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Amadeu Padullés: “Demano a l’oposició
que no perjudiqui el normal funcionament
de l’Ajuntament... o que s’hi posin ells”

Josep Sunyol, l’altre president màrtir
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l dia de Santa Llúcia
d’enguany un total de
167 municipis d’arreu de
Catalunya es van manifestar en
la consulta popular sobre la independència del nostre País. Hi van
participar 192.775 persones el
que representa el 27,46 per cent
de les que podien votar, majors
de 16 anys i immigrants.

E

Ara tenim una
altra fita, més o
menys llunyana,
més aviat més,
però factible. Es
tracta de fer un
primer pas d’un
camí que ens
pot portat a la
llibertat.

A les comarques lleidatanes
el van celebrar 29 municipis.
El més gran Tàrrega, 13.340
electors; el més petit Pinell,
amb un cens de 80 persones.
A la capital urgellenca hi van
participar el 21,45 per cent, la
penúltima més baixa, mentre que
al municipi del Solsonès ho van
fer el 98,75 per cent, la participació més important. La mitjana
lleidatana va ser del 36,58 per
cent, gairebé deu punts més que
la catalana.
Els agramuntins podrem votar en
les properes onades de consultes
previstes pel dia 28 de febrer i 25
d’abril. Els organitzadors, la Plataforma “Agramunt Decideix”,

tenen l’oportunitat d’aprendre
de l’experiència d’aquesta primera consulta. Com es dedueix
del resum de més amunt, com
més petita és la localitat on se
celebra, més fàcil és arribar a
tothom, i al contrari.
L’experiència que tenim més
propera, Tàrrega, hauria de fer
obrir l’ull als agramuntins. La
seva organització va ser impecable tècnicament i mediàtica.
Fins i tot es van permetre el luxe
de portar, per fer-los costat, el
personatge independentista més
emblemàtic actualment, el president del Barça, Joan Laporta.
A hores d’ara la Plataforma
agramuntina continua preparant
el referèndum, en teniu notícies
en aquest mateix número, amb
l’objectiu de superar, si es pot, les
xifres que es van donar el 13D.
Com hem dit, aprendre d’aquests
pioners, dels encerts i dels errors,
serà molt important.
Amb tot, a l’hora d’estirar del
carro ens ho haurem de fer
els agramuntins. Pel que s’ha

vist, no serà fàcil. Cal un equip
nombrós i cohesionat, almenys
el nucli central; uns mitjans
estructurals i econòmics considerables; el suport de com més
persones i entitats millor i donar
una imatge de seriositat i eficàcia
per atraure la gent.
Els qui van tenir l’ocasió de
participar en el 13D diuen que
va ser com reviure vells temps,
en els quals Catalunya estava
per sobre qualsevol partidisme, i
en els quals la idea de recuperar
els drets nacionals –aleshores
els més bàsics–, passava per
sobre de qualsevol interès. Ara
tenim una altra fita, més o menys
llunyana, més aviat més, però
factible. Es tracta de fer un primer pas d’un camí que ens pot
portat a la llibertat.
No ho malbaratem. Som pocs i,
massa vegades, mal avinguts.
Afectuosament,
Bernat Jofre
Agramunt, desembre de 2009
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La nevadeta
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algrat que els meteoròlegs ja havien
avisat, la nevada del
dilluns 14 de desembre va
sorprendre gairebé tothom.
Començà a nevar a quarts de
10 del matí amb ganes i ben
aviat tot va quedar absolutament blanc, amb uns gruixos
de dos o tres centímetres, suficients per emblanquinar-ho
tot sense, però, causar grans
problemes.
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Amb tot, els serveis municipals van sortir a treure la neu
dels indrets més cèntrics de
la Vila i a tirar sal i potassa.
També van distribuir un edicte recomanant la col·laboració
dels veïns per treure la neu de
les respectives voreres.
Va ser una nevada a temps
just per recollir-la en aquest
número nadalenc de SIÓ.

