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Ampli reportatge sobre l’incendi més
gran de Catalunya iniciat al nucli agregat
de la Donzell.

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

E

l foc del dia 17 de juny
que va començar a la
Donzell i que afectà
unes 5.000 hectàrees de la
Ribera del Sió, la Noguera i la
Segarra, serà un fet d’aquells
que deixen petjada, deixen
record, especialment entre
les persones que el van viure
a primera línia i, sobretot,
les que hi van haver de fer
front o que en van patir les
conseqüències.

L’endemà, el dia
després, quan les
flames ja eren
lluny i ja estaven
pràcticament
controlades, es
va poder constatar la magnitud
de la tragèdia.

Les flames van començar
molt a prop del nucli del
nostre agregat i, atiades pel
fort vent que feia aquella tarda, van avançar saltant d’un
indret a l’altre com cavalls
apocalíptics desfermats. No
tenien aturador. Ni bombers,
ni helicòpters, ni avions van
ser capaços de frenar-les
fins molts quilòmetres enllà
i moltes hores després.
El fum que s’aixecava desenes de metres amunt es podia

veure des de molts quilòmetres de distància, formant
un espectacular i dantesc
decorat com es palesa en
les imatges que publiquem
en aquest número i que durant el cap de setmana van
ocupar els principals espais
dels mitjans de comunicació
catalans.

les d’aquest paratge que ell
tant havia estimat.

L’endemà, el dia després,
quan les flames ja eren lluny
i ja estaven pràcticament
controlades, es va poder
constatar la magnitud de la
tragèdia. Es començà a fer recompte dels danys materials i
humans. Per més endavant es
van deixar els ecològics.

Diuen que el temps ho cura
tot. I és veritat. El Bosc del
Siscar es refarà amb els anys.
La propera primavera es tornarà a pintar de verd; la seva
fauna anirà retornant i els
arbres tornaran a créixer, amb
el pas del temps. El que la
natura pren, la natura torna.

Als agramuntins el foc se’ns
ha endut bona part del Bosc
del Siscar. Fa un mes informàvem que en Josep Guinovart havia tornat al Bosc. Mai,
però, ens hauríem imaginat
que les seves cendres es barrejarien tan estretament amb

Malauradament el que no es
recupera és el mal que fa la
mà de l’home.

L’ànima sensible de l’artista
hauria cruixit en veure el
resultat de la catàstrofe, i la
contemplació de la desgràcia
li hauria inspirat creacions a
partir d’un nou paisatge que
únicament l’ull d’un creador
com ell és capaç de veure.

Afectuosament,
Bernat Jofre
Agramunt, juliol 2009
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A C T UALITAT FETS DEL M E S

per JOSEP BERTRAN

L’incendi més gran
de Catalunya

JOSEP BERTRAN

A

l municipi d’Agramunt,
concretament en el
seu nucli agregat de la
Donzell, es va iniciar l’incendi més gran que aquest estiu
s’ha registrat a Catalunya fins
ara. Era el divendres 17 de
juliol a quarts de quatre de
la migdiada. Tot va començar
a pocs metres de les cases
de la banda nord del poble.

S’apunta que l’origen cal buscar-lo en la línia elèctrica que
hi passa, segons va dir el conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar. Per la seva part
la companyia FECSA-ENDESA ho nega totalment i, per
tant, caldrà esperar el resultat
de la investigació oficial que
va començar el mateix dia de
l’incendi.

Aquella tarda feia molt
vent. Bufava entre els 50 i
60 quilòmetres per hora. Donada l’alarma, aviat van arribar efectius contra incendis,
terrestres i aeris; l’alcalde
agramuntí i altres regidors,
tècnics i policia municipal
també hi van acudir pel que
hi fes falta, així com veïns de
la zona. Al final hi van partici[JULIOL 2009]
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Les flames van envoltar i travessar molts pobles com el de Rocabertí, sortosament deshabitat.
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FETS D EL M E S

4. Les persones se sentien impotents davant la força de foc.

çant vers el Bosc del Siscar.
“Si no el podem aturar abans
que arribi a Rocabertí se’ns
escaparà de les mans atiat
pel vent, que a dalt a la carena encara és més fort”, va
dir el Cap dels Bombers. I així
va ser.
Les flames van travessar les

El Bosc del Siscar
Malgrat els enormes esforços per part de tothom, les
flames van continuar avan-

3

cases deshabitades, coberts
i cementiri de Rocabertí i ja
no es van poder aturar fins 17
quilòmetres enllà, a Biosca,
en plena comarca de la Segarra. En total es van calcinar
oficialment 5.055 hectàrees
en menys de vint-i-quatre hores. A la matinada, l’incendi

4
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3. La força del vent va propagar
les flames a gran velocitat.

par 70 dotacions de bombers
d’arreu de Catalunya i 10 mitjans aeris entre helicòpters i
bombarders.

JOSEP BERTRAN

2. El foc ens va donar imatges
com aquesta, plena de simbologia.

JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN

▼
2
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A C T UA LITAT FETS D EL M E S

5. Les flames semblava que volaven per sobre el rostoll.
6. A l’extinció hi van participar
una setantena de mitjans dels
bombers.

JOSEP BERTRAN

6

estava bastant controlat, però
va caldre treballar-hi tot el
dissabte per donar-lo per apagat. El diumenge nombroses
dotacions de bombers encara
van treballar controlant tot el

perímetre per evitar possibles
revifalles.

Gran desolació
Enmig d’aquest perímetre,
una gran desolació. Segons la

versió oficial el foc va cremar
300 hectàrees del terme municipal d’Agramunt; 11 del d’Artesa de Segre; 1.820 d’Oliola;
953 de Cabanabona; 285 de
Vilanova de l’Aguda; 656 de
Sanaüja; 906 de Florejacs i
21 de Biosca. El 73 per cent
de la superfície era agrícola,
gairebé tot segat, i la resta
bosc. La major part d’aquestes hectàrees, el 95 per cent,
estan incloses en les Zones de
Protecció de les aus estepàries, les famoses ZEPAS.
Les flames van destruir una
granja de porcs i una de vedells; un total de quinze coberts amb milers de bales de
palla i maquinària agrícola
com tractors, remolcs i embaladores. Per salvar altres
instal·lacions va caldre molt
d’esforç de propietaris i veïns,
que van sortir amb els tractors
per fer tallafocs. Alguns, com
els propietaris de Maravella,
[JULIOL 2009]
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A C T UA LITAT FETS D EL M E S

JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN

▼
7
7. Unitats especialitzades van obrir
tallafocs.
8. Alguns agramuntins es van desplaçar fins a la zona de l’incendi.
9. Els mitjans terrestres intentaven
controlar el perímetre del foc.
10. La duresa de combatre qualsevol
incendi és gran, com es reflecteix en aquest bomber.

JOSEP BERTRAN

11. La densitat del fum feia difícil
desplaçar-se per les zones
afectades.

10
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la família París, van haver de
sortir corrents per salvar la
pell.

Víctima mortal
Destacar, però, la pèrdua
d’una vida humana. La del veí
de Guissona Joan Marsol Cuadros, de 86 anys, que va morir a causa del foc a prop de
Cabanabona. El seu vehicle va
caure a l’interior d’una mena
de riera seca canalitzada. En
va poder sortir, però desorientat pel fum no va poder fugir
del foc.

Visita consellers

11
JOSEP BERTRAN

A mitja nit del divendres el
conseller d’Interior, Joan Saura, va anar fins a Cabanabona
per rebre informació del foc.
L’endemà dissabte ho van fer
els consellers de Medi Ambient, Francesc Baltasar, i d’Agricultura, Joaquim Llena. Ambdós polítics es van reunir amb

▼

JOSEP BERTRAN

9

(passa a la pàg. 15)
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Granja - Cafeteria
C/ Petronel·la, 12 - Agramunt
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Tel. 973 390 468

A C T UA LITAT FETS D EL M E S

▼

12. Des de la Donzell les flames van
arribar 17 quilòmetres enllà,
fins a Biosca, arrasant tot el
que van trobar.
13. El foc va arribar fins al peu
de les cases i va malmetre
horts, fruiters i instal·lacions
agrícoles.
14. El Govern ha apuntat a una línia
elèctrica l’origen de l’incendi.
Fecsa ho nega i caldrà esperar
el resultat de la investigació.
15. Les unitats aèries, com aquest
helicòpter carregant aigua, són
imprescindibles per apagar els
focs agrícoles i forestals.

13

15
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JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN

16. Es va fer malbé molta maquinària, com aquest tractor
de Maravella que va quedar
totalment calcinat.

14

16
JOSEP BERTRAN
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17. Una vista de la zona afectada
amb la masia de la Rovira que
es va salvar gràcies a l’esforç
dels seus residents.
18. També de Maravella és aquest
cobert, que va quedar destruït
amb les més de mil bales de
palla que hi havia acumulades.
Als propietaris els va anar d’un
pèl de quedar atrapats.
19. En tota la zona afectada es van
cremar un total de 15 pallers
com aquest. També es van
destruir granges de porcs i
vedells i moltes instal·lacions.

21. L’alcalde d’Agramunt, el president del Segarra-Garrigues
i diversos propietaris afectats
per l’incendi van participar en
la reunió amb els consellers
Llena i Baltasar.

14
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JOSEP BERTRAN

20. La palla va trigar moltes hores
en ser consumida per les flames. A la nit donaven a la zona
afectada un aire fantasmagòric.

19

JOSEP BERTRAN

22

JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN

21

23

(ve de la pàg. 11)

22. El lloc de comandament dels
efectius que lluitaven contra
l’incendi es va establir a Oliola
el divendres, mentre que el
diumenge es va traslladar a
l’Àrea de Guissona.
23. Aquest és el vehicle en què
viatjava l’única víctima mortal
de l’incendi, al costat mateix de
Cabanabona.

els alcaldes d’alguns municipis afectats i una colla de pagesos de les zones cremades.
Durant la reunió, Llena va
dir que s’estudiarien mesures d’ajuda als perjudicats i
que presentessin relació dels
danys als ajuntaments i consells comarcals. També es va
parlar de la possibilitat de

declarar zona catastròfica els
termes d’Oliola i el de Cabanabona que en dos incendis
ha quedat totalment cremat.
Els pagesos van fer palès el
seu malestar pel tracte que
reben de l’administració que
els posa traves per tot: no els
deixa netejar els marges i després els acusa de provocar els

focs; tan aviat els prohibeix
actuar en cas d’incendi com
demana la seva col·laboració,
entre altres arguments. Cal
destacar també el malestar
de molts pagesos de la zona,
que veuen com se’ls impedeix
regar amb el flamant SegarraGarrigues que els passa ben
a prop.
[JULIOL 2009]
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JOSEP BERTRAN

Mobilitzacions

A

JOSEP BERTRAN

l marge del gran incendi de
la Donzell, els darrers dies
del mes de juny i els primers
de juliol la Ribera del Sió, especialment la zona dels Plans,
va patir nombrosos incendis, la
majoria en sembrats. Un dels
més importants va tenir lloc el
dia 1 de juliol, amb una afectació d’unes 300 hectàrees de
les poblacions de Montcortès,
l’Aranyó i Muller. Durant algunes hores de la tarda la carretera de Cervera va estar tallada
per deixar la via lliure als vehicles d’emergència. En aquest
i altres incendis de la zona
hi van participar els bombers
agramuntins, com s’aprecia en
la fotografia que es correspon
a una intervenció a Muller.
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Durant prop de
tres hores la C-14
va estar totalment
tallada a conseqüència de la
concentració de
màquines i tractors.

El president Montilla va visitar la zona el dia 2 de juliol,
aprofitant l’anada a Guissona,
coincidint amb el decret de la
conselleria de Governació que
prohibia que entre les 12 del
migdia i les cinc de la tarda,
les hores de més calor, no es
podia segar ni embalar amb
l’argument que les màquines
eren les principals culpables
dels incendis agrícoles que
s’havien donat aquest estiu.

Inicialment la mesura es va
establir per als dies 3 i 4.
La resposta del sector va ser
imminent amb una convocatòria, per part de la Unió de
Pagesos, a concentrar-se en
punts estratègics durant les
hores que no es podia treballar.
Un d’aquests punts va ser
la carretera C-14 al seu pas
per Agramunt. Durant prop
de tres hores aquesta via

va estar totalment tallada a
conseqüència de la concentració de màquines i tractors
que es van instal·lar en el
tram que va des del Control
fins passada la cruïlla amb
la Ronda del Comtes d’Urgell. No cal dir que l’emprenyada de molts conductors
va ser grossa i la feina de
tothom era buscar itineraris
alternatius per eludir el punt
tallat.

Sense línia
E

ntre quarts de 10 del matí
i quarts de 5 de la tarda
del dia 16 de juliol, els agramuntins es van quedar sense
servei de telèfon fix i mòbil de
la companyia Mosvistar i internet. Això va suposar molts
inconvenients en els afers
quotidians donat que, actual-

ment, moltes feines estan supeditades a aquests mitjans.
La causa, segons la companyia Telefònica, va ser la ruptura d’un cable de fibra òptica
per part d’una màquina que
treballava en les obres de millora de la variant de Tàrrega
de l’autovia A-2.

