòmiques 
13000  Activitats empresarials  150.000,00 € 

TOTAL CAPITOL I 1.801.000,00 € 

 CAP.  II  -  IMPOSTOS INDIRECTES

Art. Concep.  DENOMINACIÓ

 Altes impostos indirectes 
282  Impost s. construccions, instal·lacions i obres 75.000,00 € 

 TOTAL CAPITOL II 75.000,00 € 

 CAP. III  -  TAXES I ALTRES INGRESSOS 

Art. Concep.  DENOMINACIÓ

30  Vendes 
30001  Venda d’efectes inútils 500,00 € 

31  Taxes 
31000  Expedició de documents (O. 10) 10.000,00 € 
31002  Llicències auto-taxi (O.1) 30,00 € 
31003  Llicències d’obres (O.2) 15.000,00 € 
31004  Llicències activitats i obertura establiments (O.11) 6.000,00 € 
31006  Recollida d’escombraries (O.3) 193.000,00 € 
31007  Clavegueram (O.6) 22.200,00 € 

31008  Cementiri - Serveis funeraris (O.12) 26.200,00 € 
31009  Bàscula (O.23) 2.000,00 € 
31010  Guarderia  (O.22) 40.000,00 € 
31011  Escola de Música i Cobla  (O.21) 95.000,00 € 
31012  Aigua 6.500,00 € 
31013  Obertura valls i rases  (O.15) 1.000,00 € 

31014
 Mercaderies, runes i materials (O.16-A)
 ocup.v.pública 

2.000,00 € 

31015  Guals  (O.17) 15.000,00 € 
31016  Utilització edifi cis públics (O.24) 500,00 € 
31017  Retirada de vehicles (O.7) 200,00 € 
31018  Deixalleria (O.29) 2.000,00 € 

32  Taxes aprofi tament domini públic 
32000  Taules i cadires  (O.16-B) 1.200,00 € 
32001  Quioscs  (O.16-C) 500,00 € 
32002  Mercat, fi retes, biombos  (O.16-D) 15.000,00 € 
32003  FECSA-ENDESA  (O.26) 48.000,00 € 
32004  TELEFÒNICA  (O.26) 20.000,00 € 
32005  Fira del Torró i Xocolata a la Pedra  (O.16-F) 65.000,00 € 
32006  REPSOL (O.26) 2.400,00 € 
32007  Fira Agr’auto 1.100,00 € 

34 Preus públics per la prestació de serveis
34101  Festa Major  (O.00-2) 40.000,00 € 

39  Altres  ingressos 
391  Multes  (O.14) 5.500,00 € 
392  Recàrrecs d’apremi 1.500,00 € 

39901  Recursos eventuals 14.000,00 € 
39902  Bar Casal 70.000,00 € 

 TOTAL CAPÍTOL III 721.330,00 € 
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▼

 CAP. IV  -  TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

Art. Concep.  DENOMINACIÓ 

42  De l’Estat 
42000  Participació Tributs Estat F.N.C.M. 999.000,00 € 

45  De Comunitats Autònomes 
45501  Jutjat de Pau 3.500,00 € 
45502  Escola Municipal de Música 83.400,00 € 
45504  Llar d’Infants 86.400,00 € 
45508  Fons Cooperació Local Catalunya 134.000,00 € 
45510  Subv. Generalitat Fira Torró (Darp) 6.000,00 € 

46  D’Entitats Locals 
46204  Subvenció Diputació Escola Música  2.200,00 € 
46205  Subvenció Diputació Fira del Torró 16.000,00 € 
46206  Subvenció Consell Comarcal Fira del Torró 1.250,00 € 
46207  Subvenció Cambra de Comerç Fira del Torró 1.500,00 € 
46209  Subvenció Diputació Activitats Culturals 400,00 € 
46211  Subvenció Diputació interessos préstec  3.400,00 € 

 TOTAL CAPÍTOL IV 1.337.050,00 € 

 CAP.  V  -  INGRESSOS  PATRIMONIALS 

Art. Concep.  DENOMINACIÓ 

52  Interessos de dipòsits 
520  Interessos   1.000,00 € 

54  Rendes de béns immobles 
540  Arrendaments fi nques urbanes 35.500,00 € 
541  Arrendaments fi nques rústegues 40,15 € 

55  Concessions i aprofi taments especials 
550  Cànon concessió servei aigua-Cassa 74.900,00 € 

 TOTAL  CAPÍTOL  V   111.440,15 € 

 CAP.  VI  -  VENDA INVERSIONS REALS 

Art. Concep.  DENOMINACIÓ 

60  De terrenys 
60003
60004
60005

 TOTAL  CAPÍTOL  VI                      -   € 

 CAP.  VII  -  TRANSFERÈNCIES  DE  CAPITAL 

Art. Concep.  DENOMINACIÓ 

75  De  Comunitats  Autònomes 
75520  Subv.General. (PUOSC)-Arranjam.

 2ª planta Ajuntament 
138.752,88 € 

75521  Subv.General.(PUOSC) Ampliació Guarderia 164.514,27 € 
75522  Subv.Generalitat Ampliació Guarderia 255.000,00 € 
75523  Subv.Generalitat-Plafons refugi 6.000,00 € 

75524
 Subv. Generalitat-Arranjam. 2ª planta
 Ajuntament 

50.000,00 € 

76  D’Entitats  Locals 

76105
 Subv.Diputació-Arranjament
 2ª planta Ajuntament 

30.000,00 € 

76106  Subv. Diputació-Reparació infraestructures 10.000,00 € 

 TOTAL CAPÍTOL VII 654.267,15 €

 CAP.  IX  -  PASSIUS FINANCERS 

Art. Concep.  DENOMINACIÓ 

91  Préstecs rebuts del sector públic 
91601  Bestreta Diputació informàtica 4.000,00 € 

 D’Ens de fora del sector públic 
91701  Préstec fi nançament Inversions 450.835,16 € 
91702  Préstec fi nançament despesa corrent 200.000,00 € 

 TOTAL  CAPÍTOL  IX 654.835,16 €  

 TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 5.354.922,46 €
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 PRESSUPOST DE DESPESES 2009 

 CAP.  I  -  DESPESES DE PERSONAL 

C.F.  C.E.  DENOMINACIÓ 

 Alts càrrecs 
111-100  Retribucions bàsiques i altres remuneracions 85.000,00 € 

 Personal funcionari 
121-120  Retribucions bàsiques 320.000,00 € 
121-121  Retribucions complementàries 318.497,64 € 