1

urant tot el dia de la Puríssima, amb una temperatura força agradable, es va
celebrar una nova edició del
Mercat de Nadal, que organitza l’Ajuntament amb la
col·laboració de la Unió de
Botiguers.

D

Una trentena de parades,
la meitat de fora Vila, es van
instal·lar en el recinte habitual del centre històric. Els
actes paral·lels van començar amb una xocolatada a la
plaça del Mercat mentre que
a l’establiment MésCafè la

“cassola d’hivern” anava fent
xup-xup davant la curiositat
de molts visitants que passaven pel carrer Sió.
En el petit vestíbul de Ca la
Vila es va celebrar una de les
novetats d’enguany com va ser
el taller de màscares i corones
[DESEMBRE 2009]
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Mercat de Nadal

7

A C T UA LITAT FETS D EL M E S

JOSEP BERTRAN

4

JOSEP BERTRAN

5

1. Panoràmica del Mercat de Nadal, que enguany
aplegà una trentena de parades.
2. Els més menuts gaudeixen amb l’exposició d’animals de corral.
3. Els assistents van triar i remenar tranquil·lament
afavorits per una temperatura suau.
4. Janira Villalta (al centre) va guanyar el primer premi del concurs de postals nadalenques. El segon
premi fou per Mateu Bonet, i el tercer per Aumaya
Ayoujil.
5. Una de les novetats d’enguany va ser el taller de
màscares i corones de SS.MM. els Reigs Mags.
6. La “cassola d’hivern” que condimenta l’establiment Més Cafè té molta acceptació.
7. Les escales de l’església es van omplir per celebrar la tradicional cantada de nadales.
8. Les Dones de l’Esbarjo van tornar a celebrar un
any més l’Escala en Hi-Fi per recaptar diners per a
la Marató de TV3.
9. Com és habitual el públic hi assisteix massivament,
tot i que enguany van celebrar quatre sessions.
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El Mercat de Nadal es va cloure
amb la tradicional cantada
popular de nadales a l’escala de
l’Església, plena
de petits cantaires acompanyats
per joves alumnes de l’Escola
de Música.

7

de SS.MM. els Reis Mags que
va tenir molta participació.
A la sala de plens s’hi van
exposar el 300 originals del

concurs de postals nadalenques. La guanyadora, obra de
Janira Villalta, servirà com a
felicitació de l’Ajuntament.

En segon lloc va quedar la
postal de Mateu Bonet i en
tercer la d’Aumaya Ayoujil. El
primer premi va consistir en
60 euros en vals per comprar
a establiments de la Vila i als
altres dos tindran gratuïtes les
activitats d’Actinadal.
La tradicional exposició
d’animals de corral fa sempre
les delícies dels més menuts.
Veure conills i aviram en directe, i fins i tot poder-los
tocar, els és sempre un gran
esdeveniment.
Els actes de la tarda van
començar amb un berenar al
Mercat; va seguir l’actuació del
mag Reivax i es va cloure amb
la tradicional cantada popular
de nadales a l’escala de l’església, plena de petits cantaires
acompanyats per joves alumnes de l’Escola de Música.

JOSEP BERTRAN

Dones de l’Esbarjo
Les Dones de l’Esbarjo van
fer les tradicionals representacions de l’espectacle d’Escala en Hi-Fi que organitzen
amb molt d’èxit en favor de la
Marató de TV3. Enguany, coses del calendari, es van fer
4 representacions, (dies 5, 6,
7 i 8) en horari de tarda els
festius i de nit les vigílies amb
bones entrades, com sempre. En total es van recaptar
8.120 euros.
[DESEMBRE 2009]
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El conseller delegat d’Adigsa, Frederic Linares; l’alcalde
d’Agramunt, Amadeu Padullés, i el president de la comunitat de propietaris dels
habitatges de Nostra Senyora
del Socors, Segundo Castro,
acompanyats per Pilar Triquell
van firmar, el dia 2 de desembre, un conveni a tres bandes
per la instal·lació de dos ascensors. L’un ja està col·locat
i l’altre es retarda a causa d’un
conflicte generat per un veí.
El tema és en mans del jutjat.
Els veïns i Adigsa creuen que
aquest mateix mes es resoldrà