Sant
Cristòfol

JOSEP BERTRAN MITJAVILA

E

l col·lectiu de xofers va
organitzar, el dissabte 11
de juliol, els tradicionals actes amb motiu del seu patró,
Sant Cristòfol. La novetat
d’enguany va ser el canvi de
recorregut de la desfilada de
la benedicció dels vehicles.
Com sigui que l’avinguda
d’Àngel Guimerà està en
obres, els participants van rebre l’aigua beneïda a la plaça
del Pou. Com és tradicional
hi va haver molta concurrència de tot tipus de vehicles,
alguns d’època.
[JULIOL 2009]
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ACTUALITAT
ELÈCTRICA
QUÈ ÉS LA TUR?
És la nova tarifa d’últim recurs a la qual poden acollir-s’hi tots els consumidors que tinguin contractada
una potència igual o inferior a 10 kilowatts. Aquest
servei el donen cinc empreses, i és el Govern qui en
fixa el preu.
La TUR va entrar en vigor el passat dia 1 de juliol. A partir d’aquesta data, deixem de ser clients de
l’empresa que fins ara ens subministrava l’electricitat
i desapareixen les tarifes integrals.
QUI EN QUEDA A FORA?
Per llei, els consumidors domèstics i les pymes amb
més de 10 kw de potència contractada, els quals
hauran d’acudir al mercat lliure, on un total de 15
companyies ofereixen aquest servei. S’aconsella
precaució mentre no es conegui l’import de LA
TUR i les empreses no publiquin tarifes adaptades a la nova situació.
LA TUR NO ÉS UNA TARIFA SOCIAL
Perquè la tarifa social és aquella que es coneix com
a bonus social. S’aplicarà a consumidors amb menys
de 3 kw contractats, jubilats amb pensió mínima majors de 60 anys, famílies nombroses i famílies amb
tots els seus membres a l’atur, i se’n congelaran les
tarifes.
L’USUARI NO ES POT QUEDAR SENSE
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Els traspàs de clients de l’empresa distribuïdora a la
comercialitzadora es produí automàticament el dia
1 de juliol i no va tenir cap repercussió en el subministrament.
SIGNAR UN NOU CONTRACTE?
No serà necessari. Si durant aquests dies signéssim
algun contracte, seria per passar al mercat lliure i no
pas per mantenir-nos a la TUR. I compte, perquè ara

18
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és el moment en què alguns comercials del mercat
lliure passaran pels domicilis dels usuaris amb l’amagada intenció de fer clients. Per tant, molta precaució!
LES CINC EMPRESES
COMERCIALITZADORES:
– Endesa Energía XXI, S.L.
– Iberdrola Comercialización de último Recurso, S.A.U.
– Unión Fenosa Metra, S.L.
– Hidrocantábrico Energía Último Recurso, S.A.U.
– E.ON Comercializadora de Último Recurso, S.L.
• Abans de contractar cal demanar informació
completa i analitzar molt bé totes les condicions establertes.
• No facilitis les teves dades bancàries, ni les
factures anteriors, ni les teves dades personals, si no estàs realment segur de la contractació.
• Si tens contractat algun finançament amb la
companyia actual, informa’t de com quedarà.
• Llegeix detingudament el contracte, i mai no
signis un document en blanc.
• El nou contracte s’ha de realitzar per escrit i
en exemplar doble.
• Si reps una trucada telefònica o una visita inesperada al teu domicili per a què canviïs de
companyia elèctrica, no et precipitis i recorda
que tens 7 dies per desistir del contracte sense haver de donar cap justificació.

A C T UA LITAT FETS D EL M E S

JOSEP BERTRAN

L’Avícola ha fet mig segle

a vila de Guissona va viure
el 2 de juliol un dia històric
amb la celebració del 50 aniversari de l’actual Corporació
Alimentària, la popular i històrica Avícola. La celebració va
tenir una repercussió més enllà de la població segarrenca,
donat que la influència de la

L

CAG arriba a molts indrets i a
Agramunt es palesa des de fa
molts anys. És així que molts
agramuntins i riberencs van
participar en els actes de celebració que van tenir lloc a partir de quarts de vuit del vespre
del primer dijous de juliol.
Hi van assistir més de 6.000

convidats. Es van habilitar tres
recintes, un de central, els dels
VIPS, en deien, on es van poder veure en directe les intervencions del President de la
Generalitat, José Montilla, i la
del creador i màxim responsable de la CAG des dels seus inicis, Jaume Alsina. A l’exterior
es van preparar dos recintes
més que van seguir els actes a
través de pantalles gegants.
El que va donar el plus de
qualitat a l’acte va ser el concert que va oferir l’Orquestra
Julià Carbonell de les Terres
de Lleida i, molt especialment,
la popular soprano Montserrat
Caballé. Per acabar la celebració, un multitudinari sopar
commemoratiu amb les taules
instal·lades a tot el llarg de la
Rambla. Malgrat la complexa
infraestructura que es necessita per donar de sopar a sis mil
persones, sembla, a parer dels
comensals, que tot va anar
molt bé.
També es va publicar un llibre commemoratiu, molt ben
editat, que va ser lliurat a tots
els convidats i que, a hores
d’ara, és a disposició de tots
els socis.

JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN
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A C T UA LITAT FETS D EL M E S

Malacatum
’Ajuntament i diversos collectius d’immigrants van
celebrar, el diumenge 28 de
juny a la tarda, al Passeig del
Sió, la sisena edició de la Malacatum, la festa de la diver-

JOSEP BERTRAN

L

sitat. Durant tota la tarda un
nombrós grup de persones,
entre immigrants i autòctons,
van participar en els actes que
s’hi van celebrar, com tallers
de percussió a càrrec d’un
membre de l’Orfeó Lleidatà;
les activitats organitzades pel
CAU i un berenar de germanor
amb plats típics dels diversos
països participants. Segons
l’Ajuntament, la festa de la
Malacatum pretén afavorir la
convivència entre els diversos
col·lectius estrangers que hi
ha a casa nostra.

JOSEP BERTRAN

El Passeig del Sió va
acollir la sisena edició
de la Malacatum, la
festa de la diversitat.

Breus:
Mercat d’Estiu
El divendres dia 17 de juliol l’Associació de Botiguers va celebrar la primera edició del Mercat d’Estiu. Va escollir
el marc del Passeig del Sió un dia de cada dia al vespre, entre les 20 i les 24 hores. Hi havia una dotzena de parades
i entre els compradors es va sortejar un pernil i una caixa d’ampolles de vi.

Activitats estiuenques
L’Ajuntament va començar el dia 1 de juliol els actes del cicle d’activitats estiuenques. Ho va fer amb una sessió de
cinema a la fresca; el dia 8 hi hagué un concert als Dipòsits del Convent a càrrec del grup “La puerta de los sueños;
el dia 15 se celebrà una sessió de cinema a Mafet. Durant l’estiu, també alguns establiments privats, Més Cafè i el
Xiringuito, organitzen activitats musicals per als seus clients i públic en general.
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Inauguració del Segarra-Garrigues

E

n plena polèmica que genera el tema de les ZEPAS, el dia 5 de juliol es va
inaugurar amb tota solemnitat el primer tram del canal
Segarra-Garrigues.

L’acte el va presidir el president de la Generalitat, José
Montilla, acompanyat del Secretari General del Medi Rural del Ministeri del Govern
Central, Josep Puxet, i del

president de la Comunitat de
Regants, l’agramuntí Josep
París. El tram inaugurat té
5,2 quilòmetres de llargària
i regarà un total de 850 hectàrees del municipi de Vilanova de l’Aguda a la comarca
de la Noguera. De moment
l’aigua del canal ja rega una
finca de patates d’un veí de
la zona.
Durant la inauguració va
planar el fantasma de la sentència de la UE que obliga a
ampliar encara més les zones
de protecció de les aus estepàries. Les negociacions continuen, mentre que els pagesos
inclosos en aquestes zones no
saben com els afectarà. Agramunt no està gaire afectada
per les ZEPAS, encara que sí
que ho està, i molt, el conjunt
de la Ribera del Sió.
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H ISTÒR IA AG R A MU N T A L ES HEMEROTEQUES

R. BERNAUS / J. BERTRAN

La fil·loxera a la Ribera del Sió
S’apropa la fil·loxera:
20 d’agost de 1896
22 de agosto de 1896

Desde Agramunt
20 de agosto 1896.
Señor Director de LA VANGUARDIA.
Estamos pasando en este país un verano triste, debido á diversas circunstancias, pues hemos empezado por tener una cosecha
muy mermada, de tal manera, que se presenta para los pobres
labradores un invierno más triste todavía, asomando el hambre
y la miseria por todas partes.
La cosecha de uva será pequeñísima á causa sin dada de la
pertinaz sequía que sufrieron nuestros viñedos, y si bien el precio
de los caldos ha subido algún tanto, esto no basta para cubrir las
necesidades de los viticultores.
El oidium ó mildew no se ha dejado sentir este año, pues los
vástagos de la vid presentan un aspecto floreciente y vigoroso.
No obstante, el pánico y la alarma cunde en esta villa al ver que
se aproxima una tremenda invasión filoxérica en nuestro término
municipal y otros limítrofes. El enjambre de esos bichos ya empieza á dar sus funestos efectos en el llano de Urgel, extendiendo
su maléfica influencia en las riberas del Sió.
Para combatir el desastre que se avecina, la Exma. Diputación
provincial publicó el día 17 del pasado mes una circular dictando
reglas para combatir la plaga filoxérica, y cuya resolución ha sido
bien recibida del público.
Además de este asunto capital, existe otro que preocupa á
estos vecinos y es el embargo que con todo rigor sa lleva á cabo
en esta villa por débitos de consumos y cuyo procedimiento origina muchos disgustos y comentarios nada favorables á todas las
personas de recto criterio.
Ayer á las siete de la tarde un repique general de campanas
anunció al vecindario la llegada del Cardenal Casañas, quien se
dirige al Congreso Eucarístico que ha de celebrarse en Lugo.
Su Eminencia se hospedó en casa de la señora Viuda de Ciscar.
Siempre de V. affcmo. S. S.

El Corresponsal.
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L’any 1896 va ser un any molt dolent
per a la collita dels cereals, amb previsions fins i tot de passar gana i misèria a l’hivern. La collita de vi sembla
que també fou molt dolenta per culpa
de la sequera. Però allò que més preocupava als pagesos era l’aproximació
de la fil·loxera que ja havia arrasat les
vinyes a molts indrets de Catalunya i
ja començava a apropar-se a les terres
de l’Urgell. Cal fer notar que fa cent
anys a la major part de la terra de secà
d’Agramunt es cultivaven els tres cultius tradicionals mediterranis introduïts pels grecs i pels romans: el blat, la
vinya i l’olivera.
La fil·loxera. Insecte de l’ordre dels
hemòmpters que parasita en massa els
ceps i s’alimenta exclusivament de la
seva saba, provocant a la llarga la mort
de la planta parasitada. Als ceps europeus els ous d’hivern de l’insecte donen lloc a un pugó que habita damunt
de les arrels petites i el cep es debilita
fins acabar morint-se. Els ceps americans no són afectats per la plaga. Per
lluitar contra la plaga de la fil·loxera el
millor remei és plantar ceps americans
i empeltar-los de les varietats europees. La fil·loxera és originària d’Amèrica
del Nord i fou transportada a Europa de
manera accidental el 1863 a Anglaterra, arribant al continent el 1865 i arrasant a poc a poc totes les vinyes. El primer focus apareix a Narbona el 1867,
el 1878 ja es troba a la Catalunya del
Nord i el 1879 ja destruïa les vinyes
de l’Alt Empordà. Per aturar la plaga
s’arrencaven els ceps i se’n plantaven
d’americans, però hi havia un corrent
partidari d’aplicar-hi insecticides (neolina i sulfur de carboni). La plaga no

JOSEP BERTRAN

El conreu de la vinya tenia una
gran importància en l’economia
agrària d’Agramunt. El nombre
de cellers que hi havia per
elaborar i guardar el vi en deixa
constància. La foto correspon a
la recuperació del celler de Cal
Siscar que està duent a terme
la família Camats. Les seves
dimensions i les instal·lacions
que disposava en són també una
bona mostra.

s’aturava i el 1883 arribava al
Vallès i al Maresme, el 1887
al Penedès i l’Anoia, entre
1890 i 1891 s’estengué pel
Camp de Tarragona i l’Alt Urgell, el 1993 estava estesa
per la Conca de Barberà i el
Priorat, el 1899 arrasava les
vinyes de la Ribera d’Ebre, la
Terra Alta i les Garrigues. No
va arribar definitivament fins

el 1900 a l’Urgell, la Segarra i
el Pallars, delmant així tot Catalunya. La solució que finalment es va adoptar fou deixar
morir els ceps vells i replantar
amb peus americans. A molts
indrets com a Agramunt ja no
es van tornar a plantar. A alguns indrets com al Penedès
ressorgí el problema dels rabassaires, petits pagesos que

cultivaven marges de vinya
(rabassa), fins que aquesta es
moria, a les finques de grans
propietaris i que ara amb la filloxera perdien els drets sobre
aquelles vinyes. Les represàlies dels rabassaires van destruir fruiteres, hortes i boscos
en trobar-se desposseïts dels
seus drets ancestrals damunt
les rabasses de ceps. ■
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E NTITATS ESC O LA D E MÚSICA

Activitats de l’escola
nes d’Òpera. Nou cantants,
acompanyats pel pianista Manel Ruiz, ens van interpretar
fragments i àries de diverses
òperes. Una dels cantants era
Anna Guixé, professora de la
nostra Escola de Música. Tot
l’espectacle va ser dirigit per
Francesca Roig i Lluís Parera.
A la mitja part es van lliurar les
orles als alumnes que aquest
curs van acabar el quart curs
de Nivell Mitjà.

EMMA

Audicions

A dalt, lliurament d’orles als
alumnes que van acabar quart
curs de grau mitjà.
A baix festa de fi de curs al pati
de l’escola.

EMMA

A la pàgina de la dreta, concert
al geriàtric de Cal Mas Vell, en
la Festa de la Família.
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Concert de fi de curs
El diumenge 14 de juny el
Casal Agramuntí es va omplir amb motiu de la cloenda
del curs 2008-09. Aquest
any vàrem poder gaudir de
l’espectacle/concert d’Esce-

Les últimes audicions
d’aquest curs van tenir lloc
els dies 15, 17 i 18 de juny.
Alumnes de diferents instruments van interpretar obres i
cançons en un repertori molt
variat.

Festa de fi de curs
A la tarda del divendres 19
de juny vàrem fer la tradicio-

nal festa de fi de curs, al pati
de l’Escola Municipal de Música. Vàrem muntar un escenari a l’ombra dels arbres,
damunt del qual van passar
els grups dels més petits,
els combos, les orquestres
i alguns grups de cambra.
Aquests grups d’alumnes ens
van mostrar les seves aptituds
cantant, ballant i, sobretot,
tocant. A l’hora de berenar
tothom va poder matar el cuc
amb coca i xocolata amb begudes refrescants.

Concert al geriàtric
El dia 20 de juny es va fer
l’última activitat d’aquest
curs: per donar el toc musical a la Festa de la Família,
alumnes de l’Escola van oferir un petit concert. Després
hi va haver un pica-pica de
vermut per a tots els músics
participants.

EMMA

Començament del curs
2009-10
Després de les merescudes
vacances d’estiu tornarem al

2009-2010. Si voleu aprendre a tocar algun instrument,
no dubteu de passar per l’Escola Municipal de Música de
la nostra vila. Us atendrem
a partir de l’1 de setembre
(17:00 - 20:00). També ens
podreu trucar al telèfon de
l’Escola 973 39 05 36.
Agafem alumnes a partir
de 3 anys (és a dir, alumnes
que aquest curs comencen a
P3). Us recordem que no hi
ha edat màxima. Per aprendre
música i gaudir-ne mai no és
massa tard!
Per a més informació, o si
voleu veure més fotos de diverses activitats de la nostra
Escola, consulteu el nostre
web:

setembre, carregats d’energia i ganes de treballar, per
a engegar el nou curs escolar
http://www.xtec.cat/centres/c5006434
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E NTITATS C EN TR E EX C URSIONISTA D’AGRAMUNT

El CEA comença a caminar

CEA

La Junta

Participants a la sortida del
dissabte 4 de juliol a la Donzell.