 Personal laboral 
121-130  Laboral fi x, temporal i temps parcial 580.000,00 € 

 Altre personal 
121-141  Altre personal   93.118,48 € 

 Incentius al rendiment 
121-151  Gratifi cacions  1.500,00 € 

 Quotes prestacions i despeses socials 
313-16000  Seguretat Social i assistència sanitària 305.000,00 € 
121-16200  Formació del personal 2.000,00 € 
313-16205  Assegurances 2.500,00 € 

 TOTAL  CAPITOL  I 1.707.616,12 € 

 CAP. II  -  DESPESES CORRENTS I SERVEIS 

 C.F.  C.E.  DENOMINACIÓ 

 Arrendaments 

121-203  Maquinària, instal·lacions i utillatge 50.000,00 € 
121-204  Material de transport - persones  1.725,00 € 

 Reparacions, manteniment i conservació 
121-210  Infraestructura i béns naturals 100.000,00 € 
121-212  Edifi cis i altres construccions 70.500,00 € 
121-213  Maquinària, instal·lacions i utillatge 40.600,00 € 
121-216  Equipaments informàtica  10.000,00 € 

 Material, subministraments i altres 
121-22000  Material ofi cina ordinari no inventariable  11.000,00 € 
121-22001  Premsa, revistes, llibres, publicacions,... 11.000,00 € 
121-22002  Material informàtic no inventariable 5.000,00 € 
121-22100  Energia elèctrica 200.000,00 € 
121-22103  Combustibles i carburants 72.000,00 € 
121-22104  Vestuari 4.000,00 € 
121-22105  Aliments 4.600,00 € 
121-22107  Productes farmacèutics 60,00 € 
121-22108  Productes de neteja 3.450,00 € 
121-22200  Telefòniques 38.000,00 € 
121-22201  Postals 4.398,09 € 
121-223  Transports 2.300,00 € 
222-224  Assegurances 26.500,00 € 
121-225  Tributs 8.970,00 € 
452-22600  Despeses diverses (Actinadal i material) 10.000,00 € 
121-22601  Atencions protocol·làries i representatives   16.000,00 € 
751-22602  Publicitat i propaganda  26.000,00 € 
121-22603  Jurídics 15.000,00 € 
452-22604  Bar Casal 70.000,00 € 
451-22607  Festes populars 115.000,00 € 
451-22608  Activitats culturals 25.000,00 € 
751-22609  Activitats turístiques 4.600,00 € 
451-22610  Fira del Torró i Xocolata a la Pedra 100.000,00 € 
452-22611  Joventut  2.000,00 € 
422-22612  Escola de Música  3.000,00 € 
121-22613  Resultes 2008 295.000,00 € 
422-22700  Serveis neteja 142.600,00 € 
222-22701  Seguretat 11.500,00 € 
222-22704  Retirada i dipòsit vehicles  403,00 € 
463-22705  Processos electorals 575,00 € 
121-22706  Estudis i treballs tècnics 35.000,00 € 
511-22709  Enjardinament 65.000,00 € 

 Indemnitzacions per raó del servei 
111-23100  Locomoció càrrecs electes 5.750,00 € 
121-23101  Locomoció personal 2.875,00 € 

 TOTAL  CAPÍTOL  II 1.609.406,09 € 

L'AJUNTAMENT
INFORMA

▼
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 CAP.  III  -  DESPESES FINANCERES 

 C.F.  C.E.  DENOMINACIÓ 

 De préstecs de l’interior 
 011-310  Interessos 176.917,00 € 

 De dipòsits, fi ançes i altres 
 011-349  Altres despeses fi nanceres 2.500,00 € 

 TOTAL  CAPÍTOL  III 179.417,00 € 

 CAP. IV  -  TRANSFERÈNCIES  CORRENTS 

 C.F.  C.E.  DENOMINACIÓ 
 A organismes autònoms Entitat local 

452-411  Patronat Municipal d’Esports 60.000,00 € 

 A empreses de l’Entitat local 

442-440
 Aportacions societats merc. municipals
 (Urgell Net) 

212.000,00 € 

 A Entitats locals 
121-466  A altres Entitats que agrupen municipis    4.360,00 € 
511-468  Nuclis agregats   9.500,00 € 

 D’Entitats Locals 
313-480  Atencions benèfi ques i assistencials  3.200,00 € 
451-48900  Subvencions entitats sense ànim de lucre  10.000,00 € 

451-48905  Fundació Privada Espai Guinovart  25.025,00 € 
451-48906  Fundació Privada Guillem Viladot “Lo Pardal”  15.025,00 € 

 TOTAL  CAPÍTOL  IV 339.110,00 € 

 CAP.  VI  -  INVERSIONS REALS 

 C.F.  C.E.  DENOMINACIÓ 

 Inversió nova en inf. i béns destinats a ús gral.

 Inversió reposició inf. i béns destinats a ús gral.

452-60103  Moviment terres Camp de Futbol  48.788,98 € 
422-60105  Ampliació Guarderia 433.218,39 € 
451-60106  Pintar façana Espai Guinovart  10.092,00 € 
453-60107  Plafons refugi  12.557,00 € 
511-60108  Nuclis agregats 13.500,00 € 
121-60110  Adquisició vehicle brigada  1.200,00 € 
511-60140  Reparació infraestructures diverses 135.000,00 € 
511-60141  Rehabilitació església 3ª Fase 8.483,27 € 
121-60187  Arranjam. 2ª planta Ajuntament 346.262,67 € 

 Inversió nova assoc. funcionament op. serveis 
121-623  Maquinària, instal·lacions, estric, senyalització  40.000,00 € 
121-625  Mobiliari 10.000,00 € 
121-626  Xarxa Informàtica  10.000,00 € 
511-62701  Projectes   40.000,00 € 

 TOTAL  CAPÍTOL  VI 1.109.102,31 € 

 CAP.  IX  -  PASSIUS FINANCERS 

 C.F.  C.E.  DENOMINACIÓ 

 Amortització de préstecs de l’interior 

011-911
 Amortit. préstecs mitjà i llarg termini
 Ens sec. públic  

 8.636,18 € 

011-913
 Amort. préstecs mitjà/llarg termini ens
 fora sec. pub. 