3
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el conflicte i no descarten,
una vegada sentenciat, querellar-se contra el veí, demanant
danys i perjudicis pel retard i
les despeses que els ha significat. El 60 per cent del cost
de l’obra és subvencionat;
el 40% el paguen els veïns,
uns 2.700 euros, mentre que
l’ajuntament facilita tots els
temes administratius i urbanístics, si és que n’hi ha.

1. Ascensors

2. Xocolata

JOSEP BERTRAN

El Departament
de Salut de la
Generalitat ha
anunciat la propera adjudicació
de les esperades
obres d’ampliació del nostre
CAP.

JOSEP BERTRAN
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La Generalitat ha inclòs en
la llista de productes alimentaris aptes per al consum de
persones celíaques, totes les
varietats de xocolata que elabora la marca Xocolata Aynouse Artesà d’Agramunt. Es tracta d’una firma que vol obrir-se
camí a través d’una producció
de gamma alta. L’Associació
Catalana de Celíacs ha firmat
amb el propietari, Francesc
Xavier Rodríguez, i l’Agència
Catalana del Consum, un conveni que avala l’especificitat
d’aquesta xocolata agramuntina. La traçabilitat de tota
la producció fa possible que
sigui apta per al consum de
persones al·lèrgiques al gluten. Segons el seu propietari,

tots els productes que s’utilitzen per l’elaboració de la xocolata no tenen cap mena de
producte additiu ni relacionat
amb els cereals.

3. CAP
El Departament de Salut
de la Generalitat ha anunciat
la propera adjudicació de les
esperades obres d’ampliació
del nostre CAP. Segons informacions municipals, l’obra
té un pressupost de sortida
d’1.776.676 i durant el primer
trimestre de l’any que ve es
donarà a concurs per part del
Departament de Salut, mentre
que l’Ajuntament serà el responsable de la supervisió. Els
actuals 562 metres quadrats
que té el CAP s’ampliaran fins
als 1.181. Es construiran dos
pisos en la parcel·la que hi ha
entre el CAP i els Bombers i
s’aixecarà un pis sobre la part
de l’actual edifici mitjançant
pilotatges directes al sòl, donat que l’estructura actual no
és prou resistent.

4. Lo Pardal
Coincidint amb el desè aniversari de la mort de Guillem
Viladot, el dia 19 de novem-

bre es va reunir el Patronat de
la Fundació Lo Pardal, creada per difondre la seva obra i
personalitat, per tal de tractar
els temes ordinaris. També es
va fer coincidir per inaugurar
l’obertura al públic de l’última sala de Lo Pardal 3 que
a partir d’ara acull diverses
sèries d’obres que no eren a

6
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l’abast del públic. Així mateix
es va fer una conferència sobre el nostre autor per part de
Teresa Costa-Gramunt, com ja
vàrem informar en el número
anterior.

institucions i associacions. El
lliurament del guardó corresponent va anar a càrrec de la
presidenta de la Cambra de
Comerç Sylvia Falip.

6. Robatoris
5. Premi Culturàlia

JOSEP BERTRAN

La nova sala de
Lo Pardal 3 a
partir d’ara acull
diverses sèries
d’obres que no
eren a l’abast del
públic.

J. BERTRAN MITJAVILA

4

NOTA: Segons la darrera onada del Baròmetre de la
Comunicació de Catalunya es detecta, al contrari de la
premsa en general, que la Premsa Comarcal augmenta
el nombre de lectors. SIÓ forma part d’aquest indicador
i es troba entre les revistes mensuals catalanes amb més
lectors, 6.000, conjuntament amb publicacions de poblacions més importants como són Palamós, i per sobre d’altres que s’editen a Banyoles o Palafrugell. També estem
per sobre de moltes publicacions quinzenals i setmanals.