Qui estigui interessat a formar
part del CEA pot
adreçar-se a
les oficines de
l’Ajuntament a
buscar la butlleta
d’inscripció o bé
demanar-la pel
correu electrònic:
ceagramunt@
gmail.com

E

n els darrers mesos una
colla
d’agramuntins
vam tenir la iniciativa
de crear un centre excursionista a la nostra vila. Per això
vam fer una primera reunió
informativa amb la intenció
de veure l’acollida que tindria una associació d’aquest
tipus a Agramunt. En aquesta
primera reunió hi van assistir
una cinquantena de persones
que es van mostrar interessades en la iniciativa de crear un
grup excursionista. D’aquesta
reunió en va sortir una junta,
que durant aquests dos mesos hem estat treballant per

començar a endegar aquest
projecte i formalitzar els tràmits d’inscripció del Centre
Excursionista d’Agramunt.
Per tal de presentar-nos i
donar-nos a conèixer, vam organitzar una sortida inaugural
el dissabte 4 de juliol, a les
7 de la tarda, a la Donzell,
en la qual van participar més
d’un centenar de persones de
diverses edats. Un cop vam
arribar a la Donzell, vam sopar
a l’ermita de Sant Roc i allà
vam presentar la Junta del
Centre Excursionista a tots els
participants de la caminada.
Des del Centre Excursionis-

ta d’Agramunt informem que
tothom qui estigui interessat
a formar part del Centre Excursionista d’Agramunt pot
adreçar-se a les oficines de
l’Ajuntament a buscar la butlleta d’inscripció o bé demanar-la mitjançant un correu electrònic a l’adreça del
centre excursionista: ceagramunt@gmail.com. El preu
de soci és de 10€ anuals els
menors de 18 anys i de 15€
anuals a partir dels 18 anys.
Per a més informació també
podeu adreçar-vos en aquest
mateix correu electrònic o bé
al telèfon 689535233. ■
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E NTITATS C A N A L SEGA RRA- GARRIGUES

El canal Segarra-Garrigues obre
un nou futur a la Comarca del Sió
Josep París i Piqué
President de la Comunitat General de Regants

Josep París amb la ministra de
Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino de España, Elena
Espinosa.

Estem construint
entre tots una
infraestructura
d’irrigació que
ha de fer de les
nostres terres
una gran fàbrica
d’aliments i un
pol d’atracció
de la indústria
agroalimentària.

A

mb la inauguració oficial
del regadiu del SegarraGarrigues pel Molt Honorable President de la Generalitat, Sr. José Montilla, i per
l’Il·lm. Sr. Secretari d’Estat del
Medi Rural i Aigua de l’Estat,
Sr. Josep Puxeu, vam viure un
dia històric el passat diumenge
dia 5 de juliol.
De fet, des del dia 26 de
març, es venien efectuant proves de regadiu a diferents finques del sector 12.1, en concret a Albatàrrec, i del sector
1, a Oliola. Ara s’ha fet l’acte
oficial i protocol·lari d’obrir l’hidrant de la primera finca que
serà, per a la història, la dels
senyors Onofre i Ramon Torra
coneguda amb el nom de “Finca Masset” a Oliola. Es tracta
d’una finca de 21 hectàrees
cultivada, en aquest moment,

de patates que es rega amb aspersors.
Aquesta inauguració, a la
qual vam poder assistir tots els
regants del Segarra-Garrigues,
suposa una fita memorable i
històrica, amb la que van somiar diferents generacions
dels nostres avantpassats i que
ens van llegar un llibre sense
fulls però amb un títol ben clar
“volem aigua per a les nostres
terres”. Tenim encara molts
temes per tancar i que, entre
tots, haurem d’afrontar: la controvertida problemàtica de les
ZEPAS, el preu de les tarifes
de l’aigua, així com també la
incomprensió del món rural per
part del món urbà. Amb l’esforç de tots ho superarem.
He rellegit aquests dies dos
llibres dedicats als Canals
d’Urgell; tots dos es van publicar per Pagès editors: l’un,
l’any 1996, anomenat “El tresor dels Canals d’Urgell” de
Jaume Mateu, Josep Ripoll i
Josep Vallverdú; i l’altre, publicat l’any 2000, dedicat a
la figura del nostre il·lustre i
històric agramuntí d’adopció
“L’enginyer Domingo Cardenal” de Jaume Mateu. En ells,
he vist precedents de la nostra
situació: dificultats per l’execució de l’obra, per l’expropiació dels terrenys, pel pagament
del cànon que havien de pagar
els pagesos per regar (el famós
“novè”), les dificultats econòmiques de la SA Canal d’Ur-

gell, les lluites entre aquest i el
Sindicat General de Regs, etc.
A títol d’exemple, al llibre
“Els tresors dels Canals d’Urgell” de Jaume Mateu, comenta Vallverdú que “s’hi expliciten amb rotunditat algunes
dificultats, conflictes, calamitats, intrigues i grandeses que
acompanyaren aquella obra.
El canal de reg de les aspres
i secaneres planes compreses
entre la Segarra i el Segre havia estat no únicament una
aspiració mantinguda des del
segle XV per propietaris dominants i pagesos del comú, sinó
objecte de quinze projectes de
materialització més o menys
ben amanits, unes vegades fregant la utopia, d’altres des de
premisses més sensates, que
tenien en compte la necessitat
i l’operativitat.”
Hem de tenir memòria històrica i pensar que, malgrat
les dificultats de tota mena
que l’execució de les obres
d’aquesta naturalesa comporten, estem construint entre
tots una infraestructura d’irrigació que ha de fer de les
nostres terres una gran fàbrica
d’aliments i un pol d’atracció
de la indústria agroalimentària.
Hauríem de començar a pensar
en aquesta nova agricultura
que ens exigirà ser eficients.
Va ser el primer dia d’un nou
futur ple de reptes per a nosaltres els agramuntins i per a tota
la gent de la Ribera del Sió. ■
[JULIOL 2009]
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OP IN IÓ EL CELOB ERT

per JOAN PUIG i RIBERA

Dos homenots
mb pocs dies de diferència ens han deixat
dos personatges preeminents. Diferents entre ells en
moltes coses, però a la vegada
notables pel seu treball. L’un,
en Vicenç Ferrer, va morir
lluny, a l’Índia; l’altre, en Baltasar Porcel, a Barcelona, on
els amics li van retre el darrer
adéu, abans d’ésser traslladat
a sa illa natal.
En Vicenç Ferrer era un barceloní nascut el 1920 de pares
originaris de Gandia. Als quinze anys va llegir un llibre que
el portà a la convicció que Déu
no existia. Va viure la guerra
com tothom fins que el 1938
fou cridat a files per lluitar en
defensa de la República. Participà a la Batalla de l’Ebre on
una nit, assegut a la vora del
riu, va recuperar la convicció
de l’existència de Déu. Acabada la contesa civil va començar els estudis de dret que més
endavant va abandonar per ingressar a l’orde dels jesuïtes.
Amb els pas dels anys va descobrir que la seva feina s’havia
de centrar en els homes més
que en l’ofici religiós. Fou destinat a l’Índia on va començar
a treballar amb camperols pobres tot organitzant-los i ajudant-los a excavar pous, edificar escoles, bastir dispensaris
mèdics... Més endavant es va
establir a Anantapur, al sud de
l’Índia, i va deixar la companyia de Jesús, encara que no
va abandonar la seva tasca dedicada a ajudar els desvalguts
d’aquella regió. Va crear una
organització (ONG) destinada
al desenvolupament humà de
la zona. Amb el seu esforç i el

A

Vicenç Ferrer i Baltasar Porcel,
dos homenots que ens han deixat
recentment.

Aquests dies
d’estiu poden
servir-nos per
recordar i rellegir
aquests personatges que ens han
deixat. L’un per
la seva dedicació
als més pobres i
necessitats. L’altre
per la seva magnífica producció
literària...

dels col·laboradors, moltes persones han pogut sortir de la misèria i tenir una educació i una
sanitat dignes. En el llibre que
va escriure, La trobada amb la
realitat, confessà: “tot aquest
temps ha estat ple de plans,
projectes, lluites, necessitats
urgents per resoldre, crisis, sorpreses. Hem conviscut amb la
pobresa i el patiment humans
dia a dia. Però sempre hem tirat endavant, convençuts del
camí que hem escollit i amb la
força moral de saber que tenim
la Providència al nostre costat.” Vicenç Ferrer interpretava
el seu cristianisme amb l’acció
al costat dels desvalguts. Deia:
“L’home pobre no té al seu
abast prou eines materials per
ser lliure espiritualment. Ha de
menjar”, “Sóc un home pràctic que busca resultats immediats”, “Si vols ser ric, dóna!;
si vols ser pobre, no donis res
a ningú”, “Els polítics haurien
de plorar en veure què està
passant”...
En Baltasar Porcel vivia a
Barcelona des de feia molts
anys, encara que havia nascut
a Andratx, d’on mai no es desvinculà. S’havia obert un camí
en el món de la nostra literatura des de feia anys, fet que
li permetia viure de l’ofici d’escriptor, cosa gens fàcil en les
nostres latituds. Va destacar de
jove amb novel·les esplèndides
com La lluna i el Cala Llamp,
Els argonautes, Difunts sota els
ametllers en flor... També per
unes magnífiques entrevistes a
personatges importants que es
publicaren a “Serra d’Or” i més
endavant s’aplegaren al volum
titulat Grans catalans d’ara.

Amb el pas dels anys vingueren
les grans novel·les com Les pomes d’or, Les primaveres i les
tardors, Cavalls cap a la fosca,
El cor del senglar, L’emperador o l’ull del vent… També els
seus articles a “La Vanguardia”
i la participació en programes
televisius que demostraren la
seva vàlua comunicativa. En
Baltasar Porcel escrivia unes
narracions amb una força inusual. Els seus personatges,
marcats pel destí, viuen amb
passió i viatgen per la Mediterrània i arreu del món, captivant
el lector per les aventures i desventures que passen. El llenguatge narratiu de Porcel, amb
algun deix mallorquí, enganxa
el lector i l’empeny a continuar
en la lectura. Una prova evident
de la vàlua d’en Porcel són els
nombrosíssims guardons que
va rebre en vida (d’entre els
quals sobresurt el premi d’Honor de les Lletres Catalanes)
així com també les traduccions
que s’han fet de moltes de les
seves obres a llengües diverses.
No és cap disbarat afirmar que
actualment era el narrador més
destacable de la nostra literatura, cosa que feia que molts el
veiessin com el millor candidat
català al Nobel.
Aquests dies d’estiu poden
servir-nos per recordar i rellegir aquests personatges que
ens han deixat. L’un per la
seva dedicació als més pobres
i necessitats. L’altre per la seva
magnífica producció literària
equiparable perfectament als
millors best sellers del mercat.
Es tracta, com diria Pla, de
dos autèntics homenots. Tinguem-los en la memòria. ■
[JULIOL 2009]
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per A. PONSA

Oficis: empeltador d’arbres i plantes
L’ofici d’aquella persona que sap fer empelts rep el nom d’empeltador, un ofici potser dels més antics,
el qual, encara avui, té tantes perspectives de vida que se li n’albiren molts anys i, potser, segles i tot,
perquè amb l’abundància d’arbres fruiters i d’altres no fruiters que tenim la sort que s’escampin per tantes
i tantes zones del nostre país no sembla pas gaire arriscat creure-ho així.

Seqüència de com s’efectua
un empelt.

L’empelt és
l’acció d’ajuntar
una part de
l’arbre, de la
planta o de
l’arbust en la d’un
altre de manera
que el conjunt es
comporti com un
sol cos.

Els entesos
diuen que
l’època ideal per
a fer empelts és
quan els borrons
d’ambdues parts
estan reposant.

D

it això, potser cal que
anem a conèixer unes
breus pinzellades de
quina és la feia de l’empeltador
i com la de fer.
Doncs bé, l’empelt és l’acció
d’ajuntar una part de l’arbre,
de la planta o de l’arbust en
la d’un altre de manera que el
conjunt es comporti com un
sol cos. Els casos més comuns
són quan es fa la unió de dos
trossos de plantes als quals
se’ls anomenen pua o empelt
al de la part empeltada i patró
o peu al de la part que ha estat
empeltada, la qual és l’arbre
o planta al qual s’ha fet l’empelt.
Com he dit, la pua sol ser un
tros de branca que porta un o
més borrons, cosa essencial
perquè es formi el nou tronc i
les branques de la nova planta.
Així el patró o peu està format
per tota la part baixa (arrels i
part del tronc) de la planta
principal, i aquest és el que desenvolupa tot el sistema relatiu
a les arrels.
El que acabo de descriure és

un sistema de fer empelts dels
més emprats, tant si es tracta
en jardineria, com en fruiters,
i amb ell s’aconsegueix un
desenvolupament ultra ràpid i
molt vigorós d’aquelles plantes
que es reprodueixen per llavor, massa lenta i poc segura
o, també, d’aquelles que no
s’adapten prou bé a les condicions del sòl.
Perquè visqui l’empelt necessita que es compleixin unes
condicions que li són indispensables. La primera és que les
plantes o els arbres empeltats
siguin de varietats diferents
però d’una mateixa espècie o,
també, d’espècies diferents
d’un mateix gènere.
Si no és així, els empelts
anomenats intergenèrics (d’un
mateix gènere) no solen pas
donar bons resultats.
Els entesos diuen que l’època ideal per a fer empelts és
quan els borrons d’ambdues
parts estan reposant, i és condició fonamental que la pua
resti en contacte íntim amb el
patró, per tant, cal que totes

dues parts es mantinguin ben
unides, i per aconseguir aquest
fi l’empeltador acostuma lligarles o clavar-les ben estrebades.
Després també és important
recobrir tota la superfície de
l’empelt amb sengles pastes o
ceres que hom pot comprar en
diversos establiments del ram.
D’empelts se’n fan de moltes
classes. El de pua o agulla es
fa amb una pua d’entre 4 i 10
cm. de llarg proveïda almenys
d’un borró. I n’hi ha de diverses
menes segons la forma d’inserir
la pua. Un anomenat de llengüeta amb el qual s’insereixen
pues de diàmetre petit d’entre
0.5 i 1.5 cm. sobre un peu del
mateix gruix; l’empelt de costat que s’usa per empeltar una
pua sobre un patró de diàmetre
més gran; l’empelt de fenedura
que es pot fer sobre el tronc si
té menys de 10 cm. de gruix,
o sobre les branques; l’empelt
de corona o escorça que es fa
posant el borró al voltant del
patró en un tall longitudinal fet
només a l’escorça, etc.
Per descomptat que hi ha
més maneres de fer empelts,
però vull fer un esment especial
a l’empelt de contacte que consisteix a treure alguns centímetres de l’escorça tant de l’empelt
com del patró i a fer-hi coincidir íntimament ambdues parts
i lligar-les ben fort. D’aquesta
unió en surt una nova planta o,
millor dir, una nova part en una
mateixa planta. ■
[JULIOL 2009]
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Qui vol un gos petaner?
El Puk era el
millor company
de joc del meu fill
petit i una alegria
constant per a
tota la família.
Malauradament
no l’hem pogut
gaudir massa
temps, ja que el
passat divendres
dia 3 de juliol,
als vuit mesos
d’edat, va desaparèixer sense
deixar cap rastre
d’on havia anat.