381.634,76 € 

011-91301
 Amort. préstecs mitjà termini ens
 fora sec. pub. 

 20.000,00 € 

 TOTAL  CAPÍTOL  IX 410.270,94 €

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 5.354.922,46 €

JO
S

E
P

 B
E

R
TR

A
N



70 [ABRIL 2009]sió 542

L'AJUNTAMENT
INFORMA

ESTAT D’INGRESSOS

CAP DENOMINACIÓ
PRESSUPOST
MUNICIPAL

PATRONAT
M. ESPORTS

P. RESIDÈNCIA G. 
MAS VELL

TOTAL
CONSOLIDAT

1 Impostos Directes 1.801.000,00 0 0 1.801.000,00

2 Impostos Indirectes 75.000,00 0 0 75.000,00

3 Taxes i altres ingressos 721.330,00 54.500,00 258.810,00 1.034.640,00

4 Transferències corrents 1.337.050,00 81.730,00 0 1.418.780,00

5 Ingressos patrimonials 111.440,15 70,00 100,00 111.610,15

6 Venda d’inversions reals 0 0 0 0

7 Transferències de capital 654.267,15 0 0 654.267,15

9 Passius fi nancers 654.835,16 0 0 654.835,16

TOTAL INGRESSOS 5.354.922,46 136.300,00 258.910,00 5.750.132,46

ESTAT DE DESPESES

CAP DENOMINACIÓ
PRESSUPOST
MUNICIPAL

PATRONAT
M. ESPORTS

P. RESIDENCIA G. 
MAS VELL

TOTAL
CONSOLIDAT

1 Despeses de personal 1.707.616,12 98.500,00 184.610,00 1.990.726,12

2 Compra béns corrents 1.609.406,09 21.650,00 69.700,00 1.700.756,09

3 Despeses fi nanceres 179.417,00 0 600,00 180.017,00

4 Transferències corrents 339.110,00 14.000,00 0 353.110,00

6 Inversions reals 1.109.102,31 2.150,00 4.000,00 1.115.252,31

9 Passius fi nancers 410.270,94 0 0 410.270,94

TOTAL DESPESES 5.354.922,46 136.300,00 258.910,00 5.750.032,46

Quadre resum pressupostos consolidats

INVERSIONS 2009

Partida INVERSIÓ Pressupost Fons Propis Petita A. Subv. Dip. Subv. PUOSC Subv. General. Sub. Estatal Bestretes Crèdits

511,60108 Nuclis Agregats 13.500,00 €  13.500,00 €

Movim. terra C. Futbol  48.788,98 €  48.788,98 €

121-60187 Arranjam. 2ª planta 
Ajuntament

 346.262,67 €  30.000,00 € 138.752,88 €  50.000,00 €  127.509,79 €

Ampliació Guarderia  433.218,39 € 164.514,27 € 255.000,00 €  13.704,12 €

Pintar façana E. Guinov.  10.092,00 €  10.092,00 €

Plafons refugi  12.557,00 €  6.000,00 €  6.557,00 €

453-60141 Rehab. Església 3ª Fase  8.483,27 €  8.483,27 €

Adquis. vehicle brigada  1.200,00 €  1.200,00 €

121-623 Maquin., senyalitz.  40.000,00 €  40.000,00 €

121,625 Mobiliari  10.000,00 €  10.000,00 €

121,626 Xarxa Informàtica  10.000,00 €  4.000,00 €  6.000,00 €

511-62701 Projectes  40.000,00 €  40.000,00 €

511-60140 Rep. infraestructures  135.000,00 € 10.000,00 € 125.000,00 €

TOTALS  1.109.102,31 €  -   €  10.000,00 €  30.000,00 €  303.267,15 € 311.000,00 €  -   €  4.000,00 € 450.835,16 €

▼
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APROVACIÓ DE L’ACTA DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES 
DE PREIXENS I D’AGRAMUNT

S’aprovà l’acta de les operacions de delimitació entre els 
termes municipals d’Agramunt i Preixens del dia 20 d’oc-
tubre de 2008 lliurada pels tècnics de la Direcció General 
d’Administració Local i l’Institut Cartogràfi c de Catalunya i 
signada pels representants dels dos ajuntaments.

MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2009 - TAXA CEMEN-
TIRI MUNICIPAL

S’aprovà provisionalment la modifi cació de les ordenances 
fi scals reguladores dels tributs següents: TAXA DE CEMEN-
TIRI MUNICIPAL: IMPORTS D’ADQUISICIÓ I INDEMNITZA-
CIÓ EN NÍNXOLS I TERRENYS PER A PANTEONS EN EL 
CEMENTIRI MUNICIPAL                                                          

EXPEDIENT DE GENERACIÓ DE CRÈDIT PRESSUPOST 2009 
(Núm.1/2009)

S’aprovà l’inici de l’expedient de modifi cació de crèdits 
núm.1/2009, per una quantia total de 961.754 € que es 
farà efectiva un cop aprovat amb caràcter defi nitiu el pressu-
post econòmic de la Corporació amb el següent resum:

GALERIES CEMENTIRI IPC-2005
4%

IPC-2006
3,5%

IPC-2007
4%

IPC-2008
4,8% 2009

  1.- Ntra. Sra. Dolors 221,49 229,24 238,40 249,85 150,00

  2.- Ntra. Sra. Socors 43,74 45,27 47,08 49,35 150,00

  3.- Ntra. Sra. Montserrat 227,15 235,10 244,50 256,25 150,00

  4.- Sant Josep 227,15 235,10 244,50 256,25 150,00

  5.- Santa Teresa 43,74 45,27 47,08 49,35 150,00

  6.- Santa Cecília 43,74 45,27 47,08 49,35 150,00

  7.- Ntra. Sra. Carme 43,74 45,27 47,08 49,35 150,00

  8.- Sagrat Cor de Jesús 67,17 69,52 72,30 75,80 150,00

  9.- Sant Ramon 91,66 94,86 98,65 103,40 150,00

10.- Sant Jordi 118,23 122,36 127,25 133,35 150,00

11.- Sant Joan 183,40 189,81 197,40 206,90 150,00

12.- Sant Pere 183,40 189,81 197,40 206,90 150,00

13. Sant Pau 404,19 418,33 435,06 455,95 450,00

14. Mare de Déu del Castell — — — — 450,00

15- Sant Antoni Abad — — — — 450,00

16. Terrenys per a tombes o panteons, per m2   94,69 98,00 101,92 106,80 110,00

17. Compra columbari 296,69 307,07 435,06 455,95 469,60

DESPESES 

PARTIDA CONCEPTE IMPORT

452.60102
Adequació camp municipal 
d’esports 

562.233,00 €

511.60104 Mur Contenció Mafet 279.577,93 €

511.60101 Vorera Nord Àngel Guimerà  119.943,03 €
  
TOTAL DESPESES: 961.754 €

FINANÇAMENT

NOUS INGRESSOS: 