L’agramuntí Ramon Roca
i Enrich ha estat guardonat
amb un dels premis Culturàlia que concedeix anualment
el Centre Cultural de Tàrrega.
El guardó, que va ser lliurat el
dia 21 de novembre, li va ser
concedit en l’apartat de “reconeixement al mèrit a l’acció cultural i social”. Ramon
Roca a més d’empresari destacat, actualment és el president del Consell Social de la
Universitat de Lleida i de la
Fundació Fòrum Ambiental
de l’ECOCITY Fira Barcelona
i patró i membre de diverses

Les forces de seguretat,
Mossos i Policia Municipal es
coordinen en una campanya
de prevenció durant les festes
de Nadal. El dispositiu es va
presentar a l’Ajuntament amb
la presència d’un representant de la Unió de Botiguers.
Aquesta reunió coincideix
amb una època de nombrosos robatoris, en la tònica que
està passant arreu del país.
El més destacat, per la seva
singularitat, va ser la sostracció de desenes de pernils
d’un magatzem que els tenia
a punt per la campanya de
Nadal.

Malgrat l’increment del nombre de lectors, la tirada es
manté estable des de fa anys, el que demostra, com ja havíem detectat, que cada vegada hi ha més persones que
llegeixen un mateix exemplar. Malgrat que aquest augment de lectors sigui important, el que voldríem és que
aquest interès es demostrés amb la compra o subscripció
a la revista, ja que aquesta es la fórmula per incrementar ingressos destinats a millorar-la encara més. Amb tot,
gràcies a tothom.
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Santa Cecília
Ja que el dia de Santa Cecília enguany va caure en
diumenge, l’endemà dilluns
vàrem fer la celebració a l’Escola. Els alumnes petits van
actuar a la tarda, i al vespre
ho van fer els més grans. Entremig hi va haver una bona
estona per a fer jocs i un bon
berenar.

EMMA

Audicions

La Setmana
Musical tindrà
lloc durant la
primera setmana de febrer.
Actuació dels alumnes petits en la
celebració de Santa Cecília (foto
superior).

Nadal
Com cada any, el 8 de desembre va tenir lloc la Cantada de Nadales, on van participar alumnes cantant o tocant
el seu instrument.
Un dels esdeveniments més

Activitats previstes
Després de les vacances de
Nadal esperem tornar frescos
i descansats, ja que ens esperen audicions (la primera
de les quals de l’any 2010 es
farà el dia 26 de gener), i la
Setmana Musical, que tindrà
lloc durant la primera setmana de febrer. Estem preparant
moltes activitats entre tallers,
jocs i debats. Com sempre, us
mantindrem informats!

Us desitgem bones Festes i un feliç Any Nou!

EMMA

Un nombrós grup d’alumnes, familiars i professors vam anar a veure
el musical “La Bella i la Bèstia”

E

l diumenge dia 22 de
novembre, dia de Santa Cecília, vàrem anar a
veure el musical “La Bella i la
Bèstia” al Teatre Musical de
Barcelona. Entre alumnes, familiars i professors érem unes
cent persones. Com que hi
actuava la nostra professora
de percussió, Fani Fortet, ens
va ensenyar l’escenari i tot el
que hi havia al darrere. Va ser
una oportunitat única!

Divendres dia 11 de desembre i el dimecres 16 de
desembre, els nostres alumnes van tenir una altra oportunitat de mostrar en públic
el seu treball de les últimes
setmanes, en unes audicions
molt variades d’instruments i
de peces i cançons.

grans del curs escolar és el
tradicional Concert de Nadal.
El 18 de desembre el Casal
Agramuntí es va omplir de
gom a gom. Van tocar les tres
orquestres, i també alguns
grups instrumentals. També
van actuar els més menuts de
la nostra Escola. Al final del
concert es van ajuntar les tres
orquestres per a tocar i cantar
una suite nadalenca.