No entenem com
hi pot haver gent
sense cor que
es pugui endur
un gos que té
una família que
l’estima, com si
no passés res
de res, en lloc
d’acollir un gos
dels molts que hi
ha a les nostres
gosseres.

E

l passat divendres dia 3
de juliol va desaparèixer
el nostre gos “Puk”. Així
de senzill...
En els nou anys que fa que
visc a Serrallonga he perdut
ja tres gossos, tots tres havien
estat regals que m’havien fet
amics i tots tres eren gossos
de raça.
El primer va ser un pastor
alemany femella, que vaig
acollir perquè fes companyia
a un gos ja bastant vell que
tenia aleshores. Aquesta gosseta només va estar amb nosaltres dos anys, ja que un dia
va desaparèixer sense deixar
cap rastre, no tenint tampoc
cap motiu per fugir.
Al cap d’un temps em van
regalar un cadell de golden retriever. Malauradament només
vam poder gaudir d’ell un any,
ja que un diumenge també va
desaparèixer de sobte sense
saber-ne res més d’ell. Era un
gos de raça, molt bonic, molt
casolà i força afectuós amb
tothom. En definitiva era un
molt bon gos.
Veient el que m’havia passat, em vaig decidir a acollir
el gos més lleig del món i que
ningú no volgués, encara que
fos tret d’una gossera.
Paradoxalment aquest ha
estat l’únic gos dels que he
tingut, pel qual he pagat diners, tot i ser sincerament un
gos més aviat lleig. Aquest és
l’Elvis, un gos cent per cent
creuat, petaner, etc., dieu-ho
com vulgueu. Té set anys, se
li poden apreciar algunes cicatrius per diverses parts del cos
i no té cap mena d’indici que

sigui de raça.
Curiosament l’Elvis no ha
desaparegut mai, ni tampoc
crec que ho faci. Probablement perquè no s’ajusta a
l’estil dels cànons de bellesa
que ha de tenir un gos en la
nostra societat actual. De totes maneres l’Elvis és el tipus
de gos que els meus fills volen: afectuós, juganer, ben
educat i obedient. Ja fa sis
anys que el tenim amb nosaltres i normalment està solt
pels voltants de casa. Segur
que si el deixéssim més lliure, també seguiria tothom que
passés per davant de casa.
Malgrat això, estic segura que
podríem estar ben tranquils ja
que ningú no el trobaria prou
bonic per emportar-se’l.
L’any passat per Nadal ens
van tornar a regalar un altre
gos, el Puk. D’aquesta manera li faria companyia a l’Elvis
i aniria aprenent alguns aspectes de comportament i
convivència que tot gos ha de
saber. El Puk és un gos d’atura de pura raça, encara que
per a nosaltres això és el de
menys. Ell era el millor company de joc del meu fill petit i
una alegria constant per a tota
la família. Malauradament
no l’hem pogut gaudir massa
temps, ja que el passat divendres dia 3 de juliol, als vuit
mesos d’edat, va desaparèixer
sense deixar cap rastre d’on
havia anat.
Evidentment un gos de curta edat no desapareix tan fàcilment i sense deixar rastre i
més quan té com a referent al
seu costat un altre gos de més

Gabriela Karseska

edat com era l’Elvis. O sigui
que algú altre s’ha endut el
Puk, per no dir que algú l’ha
robat.
Aquest és el tercer cop que
ens roben un gos i, per tant, és
també el tercer cop que he de
donar explicacions als meus
fills que algú, per anomenar-lo
d’alguna manera, s’ha endut
per sempre el seu company de
jocs, senzillament perquè era
un gos bonic, de bon veure,
afectuós amb la gent i molt de
casa.
I per tercera vegada també,
estem tristos i no ho entenem.
No entenem com hi pot haver
gent sense cor que es pugui
endur un gos que té una família que l’estima, com si no passés res de res, en lloc d’acollir
un gos dels molts que hi ha a
les nostres gosseres. De fet no
ho entendrem mai, per moltes vegades que ens passi el
mateix, ni tampoc és la nostra
intenció entendre-ho…
Tres vegades he intentat explicar als meus fills el que jo
tampoc no entenc. Com algú
es pot apropiar d’alguna cosa
o d’algun animal que no és
seu. Malgrat que ell portava el
corresponent microxip i tenia
tota la documentació al dia,
de moment ningú no ha donat
coneixement d’haver-lo trobat
o d’haver-lo vist.
Ara per ara encara tenim
l’Elvis i els meus fills tenen
por que algun dia també desaparegui de la mateixa manera
que ho varen fer l’”Ona”, el
“Puck” i el “Puk”, però com
ja he dit abans; qui vol un gos
petaner? ■
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TORRONS I XOCOLATES A. LLUCH
Som artesans de debò
A la nostra botiga trobaràs:
Els TORRONS TRADICIONALS
Els TORRONS I XOCOLATES
ECOLÒGICS, per cuidar-te tu
i els teus
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Visita’ns a AGRAMUNT
C. Camí Vell de Tàrrega, 17-19
o contacta’ns a 973 390 030
o info@lluch.es
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Per què dius sempre?
En el transcurs
de les 32 edicions
del certamen
literari, només
en dues ocasions
el Grup Escènic
ha col·laborat en
el lliurament de
premis.

E

stic llegint el teu escrit
(Indignació) i en arribar
a les acaballes dius que
la lectura de contes és sempre a càrrec del Grup Escènic
Agramuntí. Aquesta afirmació
dóna a entendre, al meu parer, que el Grup Escènic gaudeix d’algun tipus de privilegi.
Doncs res més lluny de tot
això.
L’any 2008 es proposa a les
entitats de la vila representar,
en el marc de la Fira del Torró
i la Xocolata a la Pedra, el conte “Un menjar celestial” d’en
Ricard Bertran. Durant el certamen de Sant Jordi se’ns pro-

Joan Ribalta i Baltondrà
President del Grup Escènic Agramuntí

posa llegir l’adaptació teatral
del conte, per tal de donar-la
a conèixer a tots els assistents.
Evidentment el Grup Escènic
accepta col·laborar, tant en la
part d’actors com en la lectura
del conte.
L’any 2009 l’organització del
certamen literari ens proposa
llegir uns contes d’en Guillem
Viladot, per presentar el vídeo
que es projecta a les visites a
Lo Pardal, i vàrem acceptar
gustosament. Per tant, en el
transcurs de les 32 edicions
del certamen literari, només en
dues ocasions el Grup Escènic
ha col·laborat en el lliurament

Indignació!!!
Resulta que
a l’autora de
l’esmentada
carta, li va sobrevenir aquest
sentiment quan
va veure que la
revista Sió no
publicava tots
els guanyadors
del premi literari de Sant Jordi
el mateix mes.

E

l mes passat, en llegir la
nostra revista, em vaig
topar amb una carta al
director intitulada així: INDIGNACIÓ. – Caram! –vaig pensar–
deu parlar dels territoris ocupats
de Palestina, o de la repressió a
l’Iran, o potser està indignada
per la pasta gansa que s’ha gastat el Madrid en Cristiano Ronaldo... però no! Resulta que a
l’autora de l’esmentada carta, li
va sobrevenir aquest sentiment
quan va veure que la revista Sió
no publicava tots els guanyadors del premi literari de Sant
Jordi el mateix mes.
Després d’informar-me una
mica, i de repassar els exemplars de la revista d’anys anteriors, he constatat que, la majoria de vegades, els treballs

de premis, i perquè així se’ns
ha demanat. Si consideres que
tot això vol dir que sempre ens
toca, crec que no estaves ben
documentada.
Per cert, crec també que ja
en algunes edicions anteriors
els autors participants havien
llegit les seves obres.
El Grup Escènic Agramuntí sempre està disposat a collaborar amb les institucions,
associacions i entitats de la
Vila.
Espero haver-te aclarit el per
què “sempre toca” al Grup Escènic Agramuntí.
Atentament. ■

Un lector anònim
guanyadors han estat publicats
en dos números diferents, i
en ocasions fins i tot en més.
A mi em sembla lògic, ja que
el pressupost per la revista és
limitat i no es pot fer un exemplar de dues-centes pàgines
(això és una suposició. Ho haurien de confirmar els redactors
de Sió, però), sense oblidar
que, si tenim una revista de
gran qualitat, és, entre altres
consideracions, perquè els qui
la fan no cobren un duro.
Per altra banda no tinc
massa clar si la revista Sió té
l’obligació de publicar els treballs guanyadors del certamen
literari. Vull dir si, més enllà
de l’autoexigència de prioritzar
els continguts pel seu interès
social, hi ha alguna mena de

pacte amb l’Ajuntament que
els obligui a fer-ho.
En tot cas, crec que hauríem d’estar més amatents en
la utilització de les paraules, i
no parlo només del títol, en el
cos de la carta també hi surt:
“ràbia”, “incomprensió”, “vergonya”, “falta de respecte”...
L’autora de la carta esmentada té tot el dret d’indignar-se
pel que vulgui, només faltaria.
Però de tant en tant, només de
tant en tant, potser la revista
Sió també li donarà algun motiu d’alegria. Espero que llavors
també ho faci públic. Tampoc
cal que el tituli: “Exultació”, o
“entusiasme”, o “gaubança”...
només un reconeixement càlid
i mesurat.
Atentament. ■
[JULIOL 2009]
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Felicitat o ser feliços
Ser feliç
radica senzillament a
estimar-te
a tu mateix,
instruir el
sentit per
valorar cada
una de les
coses que
veiem en el
decurs del
dia a dia...
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C

om encapçalar i al mateix
temps definir la felicitat o
ser feliços? Sembla que
es desenvolupen igual, però
sortosament no són el mateix.
Després de donar-li voltes i més
voltes, he arribat a la conclusió
que és més profund del que
sembla.
Molts entenem que la felicitat és l’estat d’ànim plenament
satisfet i això comporta el diner,
desitjar riqueses, plaers i altres
activitats, per tal de satisfer necessitats il·limitades.
En algunes ocasions associem
equivocadament, que és feliç la
persona que és curt d’enteni-

[JULIOL 2009]

ment o ximplet, gosant dir: “ell
rai, no entén mai res per tant
sempre és feliç”.
Que n’estan d’equivocats. Ser
feliç radica senzillament a estimar-te a tu mateix, instruir el
sentit per valorar cada una de
les coses que veiem en el decurs
del dia a dia, tenir temps per llegir un bon llibre, gaudir de l’olor
de les flors, passejar en plena
pluja, fer que et sentis atractiva
físicament, per sentir-te bé amb
tu mateixa. Quan dediques hores
per a tu, s’ha de tenir en compte
que hi ha un temps per a cada
cosa i cada petita cosa necessita
el seu temps.

Rosa Maria

Se’ns dubte veiem persones
que estan desproveïdes de tot
el necessari o que estan malaltes, aquestes saben ser felices
perquè donen valor a les coses
més petites que se’ls fan. Per
exemple, una visita, un petit regal, una atenció o, simplement,
l’abraçada del seu fillet quan
li diu: “t’estimo, mare; oi que
aviat estaràs bona per anar a
jugar?”.
Crec sincerament que felicitat i sentir-nos feliços no és el
mateix. Per aquests últims no
fa falta diners, que a vegades
només són per competir pel poder. ■

OP IN IÓ ELS LEC TO R S ESCRIUEN

Ara, pel Wai-Kiki, ens tallen els camins
Una veïna afectada

E

scric aquestes paraules
per denunciar un fet
que, des del meu punt
de vista, és inconcebible. Com
tots sabem, cada divendres
d’estiu, Agramunt té la sort
per alguns o la desgràcia per

uns altres de tenir una discoteca a l’aire lliure com la WaiKiki. Pels qui vivim a prop, ja
és un fet habitual i amb tot el
que això comporta, ens hi hem
acabat acostumant. De fet, a
part del volum de la música,

mai no hem tingut cap problema a casa nostra. Fa uns anys,
l’ajuntament va decidir posar
unes tanques a la Urbanització Fontanilles com a mesura
de protecció pels veïns. No sé
si és una bona solució, però
potser hi ha altres carrers tant
o més afectats i, en canvi, no
se’ls té pas en compte. Però
el que realment trobo fora de
lloc són les dues grans tanques de formigó que l’ajuntament col·loca cada divendres
al mig del camí que va cap al
Pilar d’Almenara. Des de quan
es pot tallar un camí públic? I
el perill que suposa el fet que
no hi hagi ni una sola llum i
que les tanques es trobin al
mig de la corba? I les màquines de segar que aquests dies
treballen dia i nit? Espero que
aquestes línies facin reflexionar al responsable d’aquesta
mesura i, com a mínim, ajudin a evitar que algú hi pugui
prendre mal. ■
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Casal d’estiu

COL. M. D. DEL SOCORS

COL. M. D. DEL SOCORS

Col·legi Mare de Déu del Socors

V

a transcorrent el mes de
juliol i els alumnes de
tres a sis anys del collegi que assisteixen al CASAL
D’ESTIU, s’ho estan passant
d’allò més bé. Cada dia fan
activitats diverses, o bé se’ls
proposa un centre d’interès i,
durant uns dies, les activitats
que realitzen giren al voltant
del tema escollit. Aquests
dies han estat treballant el
CIRC, i durant una setmana
els jocs, els contes, les cançons, danses, representacions, etc., han voltat sobre
aquesta temàtica.