PARTIDA CONCEPTE IMPORT

72001 Subvenció Estat Camp Muni-
cipal d’Esports 

562.233,00 €

72002 Subvenció Estat Vorera Nord 
Àngel Guimerà  

119.943,03 €

72003 Subvenció Estat Mur de
Contenció Mafet  

279.577,93 €

TOTAL NOUS INGRESSOS: 961.754,00 €

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 961.754,00 € ▼
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JUNTA DE GOVERN LOCAL, 16-3-2009

SOL·LICITUD AJUTS PER A LA PROGRAMACIÓ ESTABLE D’ACTIVITATS 
CULTURALS DE CARÀCTER PROFESSIONAL EN L’ÀMBIT DE LES ARTS 
ESCÈNIQUES I LA MÚSICA

S’acordà concórrer a la convocatòria per a la concessió d’ajuts 
per a l’any 2009 per a la programació estable d’activitats cultu-
rals de caràcter professional en l’àmbit de les arts escèniques i 
la música i se sol·licità un ajut de 6.473,64€.

SOL·LICITUD DE CRÈDIT A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER A LA REA-
LITZACIÓ D’INVERSIONS - ANUALITAT 2009

Se sol·licità la concessió d’un crèdit sense interès en matè-
ria de cooperació municipal a la Diputació de Lleida per l’obra 
“Instal·lació de la calefacció, arranjament del sostre de la sala 
de plens i distribució de la planta segona de l’Ajuntament” per 
un import de 60.000€. 

APROVACIÓ PLA DE SEGURERAT I SALUT
S’aprovà el Pla de seguretat i salut de l’obra corresponent al 

projecte d’obres de rehabilitació de l’Ajuntament de Montclar, 
tercera fase i s’autoritzà el contractista perquè iniciï les obres.

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE L’ELABORACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE 
SANEJAMENT D’AGRAMUNT

Atès que és necessària la redacció d’un inventari i l’elabora-
ció d’un pla director de sanejament, que ens permeti conèixer la 
cartografi a actual de la xarxa de clavegueram amb una descrip-
ció detallada dels seus elements singulars, i de les actuacions a 
realitzar per aconseguir una millora d’aquest servei públic. 

S’adjudicà defi nitivament a l’empresa SBS Simón i Blanco, 
SL l’elaboració de la redacció de Pla Director de Sanejament, 
per un import total de 43.320,20 € IVA Inclòs.

CANVI DESTÍ SUBVENCIÓ PUOSC 2008
Atès que aquest Ajuntament tenia inclosa dins del PUOSC 

2008 l’actuació: “Elaboració d’un pla director de sanejament” 
amb una atribució defi nitiva: Pressupost: 56.260,00 € i Sub-
venció PUOSC 2008: 36.569,00 €. 

Atès que aquesta actuació ha estat adjudicada defi nitivament 
per un import de 43.320,20 € el que suposa una baixa de 
12.939,80 € del pressupost d’adjudicació i per tant també de 
l’import subvencionat.

Es demanà un canvi de destí de la subvenció ja concedida i no 
utilitzada de l’actuació “elaboració d’un pla director de saneja-
ment” per a ser destinada a l’obra “Construcció d’un mur i repa-
ració d’altres murs existents a la bassa d’aigua a les Puelles”.  

L’import de baixa segons l’adjudicació defi nitiva de l’elabora-
ció del pla director de sanejament ascendeix:

– Import pressupost de baixa (diferència entre 56.260€ - pres-
supost inicial i 43.320,20 €, import adjudicat): 12.939,80€. 

– Import de la subvenció PUOSC: 8.410,87 (65%).

AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER REALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES 
D’ESCOLA DE CONDUCTORS

S’autoritzà el Sr. Josep M. Martí Mora realitzar les pràctiques 
d’escola de conductors a les zones urbanes del municipi d’Agra-
munt, pels permisos A1, A i B, en no disposar de terrenys propis 

per realitzar-les, ja que és necessari l’autorització municipal per 
dur a terme aquesta activitat en zones urbanes. 

Aquesta autorització queda concedida fi ns una revocació ex-
pressa municipal i queda limitada la realització de les pràcti-
ques durant els dies que se celebri la Festa Major i la Fira del 
Torró i de la Xocolata a la Pedra i altres dies que es consideri 
convenient per la circulació vial del municipi.

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 30-3-2009

CERTIFICACIÓ
S’aprovà per unanimitat la certifi cació de l’obra denominada 

“Rehabilitació de l’edifi ci de l’Ajuntament del nucli agregat de 
Montclar, Fase III” lliurada pel director de l’obra i executada per 
l’empresa PROMALOS-OLSINA, SL: 

Certifi cació núm. 1 per un import de 10.882,81€.

SOL·LICITUD INCENTIUS EN L’ÀMBIT FIRAL DE CATALUNYA
S’acordà concórrer a la convocatòria per a la concessió d’in-

centius en l’àmbit fi ral de Catalunya, corresponents a l’any 
2009, per a la millora de recintes fi rals i se sol·licità un ajut 
econòmic de 50.000€, per a les despeses de millora del re-
cinte fi ral per l’obra “Proposta de substitució de la coberta del 
pavelló fi ral de la vila d’Agramunt” amb un pressupost total que 
ascendeix a la quantitat de 128.244,96€.

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ ACTUACIONS D’ORDENACIÓ AMBIENTAL 
DE LA IL·LUMINACIÓ EXTERIOR

S’acordà concórrer a la concessió d’ajuts per actuacions d’or-
denació ambiental de la il·luminació exterior per a l’any 2009, 
per l’actuació denominada “Proposta d’ordenació ambiental de 
la il·luminació exterior del casc antic d’Agramunt” i sol·licità un 
ajut econòmic de 40.000€ per l’execució de l’actuació amb un 
pressupost total de 121.332,38€.