[DESEMBRE 2009]
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Santa Cecília

per J. Pijuan

rec de la Carme Asensio que
els va encantar molt. Per als
més grans se’ls va organitzar
un taller de manualitats amb
la Fàtima Puig que consistí
en la construcció d’un instrument musical que després
se’l van poder emportar a casa
com a record. Els infants s’ho
van passar d’allò més bé.

J. PIJUAN

La Coral d’Avui
a Castelló

Els petits escolten amb
atenció el conte.

E

l diumenge 22 de novembre vam celebrar
la festivitat de Santa
Cecília, patrona dels músics,
amb l’organització d’un bon
berenar amb coca i xocolata desfeta al pati de la casa.
Després del berenar, els nens

Els nens i nenes
de la coral infantil van participar
en diversos tallers que se’ls va
organitzar davant
la bona acceptació que tenen
d’anys anteriors.
Els infants s’ho
van passar d’allò
més bé.

Concert de Sant Esteve
Com ja és habitual per les
Festes Nadalenques, la Coral
d’Avui i infantil Bon Cant us
conviden a gaudir del tradicional Concert de Nadal que realitzaran per Sant Esteve, dia
26, al temple de Santa Maria
d’Agramunt a la una del migdia. Us hi esperem!

J. PIJUAN

Amb paciència van construint
una flauta.

i nenes de la coral infantil van
participar en diversos tallers
que se’ls va organitzar davant
la bona acceptació que tenen
d’anys anteriors. Un dels tallers va ser pensat per als més
petits i va consistir en la narració de diversos contes a càr-

El dissabte 19 de desembre
la Coral d’Avui es desplaçarà
a Castelló, invitada per la Coral Juan Ramón Herrero, per
a participar al IV Aplec Nadalenc que organitza aquesta
coral. Juntament amb nosaltres participaran en el concert
la Coral Polifònica Ciutat de
Carlet (València), l’Agrupació
Coral Alcorisana d’Alcorisa
(Terol) i la mateixa coral amfitriona. El repertori que interpretarem està format per cançó popular llatinoamericana i
el podreu venir a sentir al nostre concert de Sant Esteve.

La Coral d’Avui i infantil
Bon Cant us desitgen
unes bones Festes Nadalenques i un bon Any
Nou
[DESEMBRE 2009]
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E NTITATS PLATA FO R MA “AGRAMUNT DECIDEIX”

Agramunt decidirà el 28 de febrer
o bé també aportant suggeriments. A hores d’ara la nostra
Plataforma ja té uns 250 simpatitzants en aquest apartat
del Facebook.

JOSEP BERTRAN

Mercat de Nadal

Es repartiran butlletes i guardioles per diferents
comerços locals
a l’abast de tots
els que encara
no han tingut la
possibilitat de
donar-nos el seu
suport.

S

i al número anterior de
Sió us informàvem de
la constitució de la Plataforma “Agramunt decideix”,
ara ja podem anunciar que la
consulta per a la sobirania
de Catalunya a la nostra Vila
tindrà lloc el dia 28 de febrer
de l’any que ve. Ens volem
adherir a la propera tongada
de consultes populars que se
celebrarà aquesta data, després del referèndum d’Arenys
de Munt, que va ser el punt
d’inflexió, i dels que es van