COL. M. D. DEL SOCORS
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Mentre els nens/es del casal
d’estiu van fent les seves activitats, també els alumnes de la
llar d’infants van seguint el seu
curs escolar, ja que els més petits del centre no l’acaben fins
al 31 de juliol. Però també ells
han anat introduint activitats
diferents de la resta de l’any,
com seria els jocs d’aigua de
cada tarda per apaivagar la calor del mes de juliol.
Entre els uns i els altres
l’escola continua en acció, es
continua movent per arribar al
mes de descans.
BON ESTIU! ■

E N S E N YAMEN T FINESTR A EDUCATIVA

Premiats i finalistes curs 2008/09
(en data 17 de juny de 2009)

Comarcal de l’Urgell per
“El riu Sió, estudi d’un
ecosistema”; la professora
de ciències naturals Judit
Plaza en fou la tutora.

EDICAT

• Clara Trepat (2n batxillerat)
accèssit pel treball de recerca del Consell Comarcal
de l’Urgell per “Un agramuntí a Mauthausen”; el
professor de ciències socials Ramon Bernaus en fou
el tutor.

L’alumna Anna Penella recollint
el diploma de “Ficcions” per
la millor narració de les Terres
de Ponent, amb la presència
de l’editor i organitzador, Josep
Riutort, l’alcalde de la Vila i el
director del centre.

• Miquel Guixé i Anna Marco
de 1r d’ESO i Sergi Cercós
de 3r ESO IV Premiats al
Fòrum contra les violències
de gènere organitzat per la
Plataforma Unitària contra
les Violències de gènere.
La professora Àngels Escolà fou qui els impulsà a
la participació mitjançant
una redacció.
• Sara Vega de 1r ESO.
Accèssit de dibuix en el
Concurs Bíblic de Catalunya. La professora Paquita
Sànchez l’impulsà a la participació.
• Carla Teixidó de 1r d’ESO,
Núria Tolosa de 2n ESO,
Andrea Corina de 3r ESO,
Àngels Ribalta de 4t ESO,
Sergi Valls de 1r batxillerat
i Clara Trepat de 2n Batxillerat, primers premis de
poesia en el certamen literari de Sant Jordi d’Agramunt.

• Laura Ripoll de 1r d’ESO,
Núria Tolosa de 2n ESO,
Albert Civís de 3r ESO,
Gemma Massana de 4t
ESO, Ester Pedrós de 1r
batxillerat i Laura López
de 2n Batxillerat, primers
premis de prosa en el certamen literari de Sant Jordi
d’Agramunt.
• Anna Penella (1r de batxillerat) pel 1r premi de Ficcions de Ponent i Lleida i
per haver estat doble finalista, en el concurs de narració de “Ficcions” i en el
concurs de redaccions en
anglès “The Fonix 2009”.
El professor Joan Puig l’impulsà a la participació de
“Ficcions” i les professores
d’anglès Pilar Alcalà i Rosa
Sendrós, en la redacció
d’anglès.
• Bettina Costafreda (2n
batxillerat) 3r premi de treballs de recerca del Consell

• Glòria Pedrós, Carla Oliveira, Laura Alfaro i Ariadna Gil (3r ESO) pel premi
Llanterna Digital pel curtmetratge “Amb paraules
que m’agraden”. La professora de plàstica Montse
Brusau fou qui els impulsà
a la participació.
• Laura López (2n batxillerat) premi de treballs de
recerca de la Universitat
de Vic per “Musicoteràpia
geriàtrica”; la professora
de música Anna Gassiot en
fou la tutora.
• Pla de l’Esport a l’Escola. Premis del nostre centre: 1r Classificat de Tenis
taula: Ricard Boncompte
(3r ESO); 2n classificat:
Andreu Vinielles (1r ESO).
Lliga de futbol-sala grup
dels grans: campions els
de 2n de batxillerat (es
reclama un representant).
Lliga de futbol-sala grup
dels petits: campions els
de... d’ESO (es reclama un
representant). ■
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C O L · L A B O R AC IO N S
L I T E R À R IES EL C O N TE

per J. PIJUAN

És el temps

J. PIJUAN

M

Era primera hora
de la tarda i sabia ben bé a què
s’exposava prenent
aquella decisió
però havia de sortir
tant sí com no.
Tan bon punt va
obrir la porta del
carrer una alenada d’aire calent es precipità
dins l’entrada i
l’embolcallà per
complet.

antenia les persianes
abaixades per evitar
que la xafogor del
carrer penetrés dins la casa.
D’ençà que havia començat
l’estació que la calor no parava
de trucar a la seva porta amb
insistència amb l’esperança
d’aconseguir introduir-se a la
mínima oportunitat. Malgrat
que tan sols era començaments de temporada ja n’estava fins al capdamunt. Havia
passat tot el matí arrecerat
dins d’aquelles quatre parets
i ja estava ben cansat de tanta reclusió, així que va decidir
de sortir a donar un tomb per
esbargir-se. Era primera hora
de la tarda i sabia ben bé a
què s’exposava prenent aquella decisió però havia de sortir
tant sí com no. Tan bon punt
va obrir la porta del carrer una
alenada d’aire calent es precipità dins l’entrada i l’embolcallà per complet. L’abraçada
va ser tan forta que tingué
la sensació que tot l’aire se

li enganxava a la pell. En el
precís moment de percebre
aquella enganxosa sensació a
sobre el seu subconscient el
va instar a desdir-se de sortir
al carrer; la reacció no va ser
la que esperava ja que al cap
d’uns moments d’incertesa
traspassava el llindar de la
porta amb total decisió.
El carrer era buit i silenciós. Mirà a banda i banda i
no hi va veure el més mínim
moviment. Estava totalment
sol. Deambulà pels desèrtics
carrers envaït per una sensació de sentir-se observat per
centenars d’ulls. Finestres i
balcons romanien ben tancats
i les persianes ben abaixades,
no obstant mentre caminava
anava intuint la presència de
la gent postrada darrere les
persianes observant-lo.
Caminava sota un sol abrasador. La calor s’aferrava amb
tota la seva magnitud al seu
cos dificultant-li el pas. Mentre caminava percebia com les
seves forces minvaven lentament, però continuà avançant
com si res. Caminava tan decidit que tenia el pensament
posat en un altre lloc. Quan
per fi es va parar es va sobresaltar en trobar-se en un inhòspit camí al bell mig del camp
sense saber realment com hi
havia anat a parar. La quietud
del lloc l’envoltà. No se sentia res més que silenci. El sol
queia de justícia. Palplantat
enmig del no-res aguantava
estoicament els embats del
sol. Alçà la mirada al cel i per
uns moments contemplà com
la lluminositat del sol es pro-

pagava lliurement per un cel
lliure de tot núvol. Després
abaixà la mirada i contemplà
el terra que trepitjava. A banda i banda enormes camps de
cereals clamaven al cel que
algú els anés a segar.
Estava tan absort que no la
va sentir arribar fins que no
la tingué gairebé a sobre. El
soroll que produïa el va sobresaltar. Es va girar en la seva
direcció i aleshores la va veure com se li atansava ben de
pressa. La visió d’aquella bèstia avançant cap a la seva persona el va paralitzar. Durant
uns moments intentà fugir
d’aquella presència amenaçadora però les cames no li responien. Immòbil com estava
no podia apartar la mirada de
la seva gran boca que li mostrava unes dents ben afilades.
La sensació de veure’s engolit
per aquell ésser el va fer reaccionar d’una vegada. Sense
saber com, va treure forces
i es va apartar a un costat.
La bèstia passà pel seu costat amb total indiferència. A
mesura que s’allunyava es va
sentir alleujat. Va continuar
plantat en aquell lloc observant com s’allunyava i s’endinsava en un dels camps, i
durant uns minuts contemplà
com engolia la collita ben
afamat. El sol escalfava de
valent. Cansat de percebre la
seva roentor, va donar mitja
volta i emprengué la tornada
cap a casa. Mentre albirava
la silueta del poble en la llunyania es va prometre que no
tornaria a sortir a passejar al
cor de la migdiada. ■
[JULIOL 2009]

sió 545

43

44

sió 545

[JULIOL 2009]

C O L · L A B O R AC IO N S
L I T E R À R IES M ICR O R ELATS

per RICARD BERTRAN

L’edat no perdona

E

RICARD BERTRAN

Havia de fer veritables esforços
per reconèixer
aquells nois i noies
de divuit anys, que
guardava en formol
en el seu record,
i adjudicar-los
aquells nous cossos que desfilaven
davant seu...

n Ramon es presentà
a aquella reunió d’excompanys de l’institut
sense massa convicció, més
que res perquè cada un havia tirat per una banda i feia
molts anys que no es veien.
Algun e-mail de tant en tant
o aquells horribles “PowerPoints” d’acudits verds o
d’imatges bucòliques, eren
l’única prova que continuaven
existint.
Però una vegada al restaurant es va alegrar d’haver
vingut. Havia de fer veritables esforços per reconèixer
aquells nois i noies de divuit
anys, que guardava en formol
en el seu record, i adjudicarlos aquells nous cossos que
desfilaven davant seu, deformats, arrugats, calbs... Déu
meu, ja és veritat allò que diu
que l’edat no perdona! Però
ell no havia canviat tant, se
sabia com en Harrison Ford
o en Sean Connery, que guanyen atractiu amb l’edat.
A l’hora d’entaular-se va estar rondant vora la Núria per
veure si podia asseure’s a la

seva vora. Ella havia estat el
seu amor platònic, a qui va
anar al darrere durant tot el
batxillerat, però la Núria el
va rebutjar una vegada i una
altra, fins a ridiculitzar-lo.
Finalment hi va haver de renunciar en assabentar-se que
s’havia casar amb L’Eduard
que, en aquella època, era
el més pinxo de la colla. Ara,
però, semblava una caricatura
dolenta d’en Torrente. Segur
que la Núria es penedia de la
seva elecció.
A les postres, la majoria
de noies... de dones... d’excompanyes, vaja! Van anar al
lavabo en grup. Això no havia
canviat, va pensar.
De sobte, unes punxades
al ventre li recordaren que no
havia d’haver demanat ternasco, tenia l’estómac delicat, i a
la pedra del ronyó no li deuria
haver fet massa gràcia que la
banyés amb cava i un Penedès del 86. I ja no parlem del
colesterol! Ara hauria de fer
tres mesos de règim estricte,
però no podia pas demanar
unes bledes bullides, el seu

ego era més important que
quatre xacres insignificants.
Però el ventre no afluixava
i va haver de córrer al vàter.
Mentre es rentava les mans,
es mirava al mirall gaudint
de la patxoca que feia. Llavors
li van arribar les veus des del
servei de les dones. Va sentir com es reien de l’aspecte
dels seus companys. En Ramon escoltava tot cofoi fins
que va identificar la veu de la
Núria:
– I heu vist el pobre Ramon?
i quines bosses sota els ulls,
se’n podrien fer llonganisses!
El Ramon quedà petrificat,
s’acostà al mirall i es mirà els
ulls. Home, potser sí que una
mica...
– I la papada?, si sembla la
d’un gall dindi per Nadal! Oh,
i la coroneta que té, pensava
que s’havia fet capellà, ja, ja,
ja...
Mentre es posava la mà al
cap, com aquell qui es tapa
les vergonyes, en Ramon sortí
del lavabo i, amb l’ànima als
peus, preguntà al cambrer on
era la porta del darrere. ■
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Resultats i classificacions

AGRAMU
C.F.

G. GATELL
LA

ES
NT CO

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

❚ R. Mendoza

www.cfagramunt.cat
Segona Regional (Torneig Pepito Esteve)
Mangraners
7 Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 5 Mangraners
5

ALEVÍ

J

GF

GC Punts

Pobla de Segur

Classificació final

30

151

45

76

Borges-Garrigues

30

97

27

74

Oliana

30

128

22

73

E. F. Urgell

30

104

41

62

Guissona

30

117

51

57

Intercomarcal

30

111

49

54

Artesa-Ponts

30

98

83

48

Agramunt

30

51

63

41

Pla d’Urgell

30

61

60

40

AEM

30

44

74

37

At. Segre

30

54

83

34

Baix Segrià

30

59

79

33

Tàrrega

30

46

71

32

Mollerussa

29

53

91

28

Pardinyes

28

17

198

7

Torneigs de Primavera
Benjamí
(Torneig de Tremp)
Seu d’Urgell
3 Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 1 Tremp
1
Final:
Puigcerdà

2 Agramunt G. Gatell 1

R. MENDOZA

Guissona
8 Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 1 AEM
2
Baix Segrià
4 Agramunt G. Gatell 0

Les obres del camp.

Pre-Benjamí

(Torneig de Tàrrega)
Borges
Agramunt G. Gatell
Montblanc
Tàrrega-A
Agramunt G. Gatell

2
1
3
4
1

Agramunt G. Gatell
Tàrrega-B
Agramunt G. Gatell
Agramunt G. Gatell
Bellpuig

1
3
0
2
2

(Torneig de Guissona)
Calaf
3 Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 5 Guissona
1
Tàrrega
2 Agramunt G. Gatell 4

Final per al 7 i 8 lloc:
Artesa
4 Agramunt G. Gatell 2

Final per al 5 i 6 lloc:
Agramunt G. Gatell 2 Solsona

(Torneig de Bellpuig)

(Torneig de Bellpuig)

Selecció de la Rioja 6 Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 0 Lleida
9
Agramunt G. Gatell 5 Ivars d’Urgell
3

Cervera
Agramunt G. Gatell
Lleida
Borges

Final per al 5 i 6 lloc:
Borges
6 Agramunt G. Gatell 3

6
3
4
8

1

Agramunt G. Gatell
Bellpuig
Agramunt G. Gatell
Agramunt G. Gatell

Final per al 7 i 8 lloc:
Agramunt G. Gatell 3 Bellpuig

2
7
1
1
1

Nota informativa: Els entrenaments de la propera temporada s’iniciaran passada la Festa Major.

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

Pilar Figuera - Tel. 973 39 20 42
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E S P O RTS B À SQ U ET A G RAMUNT CL UB

JOSEP M. PENELLA

VIIIª festa del BAC com a colofó
de final de temporada

Jordi Salat, Josep M. Penella
i Ruben Añé amb els premis
obtinguts, en la festa anual
que organitza la Representació Territorial a Lleida de
la Federació Catalana de
Basquetbol.

L’any vinent el BAC
Agramunt celebra
el seu 25è aniversari i la propera
edició de la festa
estarà a l’alçada
d’allò que significa
tenir diferents
equips en competició durant un
quart de segle.