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL OBRES ADEQUACIÓ CAMP DE FUTBOL
Es declarà vàlida la licitació mitjançant el procediment obert 

per a la contractació de les obres d’”Adequació del camp mu-
nicipal 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” i s’adjudicà provisionalment a l’empresa 
PROFESSIONAL SPORTSVERDS FUTBOL, SL per un import 
total de 561.440€, IVA inclòs.

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL PROJECTE D’OBRES D’ARRANJAMENT DE 
LA VORERA NORD DEL C. ÀNGEL GUIMERÀ

Es declarà vàlida la licitació mitjançant el procediment ne-
gociat per a la contractació de les obres d’”Arranjament de la 
vorera nord del C. Àngel Guimerà” i s’adjudicà provisionalment 
a l’empresa JOAN CARALPS GIMÉNEZ per un import total de 
119.943,07€, IVA inclòs.

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL OBRES D’ARRANJAMENT D’UN CARRER I 
UN MUR DE CONTENCIÓ DE TERRES AL NUCLI AGREGAT DE MAFET

Es declarà vàlida la licitació mitjançant el procediment obert 
per a la contractació de les obres “Arranjament d’un carrer i un 
mur de contenció de terres al nucli agregat de Mafet” i s’ad-
judicà provisionalment a l’empresa MACOTEC 905 SL per un 
import total 279.577,93€, IVA inclòs. 

▼

L'AJUNTAMENT
INFORMA
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DESPESES IMPORT
ELS PESCADORS DE L'ESCALA  1.276,00 €

MARINADA  600,00 €

EL ULTIMO BODEGUIN  1.000,00 €

COBLA RIELLA  700,00 €

FIL I DIDAL GRUP D’ANIMACIÓ  696,00 €

ORQUESTRA VENUS  4.860,00 €

BOIX, MUYAYO RIF
I EL GITANO DE BALAGUER

 2.500,00 €

COMPANYIA CHAPERTONS  3.944,00 €

ORQUESTRA MUSICALIA  13.500,00 €

GRUP DE DIABLES  2.100,00 €

ADORNS DALMAU (LLOTGES)  2.289,64 €

ARCA ESCENARIS
(ESCENARI I TANCA GOSSOS)

 4.976,00 €

EICONS (GENERADOR-GOSSOS)  243,60 €

GOSSOS, LA TROBA KUNG-FU, QUNRAN 26.126,00 €

SEGURETAT ARSOL  3.270,62 €

VIGILANTS FM 07  360,00 €

TRADI-SIÓ 2007  6.700,00 €

COBLA SABADELL  850,00 €

COBLA VILA DE BLANES  7.128,00 €

PIROTÈCNIA IGUAL  3.684,45 €

REVOLUTION 80  4.536,00 €

DJ LOMOCONQUESO  400,00 €

CIRCUIT URGELLENC  1.198,00 €

IMPREMTA VICENS
(EDICIÓ LLIBRET I TRÍPTICS)

 11.131,36 €

DESPESES BAR REVOLUTION 80
(BEGUDES, PA, EMBOTITS)

2.565,32 €

CASAL AGRAMUNTÍ
(APERITIU PREGÓ DE FESTES)

 344,31 €

DIETES ORQUESTRES I VARIS 2.397,60 €

PUBLICITAT (CADENA SER, DIARI SEGRE, 
LA MAÑANA)

1.728,83 €

DESPESES PINTADA MURALS I JOCS 
VIGÍLIA FESTA MAJOR

1.785,56 €

IMPREMTA MARSÀ 841,19 €

XOCOLATADA FESTA MAJOR 677,00 €

LLOGUER COMPRESOR I VARIS 742,59 €

GESTIO ANUNCIANTS LLIBRE
FESTA MAJOR

929,36 €

F. OJEDA - ASSEGURANÇA 727,09 €

POLY-KLYN (CABINES WC) 2.208,64 €

TORNÉ (CADIRES) 1.099,68 €

TOTAL DESPESES  120.116,84 €

INGRESSOS IMPORT
LLOTGES 2.940,00 €

FIRETES 622,35 €

INGRESSOS BAR REVOLUTION 80 3.726,05 €

ENTRADES BALL I CONCERTS ROCK 10.485,00 €

PUBLICITAT LLIBRET 8.072,15 €

CHAPERTONS 834,00 €

TOTAL INGRESSOS 26.679,55 €

DIFERÈNCIA / COST  93.437,29 €

Comptes Festa Major 2008

Pla Local de Joventut

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Agramunt 
ha posat en marxa un servei destinat als i a les joves 

del municipi amb l’objectiu d’oferir informació i orienta-
ció sobre aspectes relacionats amb l’habitatge (ajudes al 
lloguer, què cal saber abans de comprar o llogar un habi-
tatge, etc.), aspectes laborals (elaboració del currículum 
vitae, com fer una carta de presentació, consells i orien-
tacions per l’entrevista laboral, entre altres), activitats de 
formació ja sigui per estudiants, per persones aturades 
o per aquells que estiguin actius laboralment, activitats 

d’oci, entre altres qüestions que puguin afectar i/o inte-
ressar al jovent d’Agramunt.

També s’ofereix un espai de difusió de tota aquella in-
formació que pugui afectar la gent jove d’Agramunt, ja 
sigui d’activitats d’oci, de formació, o totes aquelles que 
ens vulguin fer arribar.

L’horari d’aquest servei és el dimarts, el dimecres i el 
dijous de 16:00 a 20:00, amb cita prèvia concertada, en 
la qual s’oferirà una atenció personalitzada. 