Podeu contactar amb nosaltres a:
www.agramuntdecideix.blogspot.com
agramuntdecideix@gmail.com
Facebook: Agramunt Decideix

celebrar el 13 de desembre a
167 municipis catalans més.
Per aquest motiu ja hem
començat a fer les primeres
activitats. En primer lloc us
volem comunicar que ja ens
podeu localitzar a internet
mitjançant el correu electrònic, un blog i el Facebook, les
adreces dels quals destaquem
en aquest mateix article. Mitjançant el correu electrònic
ens podeu fer arribar les vostres adhesions, suggeriments
i qualsevol tipus d’informació que ens pugui servir per
desenvolupar la campanya
al nostre municipi. Al blog
hi podreu trobar tota mena
d’informació de les diferents
activitats locals, comarcals o
d’interès general. Pel que fa
al Facebook és una eina virtual en què la gent s’hi pot adherir només donant-hi suport,

També vam ser presents al
“Mercat de Nadal” del passat dia 8 de desembre, amb
una paradeta als coberts de
Ca la Vila. Vam fer una seixantena d’adhesions amb les
butlletes que es repartien per
col·laborar amb la nostra Plataforma. Hi teníem unes guardioles per a qui volgués fer un
donatiu econòmic per sufragar
les despeses que comportarà
la campanya a la nostra Vila.
Com que volem comptar amb
el màxim suport possible
d’agramuntins, aquestes butlletes i guardioles es repartiran
per diferents comerços locals
a l’abast de tots els que encara no han tingut la possibilitat
de donar-nos el seu suport.

Catalunya-Argentina
Finalment anunciar-vos que
hem organitzat un autocar per
anar al Camp Nou, a presenciar el partit de futbol de les
seleccions nacionals de Catalunya i l’Argentina del dia 22
de desembre. Esperem que
aquesta sortida sigui un èxit.
En aquests moments estem
a l’espera que ens rebi el batlle de la Vila, al qual demanarem el seu suport bàsicament
pel que fa al tema logístic. En
el proper número ja us informarem de com ha anat, així
com d’altres activitats que
hàgim anat realitzant. ■
[DESEMBRE 2009]
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ferreteria

FIRAL

mobles de jardí
mobles de bany
mobles d’oficina
armaris
estanteries
sabaters
i molt més ...
C/ Firal, 21

desembre nova exposició

VINE A VEURE-HO
18
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25310 Agramunt
973 39 23 90
firal@cifec.es
www.cifec.es

E NTITATS CO B LA JOV ENÍVOL A

JOSEP BERTRAN

La Cobla Jovenívola d’Agramunt celebra
la diada de Santa Cecília amb el seu públic

Esteve Molero és
el nou director
per a la nova etapa d’una formació
que vol fer un
pas endavant en
la seva dilatada
trajectòria.

E

l diumenge dia 22 de
novembre els músics
de la Cobla Jovenívola
d’Agramunt vàrem celebrar
la festivitat de Santa Cecília,
patrona de la música, amb
un concert gratuït al Casal
Agramuntí. El concert va
consistir en un repàs cronològic d’alguns dels autors més
importants de la història de
la sardana i la música per a
cobla. Les sardanes que interpretàrem, però, no foren
les més conegudes pel gran

públic. Composicions dels
mestres Vicenç Bou, Conrad Saló, Agustí Burguñó,
Francesc Cassú o Xavier Pagès van ser les protagonistes
d’una nova visió de la nostra
tradició musical. Per aquesta
ocasió, la Cobla Jovenívola va
programar un seguit de sardanes poc interpretades a la plaça, però que destaquen per la
seva gran qualitat compositiva. D’aquesta manera els assistents a l’acte van poder ser
testimonis de l’evolució que

ha experimentat el gènere
més representatiu de la música catalana des d’una visió
diferent i innovadora.
Aquest concert de Santa
Cecília va servir, també, per
presentar la nova direcció
musical de la cobla. Des del
passat mes de setembre, el
director i compositor Esteve
Molero és el nou responsable musical de la Jovenívola.
Un nou director per a la nova
etapa d’una formació que vol
fer un pas endavant en la seva
dilatada trajectòria.
Des de la Cobla Jovenívola
d’Agramunt volem aprofitar
aquest espai per donar les
gràcies a tots aquells que van
fer possible la celebració de la
nostra patrona. Especialment
al nombrós públic que vàreu
assistir al concert, perquè sou
vosaltres qui ens esperoneu a
superar-nos, i a la Regidoria
de Cultura del nostre Ajuntament per les facilitats que ens
han donat en tot moment. A
tots ells, moltes gràcies. ■
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E NTITATS EQ U IP “A MAT EUR” DE L’ESCOL A DE FUTBOL GERARD GAT E L L