E

l proppassat 27 de juny
es va donar per acabada la temporada 20082009 amb la ja tradicional
Festa del Bàsquet Agramunt.
Enguany era la 8ª edició i des
de la direcció del Club es va
voler canviar el format tradicional que s’havia anat realitzant any rere any. Al matí es
va celebrar un partit amistós
entre integrants dels equips
minis, infantils i cadets, i
posteriorment es va donar
coca amb xocolata a tots els
assistents. A la tarda es va celebrar un altre partit amistós
entre els dos infantils, el masculí i el femení i, per acabar
amb les diverses activitats,
es va recuperar el concurs de
llançament de triples, que per
cert va estar renyidíssim fins
al final.
I per acabar la vetllada, un
sopar a la fresca al pavelló
firal, amb la presència d’una

cinquantena de persones i
l’entrega dels diplomes als
millors jugadors d’aquesta
edició.
Des de la Junta Directiva
del BAC volem agrair l’assistència i la participació a tots
aquells que van venir a la festa i al sopar i a tots aquells
que van col·laborar a tirar-la
endavant, sense la seva ajuda no hagués estat possible
trobar-nos i gaudir de la vetllada.
L’any vinent el BAC Agramunt celebra el seu 25è aniversari i la propera edició de
la festa serà a l’alçada d’allò
que significa tenir diferents
equips en competició durant
un quart de segle. I de ben
segur que amb l’il·lusió, l’esforç, el sacrifici i l’ajuda de
tots tornarem a gaudir d’una
fantàstica diada plena d’emocions i sorpreses.
I parlant d’il·lusions, el dissabte 4 de juliol una representació de la Junta del BAC
va assistir al sopar que anualment celebra la Representació Territorial a Lleida de la
Federació Catalana de Basquetbol. En aquest sopar també es porta a terme l’entrega
de trofeus als millors jugadors, entrenadors i directius
de la temporada. I en aquest
últim apartat el BAC està
d’enhorabona ja que el president, Jordi Salat, va ser guardonat amb un trofeu per la
seva trajectòria com a directiu. Per als que no el coneixeu

❚ Ruben Añé

gaire, en Jordi realitza moltes
activitats però sempre esprem
al màxim les 24 hores del dia
i en els moments decisius
està al lloc que li pertoca.
Des d’aquí també l’enhorabona a ell. És un plaer poder
treballar-hi colze a colze per
intentar millorar el Club, formar jugadors i sobretot formar
persones. Comentar també
que durant aquesta festa es
va guardonar també un agramuntí, el Josep M. Penella,
com a millor jugador cadet
masculí provincial.
I bé, un cop acabada la
temporada ja només queda
preparar la vinent, que no és
poca la tasca que queda per
endavant: horaris d’entrenament, horaris de partits, configuració dels equips, etc...
Però si voleu estar informats
de tot allò que va succeint al
Club o esteu interessats a participar-hi activament, us recordem altre cop la web-blog
del club. Qualsevol comentari, suggeriment o crítica constructiva serà acceptada de
bon grat. Som conscients que
sense l’ajuda de tots i sense
les vostres aportacions ens
seria molt dificultós fer arribar la nau a bon port: www.
basquetagramunt.wordpress.
com.
Que tingueu un molt bon
estiu, unes bones vacances
i carregueu les piles per a la
propera temporada, que de
ben segur serà apassionant.
Salut i força BAC! ■
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E S PO RTS ATLETISME

Fase final dels campionats
de Catalunya de pista a l’aire lliure

1

2

ESCATXICS

1. El Pau Godoy va quedar segon en
els 1.000 metres.
2. La Lara Giménez en el llançament de pilota de 250 grams.
3. L’Aida Giménez efectuant el
triple salt.
4. El Pol Morell a la sortida dels
relleus 4 x 80 m.

ESCATXICS

5. Gabi Karseska rebent la medalla
d’or dels 400 m. llisos.

50
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E

l passat dia 13 de juny
es disputà a Terrassa la
fase final del campionat
de Catalunya en les categories infantil, aleví i benjamí.
Després que l’Aida i la Lara
Giménez, així com també
el Pau Godoy, es van poder
classificar per a les finals de
les seves respectives especialitats, ara arribava l’hora de
lluitar per aconseguir la millor
classificació possible.

ESCATXICS

El primer a córrer va ser el
Pau Godoy en els 1.000 metres. Els 16 millors atletes de
la categoria benjamins eren a
la línia de sortida, amb una
temperatura ambient d’uns
30 graus. Va ser una cursa increïble i alhora espectacular,
on els cinc primers corredors
capdavanters, s’anaven alternant les posicions contínuament. Quan només restaven
100 metres, el Pau anava en
cinquena posició, a uns tres
metres per darrera dels altres
quatre atletes. Tot i això i després d’un increïble esprint,
va aconseguir creuar la línia
d’arribada en segona posició,
obtenint d’aquesta manera la
medalla de plata.
Ara era la Lara la que es
disposava a participar a la final de llançament de pilota,
modalitat atlètica que serveix
de preparació pel llançament
de javelina. Finalment va poder aconseguir un meritori 7è
lloc, superant a més la seva

millor marca personal. Un
notable èxit si es considera
que la Lara gairebé no havia
entrenat aquesta especialitat
atlètica.
Després de les noies, van
ser els nois els que van competir en llançament de pilota
i aquí el Pau Godoy féu tota
una exhibició, adjudicant-se
la medalla d’or amb gran autoritat.
Per la tarda l’Aida Giménez
competí en la prova de triple
salt, on el fet d’haver-se classificat per la final era ja prou
meritori, degut a la manca
d’instal·lacions per practicar
aquesta disciplina atlètica,
cosa que obliga a desplaçarse a les pistes d’atletisme
de Lleida. Malgrat tot, l’Aida
va realitzar un excel·lent salt
aconseguint un extraordinari
setè lloc.
Per la seva part el Pol Morell va entrar en la final dels
3.000 metres llisos en categoria cadet, que es disputà a

ESCATXICS

5

la localitat del Prat de Llobregat el 20 de juny. En aquesta
categoria s’hi van veure joves
molt preparats i amb una important promoció atlètica. No
obstant això, el Pol va aconseguir una sensacional vuitena
posició, tot i ser el seu primer
any en la categoria.
El 28 de juny a Can Dragó (Barcelona) se celebrà el
Campionat de Catalunya de
veterans on la Gabi Karseska
participà en les proves de 400
i 200 metres llisos, els resultats pràcticament no podien
ser millors, doncs s’endugué
l’or i la plata respectivament,
fent a més millor marca personal en les dues proves, així
doncs cal felicitar-la pels resultats i destacar l’esforç que

ha fet durant l’any en els entrenaments.
Amb aquests extraordinaris
resultats obtinguts en els Campionats de Catalunya de pista
a l’aire lliure, en els quals els
Escatxics participaven per primera vegada, va tenir lloc una
excel·lent cloenda de la temporada. Cal agrair així la collaboració d’en Xavi Súria com
entrenador i preparador, la del
Laureà Giménez i de la Mireia
Bàrrios que s’han encarregat
de l’organització i la logística
de tota la temporada, també la
de la Mireia i de la Gabi com a
monitores als entrenaments, i
la de tots els pares i mares que
fan possible els Escatxics.
Bon estiu a tots i fins la propera temporada!!! ■
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PA RT I T S P OLÍTICS
M U N IC IPALS ER C
Secció local d’Agramunt
www.esquerra.cat/agramunt

El blat, al sac i ben lligat
Ara és hora que
administracions
i pagesos treballin conjuntament per tal que
aquesta obra
de tanta magnitud pugui ser
fonamental per
a l’economia de
les nostres terres. Agramunt,
amb una de les
majors superfícies regables,
ha de jugar-hi
un paper fonamental.

L’aigua del SegarraGarrigues ja rega
Aquest any sí que podem dir
que tenim estiu des del primer
dia. Les fortes calors han tornat
a passar factura al nostre país
amb incendis arreu. I aquest
cop, ben a prop de casa. Per
altra banda, la collita ha estat
força bona, tenint en compte
les produccions i els preus de
mercat dels darrers anys. No
deixa de ser un bon precedent
per als temps futurs que se’ns
presenten, tenint en compte
que el passat dia 4 s’inaugurava el primer tram del Canal
Segarra-Garrigues. Ara és hora
que administracions i pagesos
treballin conjuntament per tal
que aquesta obra de tanta magnitud pugui ser fonamental per
a l’economia de les nostres terres. Agramunt, amb una de les
majors superfícies regables, ha
de jugar-hi un paper fonamental. I de forma indirecta, amb
l’1% cultural que, segons l’al-

calde, hi ha previst per al nou
Escorxador i tenint en compte
que l’Equip de Govern ha encarregat un estudi de 5.650€
a l’empresa Artimetria per tal
de definir els usos d’aquest
nou espai, caldrà exercir les
pressions necessàries perquè
aquestes paraules no se les endugui el vent.

Una Fira sense
objectius clars
En el passat Ple, celebrat el
dilluns 1 de juny, l’Equip de
Govern va sotmetre a votació
la modificació de les ordenances fiscals per a la propera Fira
del Torró. Tant el nostre Grup
com els regidors del PSC hi
vam votar en contra ja que, tal
i com preveuen els estatuts, és
competència del Comitè Organitzador la presa de decisions
relatives a la Fira i serà el Ple
qui posteriorment les ratifiqui.
De fet, aquest Comitè no es
convoca des de la presenta-

ció del famós estudi estratègic
encarregat per l’Ajuntament.
Amb aquest estudi es pretenia donar un nou enfocament
a la Fira de cara a les properes edicions. A hores d’ara,
tots els canvis que s’havien de
dur a terme, segons l’alcalde,
arran d’aquest estudi, ni tan
sols s’han exposat al mateix
Comitè. Si realment la voluntat
d’aquest Equip de Govern és
projectar la Fira a nivell europeu, tal i com es va anunciar
en la darrera edició, potser comença a ser hora de posar fil a
l’agulla i que la Directora doni
comptes de les decisions que
s’hagin pres. I si és l’alcalde,
com en la majoria dels casos,
qui assumeix la responsabilitat
per sobre del regidor corresponent, que compleixi amb la paraula donada en el darrer Ple i
ell mateix doni les explicacions
pertinents a la resta de regidors
abans dels vint dies promesos.
O potser la finalitat d’aquesta
promesa era només fer canviar
el vot de l’oposició.

ERC

Sopar a la Masia
Cal Talladó
Finalment, com ve sent habitual per aquestes dates, la
Secció Local d’Esquerra va
organitzar un sopar-vetllada a
la Masia Cal Talladó. Aquest
any, la vuitantena d’assistents
també vam poder gaudir d’una
cantada d’havaneres en directe
a càrrec del grup Veus del Sió,
amb rom cremat inclòs. A tots
els assistents, agrair-los la seva
confiança. I a tots vosaltres,
fidels lectors, desitjar-vos un
bon estiu. ■
[JULIOL 2009]

sió 545

53

54

sió 545

[JULIOL 2009]

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

APROVACIÓ ACTA D’ATERMENAMENT ENTRE L’AJUNTAMENT
D’AGRAMUNT I LA FULIOLA
S’aprovà l’acta de delimitació entre els termes municipals
d’Agramunt i la Fuliola del dia 26 de març de 2009 lliurada
pels tècnics de la Direcció General d’Administració Local i l’Institut Cartogràfic de Catalunya i sense que aquesta estigui signada pels membres de la Comissió de l’Ajuntament de la Fuliola.
APROVACIÓ ACTA D’ATERMENAMENT ENTRE L’AJUNTAMENT
D’AGRAMUNT I CASTELLSERÀ
S’aprovà l’acta de delimitació entre els termes municipals
d’Agramunt i de Castellserà del dia 26 de març de 2009 lliurada pels tècnics de la Direcció General d’Administració Local
i l’Institut Cartogràfic de Catalunya amb un acord parcial en el
tram comprès entre les fites primera i setena, i un tram en desacord comprès en el tram entre les fites setena i onzena segons
Agramunt i entre setena i vint-i-dosena segons Castellserà. Per
la resta de línia de terme les comissions acorden reconèixer la
línia del replantejament de la Generalitat.
APROVACIÓ ACTA D’ATERMENAMENT ENTRE L’AJUNTAMENT
D’AGRAMUNT I ARTESA DE SEGRE
S’aprovà l’acta de delimitació entre els termes municipals
d’Agramunt i Artesa de Segre del dia 18 de maig de 2009 lliurada pels tècnics de la Direcció General d’Administració Local i
l’Institut Cartogràfic de Catalunya i signada pels representants
dels dos ajuntaments.
MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2009, ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 16, TARIFA SISENA, FIRA DEL TORRÓ
Atès que s’ha proposat un augment per la taxa per a l’ocupació del subsòl, sòl i vol dels terrenys i vies d’ús públic local en
concret per la tarifa sisena amb motiu de la Fira del Torró i la
Xocolata a la Pedra, proposant un augment equivalent al 3%.
L’Ajuntament Ple, per 5 vots a favor dels regidors de CiU,
per 8 vots en contra (5 dels regidors d’ERC i 3 dels regidors
del PSC), no acordà aprovar provisionalment la modificació de
l’Ordenança Fiscal reguladora dels tributs següents:

1.- a) Ocupació via pública per parada
per Agramunt, per m2
5,60 €/m2
b) Ocupació via pública per parada
fora Agramunt, per m2
9,40 €/m2
2.- Estands Carpa Exterior
31,44 €/m2
3.- Estands al pavelló firal –( sòl)
25,63 €/m2
4.- Estand al pavelló firal
(sòl+muntatge estand)
41,36 €/m2
5.- Servei d’hostessa
75 €/dia.
6.- Neteja moqueta estand 12 m2
(preu per dia)
33,26 €/dia
7.- Atraccions de la fira (preu per dia)
3,88 €/m2
8.- Punt de llum extra:
34,00 €/unitat
9.- Mobiliari segons tarifa
El període de cobrament serà entre els dies 1 i 15 de setembre.