Contacte: www.agramuntesportsijoventut.com
 joventut@ajuntamentagramunt.net
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ALMANAC
I SERVEIS

Dia 23 o 24 de maig de 1930: el rei Al-
fons XIII visita Agramunt. “La Vanguardia” 
del dia 25 portava unes fotos de quan el 
rei feia entrada a la plaça de l’Església i 
una altra de quan la nena Agnès Palou, als 
graons del temple, li feia ofrena d’un ram 
de fl ors. A les fotos, entre altres, s’hi veia 
l’alcalde, Josep Gassó, i el regidor Ramon 
Viladàs, també s’hi veia mossèn Pere Vila-
dàs, mossèn Joan Pons i mossèn Ramon 
Solé. Conta Ferran Ros alguns detalls i 
anècdotes de la visita: “El cotxe que anava 
el Rei va ser el primer d’arribar i després de 
saludar les autoritats locals. El rei, home de 
cama lleugera, s’encaminà tot seguit cap a 
la plaça major. El cotxe en què viatjava el 
general Berenguer (el primer ministre) es va 
retardar i en no trobar la colla enlloc, es 
va parar al Mercadal. El general, preocupat, 
va veure un home que es passejava per allí 
a la cantonada de cal Bergués, era el vell 
Bessonet, l’avi de cal Jovell, que es deia Jo-
sep. A ell es va dirigir i li va preguntar: ¿Por 
donde han ido? ¿Por donde van? El Josep, 
tranquil i serè, aixecant el braç i estirant la 
mà tot signant-li carrer avall li contestà: Per 
ací baix...

Camí de la plaça es van escoltar visques 
al Rei, però sense cap mesura d’entusias-
me, més aviat hi havia fredor i en les pau-
ses s’escoltava algun visca la llibertat. En 
Josep Jou i Bertran, que es trobava a prop, 
va llençar un clam demanant llibertat i am-
nistia per als presos polítics. El rei prou ho 
devia sentir (....)

Pocs dies abans de la visita reial a ca la 
Vila s’adonaren que els serveis higiènics de 
l’edifi ci eren molt rudimentaris, i per tal de 
no fer el ridícul si algun dels personatges 
visitants havia d’utilitzar-los, encarregaren 
un wàter al Joanet del Calderer, que tenia 
l’establiment de ferreteria al carrer Sió, 24 
(...)”.

Ramon Bernaus i Santacreu

EFEMÈRIDES DEL MES

INSTITUCIONS i SERVEIS

Ajuntament
 Ofi cines Tel. 973 390 057 / 973 390 632
 Fax: 973 390 040
 e-mail: ajuntament@agramunt.net
 web: www.agramunt.es

Jutjat de Pau Tel. 973 392 465

Consell Comarcal Tel. 973 500 707
 Fax: 973 500 666
e-mail: consell@urgell.cat
web: www.urgell.cat

Rectoria Tel. 973 390 239

Correus Tel. 973 390 081

CASSA Tel. 973 391 627  /  973 392 732

FECSA-ENDESA Tel. 973 392 005

SEGURETAT i ASSISTÈNCIA

Policia Municipal
En horari d’ofi cina Tel. 973 390 843
Emergència o problema de circulació 
 Tel. 670 234 394

Mossos d’Esquadra    088

Bombers 085 Tel. 973 391 080
e-mail: bombers1602@hotmail.com

Creu Roja Tel. 973 390 880

CAP Tel. 973 390 635
Urgències (diürn) Tel. 973 392 020
Urgències (nocturn) Tel. 973 392 020
 973 310 852
Visites per telèfon: 902 111 444
 (Sanitat respon)

Ambulàncies
Emergències mèdiques (SEM)      061

Farmàcia Esteve Tel. 973 390 428

Farmàcia Viladot Tel. 973 390 087

Funerària Tel. 973 390 862

ESPAI DE CULTURA

Ofi cina de Turisme Tel. 973 391 089
e-mail: turisme@ajuntamentagramunt.net
Horari: de dilluns a divendres, matí de 9h 

a 13h i tarda de 16h a 19h
 dissabtes, 10:30h a 13h

Refugi antiaeri     Tel. 973 391 089
Horari: dissabtes, d’11h a 13h
 diumenges, de 12:45h a 14h
Altres horaris visites concertades amb 
l’Ofi cina de Turisme

Fundació Privada Espai Guinovart
Tel. 973 390 904
e-mail: info@espai.guinovart.es
Horari d’hivern:

de dimarts a divendres, de 10h a 13h 
i de 16h a 19h
dissabtes d’11h a 14h i de 17h a 19h
diumenges d’11h a 14h

Visites concertades per grups

Museu Etnològic Tel. 973 391 089
Horari convingut amb l’Ofi cina de Turisme

Fundació Guillem Viladot “Lo Pardal”
Tel. 973 390 718
e-mail: lopardal@hotmail.com
Horari convingut amb l’Ofi cina de Turisme
(Tel. 973 391 089)

Biblioteca Municipal “Guillem Viladot”
Tel. 973 392 583
e-mail: bibagramunt@svt.es

CENTRES D’ENSENYAMENT

Escola Municipal
de Música Tel. 973 390 536

CEIP Macià-Companys Tel. 973 390 668

Institut de Batxillerat
“Ribera del Sió” Tel. 973 390 803

Llar d’Infants “Nins” Tel. 973 391 682

Col·legi Mare de Déu
dels Socors Tel. 973 390 083

TRANSPORTS DE VIATGERS

Estació d’autobusos de Tàrrega
Tel. 973 311 172

Agramunt-Lleida
A les 7 del matí i a les 14:30h

Agramunt-Barcelona
Tots el dies a les 8:10h i a les 17:13h
Diumenges i festius a les 19:47h
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GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE MARÇ
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Dies

Demografi a

(Mes de març de 2009)

NAIXEMENTS
Marc Balagueró i Fernández dia 27-2
Roger Ribes i Nadal dia 27-2
Chaima Koudine dia 28-2
Paula Salat i Pacheco dia   1
Mohamed Andi dia   2
Iman Boudina dia   2
Nil Muixí i Gilabert dia   5
Julià Turull i Marsà dia   9
Jan Figuera i Utgés dia 16
Luís Miguel Herrero Baurova dia 22

DEFUNCIONS
Joan Cinca i Bartolo 95 anys, dia   1
Cecília Fornells i Musoles 95 anys, dia   1
M. Teresa Mir i Pons 77 anys, dia   6
Àngel Lluch i Jou 69 anys, dia 10
Carme Vicens i Pla 98 anys, dia 10
Magdalena Coll i Pedrós 81 anys, dia 12
Jordi López i Garcia 90 anys, dia 15
Francesc Boix i Torres 88 anys, dia 30

Temps

PLUJA CAIGUDA DURANT EL MARÇ

Dia   1 ........................................  2,2 l./m2

Dia   3 ........................................  Inapreciable
Dia   4 ........................................  7,0 l./m2

Dia 28 ........................................  23,3 l./m2

Dia 29 ........................................  Inapreciable
Dia 30 ........................................  1,4 l./m2

Dia 31 ........................................  15,0 l./m2

TOTAL ........................................  48,9 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL MARÇ

Màxima del mes .....................21°, dies 20 i 27
Mínima del mes ........................... 0°, dies 5 i 7
Oscil·lació extrema mensual ........................21°
Mitja de les màximes ...........................15,290°
Mitja de les mínimes .............................3,806°
Mitja de les mitjanes .............................9,548°

L’observador: Deudat Pont

MAIG 2009

Mes de 31 dies, cinquè del nostre ca-
lendari. El dia 1 el sol surt a les 4h 48m, i 
es pon a les 18h 48m. El dia 31 el sol surt 
a les 4h 20m, i es pon a les 19h 17m.