CLUB FUTBOL

CLUB FUTBOL

CLUB FUTBOL

II Castanyada amb pilotes

El lema
d’aquest any
va ser: “Fem
Futbol, Fem
Castanyada,
Fem Poble”.

P

er segon any consecutiu, l’equip “amateur” de
l’Escola de Futbol G. Gatell vam organitzar la Castanyada. Aquest any les nostres previsions es varen veure desbordades, ja que al sopar van assistirhi unes 300 persones. El sopar
consistí en una cassola de tros
o macarrons a la bolonyesa. Se-

guidament vàrem amenitzar el
sopar amb tres partides de Bingo, i per finalitzar la “Castanyada amb Pilotes” vàrem poder
gaudir d’un concert.
Degut a l’èxit assolit enguany,
esperem que aquesta festa es
converteixi en una tradició a la
nostra Vila i que any rere any
la puguem celebrar i, si és pos-

sible, superar el gran nivell de
participació d’aquesta edició. El
lema d’aquest any va ser: “Fem
Futbol, Fem Castanyada, Fem
Poble”, que resumeix les nostres intencions, ja que no només
volem ser un equip de futbol,
sinó que tenim ganes d’organitzar actes perquè tot el poble
en gaudeixi i, alhora, reivindicar
una festa tan catalana com és la
castanyada.
Mitjançant aquest article, volem agrair a totes les persones
que ens vau brindar la vostra collaboració tot ajudant-nos a tirar
endavant aquesta festa. Sense
vosaltres no hagués estat possible. Esperem que el proper any
puguem fer, entre tots, aquesta
festa encara més collonuda. ■
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H ISTÒR IA AG R A MU N T A L ES HEMEROTEQUES

R. BERNAUS / J. BERTRAN

L’altre president màrtir
Cròniques d’un acte patriòtico-esportiu celebrat l’estiu del 1930 i presidit pel
president del FC Barcelona, Josep Sunyol, assassinat pels franquistes l’agost
del 1936

E

protagonistes, Josep Sunyol,
no solament va arribar a ser
el president del F.C. Barcelona sinó que per aquest motiu
va ser torturat i assassinat per
l’exèrcit de Franco, pocs dies
després de la rebel·lió militar,
i les seves restes enterrades
en un lloc desconegut de la
Sierra de Guadarrama.
Josep Sunyol és l’altre President Màrtir, després del de la
Generalitat, Lluís Companys,
que tenim els catalans. En
els darrers anys s’ha reivindicat força la seva memòria i
darrerament, per encàrrec del
Barça, s’han començat a fer

ESPORT I CIUTADANIA
Els actes d’ahir a Agramunt
Homenatge popular i espontani a Pompeu Fabra
Els parlaments – Una visita interessantíssima a Igualada
Ahir fou dia de festa gran a
la vila lleidatana d’Agramunt,
amb motiu del lliurament d’una
magnífica bandera al club esportiu d’aquella localitat, campió de
la “província”.
Hom organitzà una sèrie

d’actes que resultaren brillantíssims i extraordinàriament
concorreguts. Al matí, tingué
lloc la benedicció de l’esmentada
bandera, actuant de padrina la
senyora Glòria Soles de Sunyol
i el nostre company Domènec

uns treballs arqueològics per
tal de trobar la seva fossa a la
zona on es creu que va ser assassinat. La seva figura té un
lloc preeminent en el Museu
del Club que va presidir, perquè sigui recordada per tots
els visitants.
A continuació publiquem
senceres les dues cròniques.
Per a la seva millor comprensió
hi hem afegit uns apunts històrics i els perfils dels seus protagonistes. D’algun dels personatges que també hi surten,
com és el cas del jugador del
Barça, en parlarem més extensament en una altra ocasió.