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 2009
Atès que el Text refós de la Llei d’hisendes locals i el Reial
decret 500/1990, de 20 d’abril, estableixen que l’exercici pressupostari ha de coincidir amb l’any natural i que s’hi han d’imputar les obligacions reconegudes durant aquest termini.
Atès que a regularitzar despeses que no han estat aplicades en cap partida del pressupost de l’any corresponent, s’ha
de procedir al reconeixement extrajudicial de les obligacions
d’exercicis anteriors que per qualsevol causa no han estat reconegudes en l’exercici que els corresponia.
Atès que les factures presentades pels proveïdors han estat
degudament conformades i hi ha crèdit suficient i adequat en
el pressupost en vigor.
L’Ajuntament Ple, per 5 vots a favor dels regidors de CiU i 8
abstencions (5 dels regidors d’ERC i 3 dels regidors del PSC)
s’acorda que s’aprovi l’expedient de reconeixement extrajudicial
de crèdits per import de 322.496,09€.
MOCIÓ PER A LA DECLARACIÓ DE LA SARDANA COM A “DANSA
NACIONAL DE CATALUNYA”
S’acordà demanar formalment al Parlament de Catalunya i
als diputats que en formen part que es declari la sardana com a
“dansa nacional de Catalunya”.
JUNTA DE GOVERN LOCAL, 2-6-2009
CERTIFICACIÓ
Es va aprovar la següent certificació:
Certificació núm. 2 de l’obra denominada “Rehabilitació de
l’edifici de l’Ajuntament del nucli agregat de Montclar, Fase
III” lliurada pel director de l’obra i executada per l’empresa
PROMALOS-OLSINA, SL per un import de 18.706,68€.
SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ ALBA
Es concedí un ajut econòmic per un import de 1.500,00€ a
l’Associació Alba per donar suport a les despeses de transport i
per activitats per l’any 2009.
SUBVENCIÓ FUNDACIÓ PRIVADA ESPAI GUINOVART
S’acordà concedir un ajut econòmic per un import de
15.025,00€ a la Fundació Privada Espai Guinovart per a la
realització de les activitats i serveis culturals de la Fundació per
l’any 2009.
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PEL PROJECTE “PROPOSTES PER
A GAUDIR D’AGRAMUNT”
S’acordà concórrer a la convocatòria per a la concessió de
subvencions a entitats locals per a projectes de promoció econòmica i desenvolupament local, anualitat 2009, del Patronat
de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, pel projecte
”Propostes per a gaudir d’Agramunt” i se sol·licità una subvenció per un import de 5.231,16€.
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER L’EXECUCIÓ DE L’OBRA “AMPLIACIÓ DE LA GASIFICACIÓ DEL MUNICIPI D’AGRAMUNT”
S’acordà concórrer a la convocatòria de subvencions pel subministrament de gas en el medi rural en el Pla per la completa
[JULIOL 2009]

sió 545

▼

PLE, 1-6-2009

55

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

▼

extensió de la gasificació de Catalunya per a l’obra denominada
“Ampliació de la gasificació del municipi d’Agramunt” pel sector C. Sió, C. Vilavella, Comtes d’Urgell, C. Sant Joan i Travessia
Sant Joan i se sol·licità un ajut econòmic de 35.485€, corresponent al 50% del pressupost, sense IVA, per a la realització de
l’obra civil de l’actuació.
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PEL PROJECTE “RESTAURACIÓ DE
PERGAMINS DE L’ARXIU HISTÒRIC DEL C. SIÓ”
S’aprovà concórrer a la convocatòria per a la concessió de
subvencions dins la línia de subvenció de restauració i conservació de béns integrats en el patrimoni documental de Catalunya que estiguin custodiats en arxius, pel projecte “Restauració
de pergamins de l’arxiu històric del C. Sió” i se sol·licità una
subvenció per un import de 2.672,90€, corresponent al 50%
del pressupost total del projecte.
JUNTA DE GOVERN LOCAL, 16-6-2009
CERTIFICACIONS
Es van aprovar les següents certificacions:
- Certificació extra (segona) de l’obra denominada “Ampliació
de l’Ajuntament d’Agramunt”, lliurada per l’arquitecte municipal i executades per l’empresa Promocions Saball-Sala SL, per
un import de 18.272,25€.
- Certificació núm. 2 de l’obra denominada “Arranjament
d’un carrer i un mur de contenció de terres al nucli agregat de
Mafet” lliurada pel director de l’obra i executada per l’empresa
MACOTEC 905,S.L. per un import de 26.346,84€.
ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
S’acordà acceptar la subvenció concedida pel Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, que ascendeix a la
quantitat de 93.000,00€, per l’Escola Municipal de Música
d’Agramunt.
RECLAMACIÓ FORMULADA PER CONSTRUCCIONS I CONTRACTES AGRAMUNT, SA
S’acordà que es procedirà al pagament de les factures reclamades per l’empresa CONSTRUCCIONS I CONTRACTES
AGRAMUNT, SA corresponent a les despeses en concepte del
subministrament elèctric de la urbanització del PP-4 “Fontanilles”, per un import de 2.912,85€.
RECLAMACIÓ DE FACTURES PENDENTS A L’EMPRESA CASSA,
AIGÜES I DEPURACIÓ, SL
Atès que l’empresa CASSA, Aigües i Depuració, SL, és titular
de la gestió del dipòsit de la bassa del municipi d’Agramunt i
del nucli agregat de Montclar, i que el contracte de subministrament elèctric amb l’empresa FECSA ENDESA pel municipi
d’Agramunt pel dipòsit de la bassa d’Agramunt i de Montclar
figura a nom de l’Ajuntament d’Agramunt en lloc de l’empresa
CASSA, Aigües i Depuració, SL.
S’acordà reclamar el pagament de les factures pendents pel
subministrament elèctric fins a la data 8-6-2009 a l’empresa
CASSA, Aigües i Depuració, SL, per la facturació corresponent al
dipòsit de la bassa d’Agramunt, per un import de 26.405,56€ i
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de la facturació corresponent al dipòsit de la bassa de Montclar,
per un import de 4.166,41€.
Així mateix es va requerir a l’empresa CASSA, Aigües i Depuració, SL, que efectuï els corresponents canvis de titularitat en
les dades del contracte de subministrament elèctric.
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DEPARTAMENT DE POLÍTICA
TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES DESTINADES A LES
ACTUACIONS DE MILLORA PAISATGÍSTICA DE L’ESPAI URBÀ
D’AVINGUDES, RAMBLES I PASSEIGS ARBRATS DELS MUNICIPIS DE CATALUNYA
S’aprovà concórrer a la convocatòria per a la concessió d’ajuts
per actuacions de millora paisatgística de l’espai urbà d’avinguda, rambles i passeigs arbrats dels municipis de Catalunya, per
l’actuació denominada “Millora paisatgística de l’espai públic
urbà del Passeig arbrat de la Ribera del Riu Sió al municipi
d’Agramunt” i se sol·licità un ajut econòmic de 24.166,07€,
que correspon al 25% de pressupost per l’execució de l’actuació que ascendeix a la quantitat de 96.664,30€ (inclòs IVA).
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DEL PLA D’INVERSIONS SUPRAMUNICIPALS PER AL TRIENNI 2009-2011 (PISM) A LA DIPUTACIÓ
DE LLEIDA
S’acordà concórrer a la convocatòria per a la concessió de subvencions dins el Pla d’Inversions supramunicipals (PISM) per al
trienni 2009-2011, de la Diputació de Lleida i se sol·licità una
subvenció de 82.000€ pel projecte “Arranjament i millora de
la pavimentació de vuit carrers de la vila d’Agramunt”: Ronda
Comtes d’Urgell, C. Canal, C. Control, C. Capella, C. Camí Vell
de Tàrrega, C. i travessera Verge del Socors, Ronda del Molinal
i Avinguda dels Esports, que ascendeix a la quantitat total de
215.513,92€, inclòs IVA.
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER POLÍTIQUES DE DONES
S’aprovà concórrer a la convocatòria de subvenció pels programes de “Coneixem Agramunt i fem salut”, Prevenció precoç de
l’osteoporosi“ i “Trobada de germanor”, dins la línia de subvenció de projectes o programes inclosos en un Pla de polítiques de
dones, i se sol·licità una subvenció per un import de 2.590€,
corresponent al 70% del pressupost pels programes.
ADJUDICACIÓ ESTUDI D’ANÀLISI DE TARIFES PER AL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI D’AGRAMUNT
I NUCLIS AGREGATS
S’aprovà la realització d’un estudi per l’anàlisi de la sol·licitud
de tarifes per al subministrament d’aigua potable al municipi d’Agramunt i nuclis agregats, consistirà en el diagnosi de
les condicions actuals del servei i de les perspectives de futur,
anàlisis de les inversions i tarifes proposades, i estimació de la
tarifa proposada per l’empresa CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ,
SL i s’adjudicà a AUDING CONSULTORIA SA per un import de
3.978,00€, IVA inclòs.
RECLAMACIÓ FORMULADA PER COBRA INSTALACIONES Y
SERVICIOS
S’acordà que es retorni a l’empresa COBRA INSTALACIONES
Y SERVICIOS, SA la garantia dipositada de l’obra “Urbanit-

El dissabte 20 de juny a la tarda, va tenir lloc a la Residència Mas Vell la celebració del dia
de la família amb l’assistència de més de 100 persones, que van acompanyar els usuaris en
un dia molt entranyable i amb la presència d’alumnes de l’Escola Municipal de Música, als
quals hem d’agrair la seva col·laboració.

zació Av. dels Esports, C. Urgell, C. de les Piscines i passeig
Nou”, que ascendeix a la quantitat de 21.619,24€ i es procedirà al pagament de les tres factures reclamades i que van
ser aprovades per la junta de Govern Local de data 18 de maig
de 2009 per uns imports que són les següents: 48.086,65€,
55.864,40€ i 50.244,87€. Així mateix es desestimà la reclamació dels interessos.
LLICÈNCIES D’OBRES
RICARD ANGUERA BARRIL, per enrajolar els passadissos del
jardí, canviar la rajola de la terrassa de la façana i per ocupar la via
pública amb una bastida. C. Ensenyament.
CAMATS ESTEVE I FILLS, SL per enrajolar el bany, fer installacions i per ocupar la via pública amb materials per obres. C. Sant
Joan.
SILVERI GARCIA PRIETO, per reformar l’interior de l’habitatge, i
per ocupar la via pública amb un contenidor per obres. C. Insitut.
VICO LOGÍSTIC, SLU per col·locar un rètol lluminós. C. Camí Vell
de Tàrrega.
HERMÍNIA AMIGÓ SOLÉ, per pintar la façana, i per ocupar la via
pública amb un camió cistella. C. Muralla.
JOSEP LLUÍS BARÓ CARRERAS, per pintar la façana de l’habitatge. C. Fontanilles.
COMUNITAT DE PROPIETARIS AV. CATALUNYA, 5, ESCALA A
per 1 dret de connexió d’aigua definitiva a la xarxa general. Av.
Catalunya.
JAUME ALSINA ARAN, per ampliar la porta del garatge. Montclar.
JOSEP ESTEVE ROSET, per fer un envà de separació per tapiar
una porta. C. Àngel Guimerà.
JULIO PALOU VILANOVA, per reforçar el forjat de l’habitatge. C.
Baixada del Mercadal.
JOAN FUSTÉ MARSOL, per reformar un edifici per a la installació d’una plataforma elevadora vertical. C. Sió.

JOSEP IBAÑEZ TORRES, per construïr un habitatge unifamiliar
aïllat. C. del Mitjorn.
ANTONIO ARITZETA MORENO, per enderroc de dos edificis entre mitgeres. C. Segadors -C. Batedors.
SAHEL MONTSEC, SL per reformar i adequar el local comercial
pel seu ús com a agència de viatges. Av. Catalunya.
COM. PROP. AV. MARIÀ JOLONCH, 10 per ocupar la via pública
amb una bastida. Av. Marià Jolonch.
JAUME CORTASA PÉREZ, per rebaixar el terreny uns dos metres
per anivellar-lo i posar canonades per canalitzar l’aigua. Partida
Aladrell.
ANTONIA PUIG GUASCH, per arrebossar una part de la façana.
Partida Roca Martí.
JOAN EUGENI RODRÍGUEZ PEREARNAU, per reparar la teulada
d’un cobert de l’hort. Partida Salats.
JOAN PAMPALONA CÁCERES, per desembussar la claveguera i
canviar un tub trencat. C. Sió.
ANTÒNIA HERNANDEZ RAMOS, per treure els dos balcons i arrebossar la façana. C. Sió.
JOSEP COMA AMORÓS, per substituir la banyera per un plat de
dutxa i canviar els sanitaris. Av. Catalunya.
ANTONI FIGUERES LLORT, per arranjar teules malmeses de la
teulada, i per ocupar via pública amb un camió cistella. C. Horts.
MIQUEL PLA JOVELL, per reparar la teulada del corral. C. Comtes d’Urgell.
JAUME FITÓ RIBALTA, per fer un paviment per instal·lar una
cabana prefabricada de fusta i col·locar una dipòsit d’aigua.
MAGDA TALLAVÍ PICAÑOL, per fer una paret a la terrassa i arrebossar-la. C. Verge del Socors
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SLU per obrir una rasa
per instal·lar una línia aèria-subterrània de BT, per una ampliació
de potència (Col·legi Mare de Déu del Socós). C. Àngel Guimerà.
LOURDES SORRIBES GIMBERT, per refer els desguassos dels
baixos de l’habitatge. C. Canal.
ANTONI INVERNON BARDIA, per pintar la façana de l’habitatge, i per ocupar la via pública amb una cistella elevadora. C. Molí
Vell.
FERNANDO ESPINOSA RODRÍGUEZ, per reparar la teulada de
l’habitatge. Les Puelles.
JULIAN DIAZ JURADO, per canviar les rajoles de la terrassa de
l’habitatge. C. Travessia del Clos.
PAQUITA VALDIVIESO USERO, per engrandir el forat del desguàs del garatge. C. Urgell.
MARIANO TERUEL OLIVER, per enrajolar les dues plantes i les
terrasses de l’habitatge. C. Comtessa Aurembiaix.
ANTONI BALAGUERÓ ROVIRA, per pavimentar la baixada del
pati. La Donzell.
MARIA FRANCINETE RODRIGUES DE SOUZA, per col·locar un
rètol. C. Barretina.
ROSA FONOLL BERTRAN, per pintar la part de la façana corresponent a l’establiment amb un grafit. C. Petronel·la.
TERESA TORNÉ GIL, per canviar rajoles terrat. C. Portalada.
JUDIT DELGADO ARTIGAS, per 1 dret de connexió d’aigua definitiva a la xarxa general. Av. Catalunya.
ANTÒNIA SALADO MARISCAL, per 1 dret de connexió d’aigua
definitiva a la xarxa general. C. Capella.
RAMONA VILARÓ MANAUT, per construir dos magatzems agrícoles annexos a un magatzem ja existent. Av. Ribera del Sió.
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INSTITUCIONS i SERVEIS
Ajuntament
Oficines 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’oficina Tel. 973 390 843
Emergència o problema de circulació
Tel. 670 234 394

Refugi antiaeri Tel. 973 391 089
Horari: dissabtes, d’11h a 13h
diumenges, de 12:45h a 14h
Altres horaris visites concertades amb
l’Oficina de Turisme
Fundació Privada Espai Guinovart
Tel. 973 390 904
e-mail: info@espai.guinovart.es
Horari d’estiu:
de dimarts a divendres, de 10h a 13h
i de 17h a 20h
dissabtes d’11h a 14h i de 17h a 20h
diumenges d’11h a 14h
Visites concertades per grups
Museu Etnològic Tel. 973 391 089
Horari convingut amb l’Oficina de Turisme
Fundació Guillem Viladot “Lo Pardal”
Tel. 973 390 718
e-mail: lopardal@hotmail.com
Horari convingut amb l’Oficina de Turisme
(Tel. 973 391 089)
Biblioteca Municipal “Guillem Viladot”
Tel. 973 392 583
e-mail: bibagramunt@svt.es

Mossos d’Esquadra 088
Bombers 085
Tel. 973 391 080
e-mail: bombers1602@hotmail.com

CENTRES D’ENSENYAMENT
Escola Municipal
de Música

Tel. 973 390 536

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)

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

Ambulàncies
Emergències mèdiques (SEM)

Col·legi Mare de Déu
dels Socors

Tel. 973 390 083

Creu Roja Tel. 973 390 880

061

Farmàcia Esteve Tel. 973 390 428

TRANSPORTS DE VIATGERS

Farmàcia Viladot Tel. 973 390 087
Funerària

Tel. 973 390 862

ESPAI DE CULTURA
Oficina 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
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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

La premsa de l’època es va fer ressò de la vaga
de “La Canadiense”.