El dia 20, el sol entra a la constel·lació 
de GÈMINIS.

Les fases de la lluna:

Quart creixent el dia   2, a les 20:44 h

Lluna plena el dia   9, a les 04:01 h

Quart minvant el dia 17, a les 07:26 h

Lluna nova el dia 24, a les 12:17 h

Quart creixent el dia 31, a les 03:22 h

l./m2

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

JO
S

E
P
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E
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El mes de maig és el millor moment de 
l’any per fer càntirs i vaixella de terrissa ja 
que, segons la creença popular, en aquesta 
època les serps no són verinoses i no hi ha 
perill que la terra pugui estar contaminada 
per elles i per tant no pot estar emmetzi-
nada. Antigament la terrissa feta al maig 
la feien pagar molt més cara que l’altra i 
l’anomenaven vaixella de rei perquè era 
l’única de la qual se servien els reis i els 
gran magnats i així estaven segurs de no 
morir emmetzinats. Es creu que durant el 
mes de maig la terra i el foc es casen i que 
fan més bona lliga que la resta de l’any, per 
això és el temps més bo per coure terra.

D’obra de maig
ma casa faig.

Teules i maons de maig,
més forts que fusta de faig.

Hom creu que aquest és també el millor 
moment de l’any per netejar pous, cisternes, 
basses, fonts, sínies, i totes les construc-
cions per on passa aigua i se n’hi diposita. 
Perquè l’aigua no s’estronqui ni es corqui, 
s’han de fer els treballs en lluna vella.

Segons la creença popular el maig és do-
lent per a les malalties, és quan s’agafen 
els mals dolents que duren anys i són difí-
cils de curar.

De malalties de maig 
n’estan plens els fossars.

De mals de maig
metges no en curen.

Dia 1: Festa del Treball. 

Dia 3: La invenció de la Santa Creu.

Dia 11: Sant Mamet. Hom creia antigament 
que tal dia com avui s’acabava l’hivern i el fred 
i era el sant el qui se l’emportava. A les llars de 
foc que hi havia escó mòbil, avui era el dia de 
treure’l. Abans de desmuntar-lo feien una gran 
foguerada i cremaven el tió més gros, venia a 
ser com el comiat de l’hivern.

Per Sant Mamó
la vella crema l’escó.

Per Sant Mamet
ni cargol ni bolet.

Dia 24: L’Ascensió del Senyor.

Dia 31: Pasqua de Pentacosta.

Ramon Bernaus i Santacreu
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Cecília Fornells Musoles
Morí el dia 1 de març de 2009, a l’edat de 95 anys.

E.P.D.

Els seus apenats: germana, Anna; nebots, cosins,
la família i els amics et recordarem sempre.

Agramunt, març de 2009

MEMÒRIA PERDUDA

Els seus ulls blaus de mar,
de mar moguda i brillant ahir
de mar tranquil·la i fosca avui

em miren;
em miren amb desconcert

em miren amb neguit
em miren amb tendresa

i sempre es fan la mateixa pregunta
la pregunta que em feia ahir

la pregunta que em farà demà
la pregunta que ningú desitja escoltar

em mira amb un posat sorprès per dins,
mou els seus llavis, i sempre, lentament,
les mateixes paraules: i tu com et dius?

Amb una rialla a la boca però,
amb la més profunda tristor dins el cor,

li contesto sempre el mateix
tantes vegades com faci falta,

lentament, i a cau d’orella,
i ella riu, amb una rialla sincera,

i observa tots els meus moviments,
m’agafa la mà i m’estreny tot dient:

no marxis, no em deixis,
tinc por, on ets?

I quan surto al carrer
i miro el cel tan blau

veig refl ectits els seus ulls en ell
i tot marxant cap a casa penso...

potser demà tot serà diferent,
potser m’agafarà la mà i em dirà:

explica’m coses de tu, adolescent,
perquè avui malgrat la meva vellesa

puc dir-te coses boniques,
puc dir-te que t’estimo,
puc dir-te que et conec.

                                       Albert Miralles

Trobem a faltar el
teu somriure.
Dius que ens deixes
te’n vas lluny d’aquí.
Però el record de la
vall on vas viure
no l’esborra la pols
del camí.

Dissetè Aniversari

Amadeu Amigó Pla
12 de novembre 1912

27 d’abril 1992

La família mai no l’oblidarà.

AGRAMUNT
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RECEPTARI
POPULAR

En aquest apartat de la revista, que és una mena de calaix de sastre, on hi ha un mica de tot, 
encetem una nova secció que té per objectiu allò que, genèricament, se’n diu recuperar la 

memòria popular. Ho farem a través d’anar publicant receptes de cuina amb ingredients propis 
de les nostres contrades, altres de guaridores i també transcriurem oracions remeieres.

Les oracions remeieres estan extretes del llibre, Algunes oracions remeieres de la Ribera del 
Sió que s’edità l’any 1984 per l’Institut d’Estudis Ilerdencs. El volum recollia un treball elaborat 
pel nostre company Joan Puig a partir de les aportacions dels alumnes d’un curs de català per 
adults que al seu torn les havien obtingut de persones més grans.

En aquesta secció també demanem la participació activa dels nostres lectors. Ens agradaria que ens féssiu 
arribar, a través de correu electrònic o bé ordinari a l’apartat de correus número 10 d’Agramunt, receptes de 
cuina, oracions o remeis casolans, ja sigui per guarir algun mal o que siguin útils per resoldre algun problema 
domèstic. Els anirem publicant i el remitent rebrà, a més del nostre agraïment, un petit obsequi.