EFEMÈRIDES DEL MES
Algunes notícies del mes d’agost de
1917.
– Els pagesos d’Agramunt i dels pobles veïns creen el Sindicat Agrícola
i Caixa Rural d’Agramunt i sa comarca, el qual és aprovat oficialment pel
Ministre d’Hisenda el dia 21 d’agost,
essent el primer president Josep M. de
Siscar i Castellarnau. En acabar l’any
tenien ja un total de 128 socis, 99 dels
quals eren d’Agramunt.
– La vaga de “La Canadiense”. El dia
13 d’agost de 1917 els sindicats UGT i
CNT juntament amb el Partit Socialista, convoquen una vaga general revolucionària entre els obrers de Catalunya
que té molt ressò per tot arreu. L’exèrcit, el govern i la burgesia, espantats
per la por que no passi quelcom semblant del que succeeix a Rússia, treuen
les tropes al carrer contra els vaguistes
com ho van fer a la Setmana Tràgica de
1909. Agramunt, que és el centre logístic de la “Canadiense” en les obres
hidroelèctriques que es realitzen a la
muntanya, viu intensament aquesta
vaga i arriben a la vila un batalló de cavalleria de “lanceros” de Burgos, Borbón núm. 7 i s’allotgen a l’edifici de la
Mercè. Després també vénen forces de
cavalleria de Saragossa i Reus. La seva
missió fou, a partir d’aleshores, sortir
de patrulla tots els dies, quatre soldats
i un caporal, i recórrer les línies conductores d’electricitat per tal d’evitar
sabotatges.
Ramon Bernaus i Santacreu

Les fases de la lluna:

Mes de 31 dies, vuitè de l’any segons
el nostre calendari i sisè del primitiu calendari romà, anomenat Sextilis, que li
van canviar el nom per agost en honor a
l’emperador August.
El dia 1 el sol surt a les 4h 45m, i es
pon a les 19h 09m. El dia 31 el sol surt
a les 5h 16m, i es pon a les 18h 26m.
El dia 22, el sol entra a la constellació de VERGE.
Els dies 5/6 d’agost, eclipsi penombral de Lluna, visible a Catalunya.

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI
Els teulers ambulants. Durant el mes
d’agost, en alguns indrets de Catalunya, aprofitant la calma de les feines
del camp i la proximitat de les festes
majors, voltaven per les masies i pobles
petits els teulers i rajolers ambulants,
que feien teules, maons, totxos i toves
a mitges amb els pagesos, que els facilitaven la terra i la llenya, els donaven
posada i els mantenien a canvi de la
meitat de l’obra que feien. El teuler escollia de la finca la terra que millor li
anava, la pastava, enfangava i emmotllava, feia un forn molt primitiu dins un
sot clavat a terra, on coïa l’obra. L’obra

Demografia

Lluna plena

el dia 6, a les 00:55 h

Quart minvant

el dia 13, a les 18:55 h

Lluna nova

el dia 20, a les 10:02 h

Quart creixent

el dia 27, a les 23:42 h

(Mes de juny de 2009)
NAIXEMENTS
Maria Bonet i Cases
Marc Catalan i Bernaus
Laia Hernàndez i Sabaté
Nil Cubero i Padullés
Carlota Cubero i Padullés
Magí Pla i Burgueño
Nora Serra i Figuera
Mario Faricean
Jordi París i Solé

que li quedava, el teuler la venia a algun pagès veí que ell mateix se l’anava
a buscar. Era costum que les masies
importants tinguessin una quantitat de
teules de reserva per tal d’anar-les canviant a mesura que s’anaven trencant
per causa del vent o de les gelades.
El refranyer és força ric en aquest
mes:
L’agost madurador
i el setembre collidor.
A l’agost
plou quan es fa fosc.
Dia 10: Sant Llorenç
Dia 15: l’Assumpció de la Mare de
Déu.
Per la Mare de Déu d’agost
pinta el raïm,
i per la de setembre ja es pot collir.
Pluges per la Mare de Déu d’agost
resta oli i aigualeix el most.
Dia 24: Sant Bartomeu, apòstol.

dia 24-5
dia 26-5
dia 26-5
dia 28-5
dia 28-5
dia 5
dia 9
dia 14
dia 17

MATRIMONIS
Albert Cuñat i Huguet, i
Marina Alvarez i Jovell
Josep M. Coll i Bernadó, i
M. Montserrat Martínez i Virgili
Francesc X. Expósito i Aban, i
Sònia Luque i Expósito
Jordi Moreno i Marina, i
Iolanda Martínez i Farràs
Lucas Alcaide i Gràcia, i
Paulina Moronta i Lamar
Albert Guerrero i Barcons, i
Elisabet Anguera i Ortiz
DEFUNCIONS
Ramona Llanes i Aiguadé
Llorenç Caballol i Baró
Teresa Sans i Jové

dia 30-5
dia 30-5
dia 30-5
dia 6
dia 13
dia 20
82 anys, dia 17
82 anys, dia 28
88 anys, dia 29

JOSEP ROVIRA

AGOST 2009

Ramon Bernaus i Santacreu

Temps

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

PLUJA CAIGUDA DURANT EL JUNY
2

°C

l./m

40

40

35

35

30

30

25

25

20

20

Dia 4 ........................................
6,0 l./m2
Dia 5 ........................................
0,3 l./m2
Dia 8 ........................................
4,3 l./m2
Dia 15........................................
7,0 l./m2
Dia 16........................................ Inapreciable
Dia 19........................................ Inapreciable
Dia 25........................................
2,7 l./m2
TOTAL ........................................
20,3 l./m2

15

15

TEMPERATURES EXTREMES DEL JUNY

10

10

5

5

0

0

–5
1

2

3

4

5

6

7

8

Màxima del mes ..................... 37°, dies 14 i 30
Mínima del mes ............................... 10°, dia 9
Oscil·lació extrema mensual ........................27°
Mitja de les màximes ...........................30,766°
Mitja de les mínimes ...............................16,2°
Mitja de les mitjanes ...........................23,483°

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

Temperatura màxima:

Temperatura mínima:

Precipitacions:

L’observador: Deudat Pont
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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
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R E C EP TAR I
P OPU LAR

Receptes de cuina

Oracions remeieres

Bacallà a la cassola

Oració per curar l’erisipela/I 1

Ingredients per a 4 persones:

«Berdanc minova
et fondràs com la sal a l’olla,
t’aniràs a fonigor
com lo sol a ponedor
i et reduiràs com un gra de mill
amb mil bandes.
Jesús ha nat,
Jesús ha mort,
Jesús ha ressuscitat;
així es curi aquesta infermetat
com aquestes paraules són veritat.
En nom de Déu i de la Santíssima Trinitat
facin la gràcia de curar el mal de ... (nom) ...
ben aviat.»

4 talls de bacallà, 4 ous durs, 150 g de panses, 1 ceba grossa,
tomàquet, 2 alls, julivert, 10 ametlles, 2 carxofes, oli d’oliva.
Elaboració:

Dessaleu el bacallà, fregiu-lo enfarinat i poseu-lo a la cassola amb
els ous durs partits per la meitat i les panses, prèviament estovades
amb aigua freda durant una hora.
Bulliu les carxofes, enfarineu-les i fregiu-les.
Feu un sofregit de ceba i quan estigui quasi cuita afegiu-hi una
picada d’alls, julivert i ametlles triturades a la batedora. Seguidament afegiu-hi el tomàquet ben triturat i continueu el sofregit fins
al punt.
Les carxofes i el sofregit afegiu-los a la cassola amb l’oli d’oliva
corresponent i completeu-ho amb aigua tenint en compte que no
cobreixi tot el que hi ha a la cassola. Deixeu-ho bullir a foc lent
durant 10 minuts.
Rosa Mari Castells Fillat (Tàrrega)
Del llibret “Receptes de cuina tradicional de l’Urgell”
editat pel Consell Comarcal de l’Urgell

Remeis casolans

Per a les afeccions de la gola,
a,
xarop de timó

Perquè l’oració faci efecte s’ha de fer una
novena. També ens digueren que la mateixa oració podia servir per curar els aristos
dels dits.

Oració per curar l’erisipela/II 2
«Erisipela, què fas aquí?
E quina mala hora has vingut!
En
Jo eet mano en nom de la Santíssima Trinitat
quee no facis mal
qu
ni per
p dins ni per fora a ... (nom) ...»
(Seguit
(
de tres parenostres a la Santíssima
Trinitat).
T

Ingredients:

Timó, suc de llimona i mel.
1

Elaboració:

JJosep Mora, de les Pallargues (desembre del 1979).
Assumpció Cortada, d’Agramunt, que la recollí de
Ramona Gomà i Roig, també d’Agramunt i de 70 anys
d’edat (6 d’abril de 1982).

2

Aboqueu mig litre d’aigua en una olla i porteu-ho a ebullició. Quan
bulli tireu-hi una cullerada de timó i deixeu-ho bullir tres minuts
més. Retireu-ho del foc, coleu la infusió i torneu-la a posar al foc. Un
cop la barreja estigui molt calenta, aboqueu-hi el suc de la llimona i
la tassa de mel. Abaixeu el foc a la meitat sense deixar de remenar
fins que la barreja agafi consistència de xarop. Aboqueu-ho en els
recipients que vulgueu i deixeu-ho refredar. Preneu-ne tres cullerades soperes al dia.
El timó és un bon expectorant recomanat per curar afonies i altres
afectacions de la gola. Aquest remei cura les irritacions i les molèsties lleus de gola
Es pot trobar al marge dels camins secs i matolls de la comarca.
Carlota Esteve (Tàrrega)
Del llibret “Remeis casolans amb herbes aromàtiques o medicinals
de l’Urgell”, editat pel Consell Comarcal de l’Urgell

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.

[JULIOL
JUL
LIOL
OL 2009
OL
20
20099]

sió
sió 545
si
554445

6
61

Vintè Aniversari

Antoni Padullés i Mirasó
(Ton de l’Espot)
25 - 7 - 89
A. C. S.

Agramunt, 25 de juliol de 2009
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L LEU R E AMEN ITATS

Les 7
diferències
per
Ricard Bertran

El canal d’Urgell al seu
pas pel pont de Ferro,
que es va construir per
suplir el primitiu pont
de les set arcades enderrocat per la rubinada de Santa Tecla l’any
1874.
La foto de l’esquerra
és l’original, mentre
que a la de la dreta
s’han fet set modificacions.
A veure si les trobeu!
❚ Coordina Rosa Maria Sera

SALT DE CAVALL

VISUAL

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

Quants quadrets falten per cobrir el cub?

di

guis

tu,

di

de

nin

que

guin

vols

no

mal

de

bé

gú.

Solució al SALT DE CAVALL, per P.R.:

Solució
al VISUAL:

104

Si

Solució a les
7 diferències:
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Si vols que diguin bé de tu, no diguis mal de ningú.

Preguem a Déu per l’ànima de

Llorenç Caballol i Baró
Que morí cristianament el dia 28 de juny de 2009,
a l’edat de 82 anys, havent rebut els Sants Sagraments.
A.C.S.

Els seus apenats: esposa, Anna Maria Puig Alós; fills, Josep Mª i
Pilar; néts, Albert i Jordi; germà, Celestí; cunyats, nebots, cosins i
altres familiars i amics, us agrairan una oració pel descans etern de
la seva ànima.
AGRAMUNT, juny de 2009

T’estimem.
T’enyorem.
Mai no t’oblidarem.
El teu record sempre tindrem.
I amb el temps ens retrobarem.

Preguem a Déu per l’ànima de

Teresa Sans i Jové
Vda. de Jaume Arriasol Clua
Que morí cristianament el dia 28 de juny de 2009,
a l’edat de 88 anys, havent rebut els Sants Sagraments.
A.C.S.

La família dóna les gràcies per les mostres de condol rebudes.
AGRAMUNT, juny de 2009
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LA FO TO

per JOSEP BERTRAN

S

ituat en un punt molt elevat
de la Ribera, aquest rellotge
sembla que estigui posat al revés. No és pas això, sinó que la
imatge està presa des de l’interior
i la il·luminació és la natural del
sol. Actualment, a l’era digital,
els clàssics rellotges públics dels
campanars han deixat de tenir la
utilitat d’antany. El que va significar un gran avenç, disposar d’un
rellotge on els veïns poguessin
consultar l’hora, ara ha passat a
tenir únicament una funció més
aviat ornamental. Encara fa goig
un campanar amb un gran rellotge, com el de Puigverd.

L A C A LA ISER A

per SERAFINA BALASCH
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Aquest grup de noies agramuntines eren espectadores d’una obra de teatre que es representava al
Foment Parroquial. Era un dels tants diumenges d’hivern, aquest del 1951, de la dècada dels cinquanta. Una època on la religiositat impregnava la vida social, cultural i, fins i tot, festiva, a la nostra
societat, com es reflecteix en el contingut de la publicació “Intimidades” que SIÓ edita en forma de
col·leccionable.
D’esquerra a dreta i de dalt a baix:

6
1

8

3

2

5
4

9

10

12

13

11

7

1) Mª Mercè Marquilles.
2) Magdalena Puig.
3) Nuri Castellà.
4) Paquita París.
5) Francesca Escolà.
6) Magdalena Vicens.
7) Magdalena Pons.
8) Neus Ingla.
9) Consol Farré.
10) Maria Balastegui.
11) Ramona Pons.
12) Margarida Escolà.
13) (?) Quintana.
[JULIOL 2009]
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