Oració contra els cops,
el desllorigament d’ossos
o els pits caiguts1

«Jesús nasqué,
Jesús va ser batejat,
Jesús va sofrir passió i mort,
Jesús va ressuscitar
i se’n pujà al cel.
Jesús està sentat
a la dreta de Déu Pare
i des d’allí vindrà
a jutjar els vius i morts.

Per aquestes grans veritats
i pel valor i confi ança que inspiren
als cristians, que aquests cops
de ... (nom) ... i tot el mal
sigui curat
com ho foren les ferides
de la seva divina testa i costat».

(I calia resar cinc parenostres en me-
mòria de les cinc nafres de Jesús).

Aquells que volen aplicar aquesta oració pel 
desllorigament o els pits caiguts, cal que en el 
lloc on es diu «que aquests cops», es substi-
tueixi convenientment segons allò que es de-
sitgi guarir.

1 Assumpció Cortada, d’Agramunt, que, alhora, la sentí 
a Maria Planes i Torné, d’Agramunt, que té 60 anys (1 
d’abril del 1982).

Oracions remeieresReceptes de cuina

Amanida simpàtica
Ingredients:

Enciams variats, ravenetes, poma, pastanagues, 
ceba, pebrot verd i vermell, tomàquets, olives farcides, 
formatge fresc, fruits secs, vinagre, oli d’oliva, sal.

Elaboració:
Agafeu tots els ingredients, menys el formatge i els fruits secs. Ren-

teu-los i escorreu-los bé. Talleu-los ben petits i poseu-los en una safata 
per colors i per pisos. A dalt de tot i al mig de l’amanida poseu-hi el 
formatge fresc a trossos.

Els fruits secs trossegeu-los i poseu-los al voltant del for matge.
Amaniu-ho amb vinagre, oli i sal.

Concepció Planes Montseny (Sant Martí de Maldà)
Del llibret “Receptes de cuina tradicional de l’Urgell”

editat pel Consell Comarcal de l’Urgell

Remeis casolans

Per al bon trànsit intestinal
Ingredients: Timó, pa, oli i sal.

Elaboració:
Aquest remei s’utilitza per tenir un cos sa

i el trànsit intestinal regulat.
Un cop a la setmana cal menjar en dejú unes sopes escaldades amb 

oli, aigua i unes branques de timó.
El timó es pot trobar a tots els pobles de secà i en llocs erms o una 

mica muntanyosos.
Teresina Llavall (Claravalls)

Del llibret “Remeis casolans amb herbes aromàtiques o medicinals
de l’Urgell”, editat pel Consell Comarcal de l’Urgell

sió 542[ABRIL 2009]
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Cinquè aniversari

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

...i sé que algú, en el temps
servarà el meu record.

Agramunt, abril de 2009

Carme Vicens Pla
Mare, àvia i besàvia que tant t’hem estimat.

De part de la família que sempre et recordarà.

Volem donar-vos les gràcies a totes i tots per les mostres d’afecte,
i per haver estat al nostre costat en aquests moments.

Agramunt, 10 de març de 2009
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❚ Coordina Rosa Maria Sera

per
Ricard Bertran

Les 7
diferències

Un any més el grup 
caramellaire “Aires 
del Sió” van recórrer 
carrers i places de la 
Vila per alegrar-nos 
la Pasqua.
 
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 al JEROGLÍFIC:

JEROGLÍFIC

LLEURE AMENITATS

PESCAVA LLOBARROS
(Pes-Cavall-oB-arros)

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. Què hi feies a la platja

el mes de gener?

Solució al SALT DE CAVALL, per P.R.:

Els amics porten fatics i les amigues 
fatigues.

fa i Els

a ten ti mi

les gues tics por

fa mics a gues.

79sió 542[ABRIL 2009]
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Vas ser una gran esposa, millor mare i àvia

La teva vida ha estat un exemple d’afecte i sobretot d’humanitat.

Ens has ajudat a formar una família, a aconseguir el present i a preparar el futur

Has estat un exemple de lluita i de com estimar la vida

Has fet bé els deures i ja pots descansar tranquil·la

Nosaltres sempre estarem al teu costat, no t’oblidarem mai.

Segon Aniversari de la mort de

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

(ACS)

Els seus afl igits: espòs, Josep Mª Lailla Torres; fi lls, Josep Mª i Mª Assumpció;
nétes, Assumpció, Teresa i Anna; nebots i tota la família junt amb la

seva fi del Esther, ho fan saber a llurs amics i coneguts
i els preguen de voler-la tenir present en les seves oracions.
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LA FOTO per JOSEP BERTRAN

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

En números anteriors 
de SIÓ, alguns lectors 

es queixaven de l’abandó 
urbanístic en què es tro-
ben alguns carrers prou 
concorreguts de la Vila. Es 
lamentaven que s’invertis-
sin tants diners en grans 
obres, mentre que en ple 
segle XXI encara hi ha car-
rers sense voreres i mal as-
faltats que posen en perill 
la integritat dels vianants. 
La imatge que els oferim 
parla per si sola. Caminar 
per aquest indret pot signi-
fi car, com a mínim, quedar 
xop com un gat.
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D’esquerra a dreta i de dalt a baix:

1) Antoni Ortiz. 2) Antoni Pla.
3) Jordi López. 4) Joaquim Viciana.
5) Josep Cuñat. 6) Pere Solé.
7) Francesc Domingo. 8) Àngel Pallejà.

9) Ramon Joval. 10) Josep Tarragona.
11) Llorens Caballol. 12) Josep Roig.
13) Pepe Cuñat. 14) Emili Torrents.
15) Enric Faixa.

La noia núm. 19 de la foto del mes passat 
que constava com a Maria Ros, en realitat és 
Ramona Freixes.

Les dècades dels 20 i 50 del segle passat van ser uns anys de gran efervescència esportiva, especialment de 
futbol. Un dels factors que hi devia ajudar fou la construcció del Camp Municipal d’Esports. Eren unes magní-
fi ques instal·lacions que, seixanta anys després, encara són molt importants. Es van inaugurar durant la Festa 
Major de 1945. Van costar 179.179,23 pessetes a càrrec de Regions Devastades, però les obres les va fer l’em-
presari local Ramon Figuera. La foto que aquest mes posem a l’Àlbum correspon a la temporada 1947-48.

L’àlbum ����
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