de Bellmunt, en representació
del nostre estimat amic Francesc Costa, president de la Lliga
Amateur, el qual per causes imprevistes es veié impossibilitat
d’assistir a l’acte com era el desig
dels organitzadors.
A dos quarts de quatre de la
tarda tingué lloc al “Cinema Saló”
l’acte cim de la diada, davant d’un
públic nombrosíssim que omplí
la sala de gom a gom. Després es
jugà un partit de futbol entre el
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En els darrers anys
s’ha reivindicat
força la memòria
de Josep Sunyol i
darrerament, per
encàrrec del Barça,
s’han començat
a fer uns treballs
arqueològics per
tal de trobar la seva
fossa a la zona on
es creu que va ser
assassinat.

n la recerca per les hemeroteques catalanes
per intentar trobar notícies inèdites sobre Agramunt,
n’hem localitzat dues que fan
referència a un dels esdeveniments singulars i importants
que van tenir lloc a Agramunt
durant la primera transició
espanyola, entre la Dictadura
de Primo de Rivera i la proclamació de la República. Amb
el temps, aquesta celebració
de la qual parlen els diaris La
Vanguardia i especialment La
Rambla de Catalunya ha agafat encara més transcendència
ja que un dels seus principals
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L’ACTE D’AFIRMACIÓ
D’ESPORT I CIUTADANIA
En mig d’una gran expectació,
el president del F. C. Agramunt,
doctor Ramon Balaguer, s’aixecà
a obrir l’acte, fent la presentació dels oradors que havien de
prendre-hi part. Pompeu Fabra
–mestre Fabra– el qual es trobava incidentalment al poble, fou

invitat a ocupar la presidència i
la seva aparició dalt de l’escenari
fou acollida amb una xardorosa
i entusiàstica ovació.
El Dr. Balaguer féu història
de l’actuació del F. C. Agramunt.
Glossà el seu lema “Esport i
cultura” i digué que si en esport
s’havia fet tot el que s’havia pogut, no havia passat el mateix
en cultura, per causes òbvies.
Ara –digué– és hora d’esmenar
aquella falla i de rectificar aquell
lema per un altre: esport i ciutadania. I dedicà uns mots de
cordial afecte al nostre setmanari
i la seva gent.
Isidre Mussoles
El nostre amic –fill d’Agramunt– fou el que trencà el foc.
D’una manera breu, però eloqüent, dedicà un sentit homenatge a la memòria d’aquell home
que es digué Josep Maria Viladot,
digne diputat de la Solidaritat
Catalana, liberal i demòcrata,
alcalde digne, autor admirable
d’aquella magnífica obra, nada a
la presó, “La gran mentida històrica”, i demanà al seu germà,
allí present, que la cerqui i la faci

A la plaça del Mercadal hi havia el “Cinema Saló”, lloc on se celebrà “l’acte d’afirmació d’esport i ciutadania”

rebrotar a la llum del poble. Féu
una sèrie de disquisicions en torn
de la figura d’aquell compatriota
seu i acabà exhortant les mares
dels nois d’avui que deixin llegit
força llurs fills, car només amb
una sòlida cultura podrem aconseguir allò que es manca.
Isidre Mussoles fou ovacionat.
Domènec de Bellmunt
A continuació s’aixecà a
parlar Domènec de Bellmunt, el
qual fou rebut amb una ovació
sorollosa. El nostre company correspongué a les mostres d’afecte
d’aquella gent que frisava per
sentir-lo, lliurant-se en cos i
ànima al seu parlament.
Començà adherint-se als mots
d’En Mussoles, dedicats a la
memòria del Patrici Josep Maria
Viladot, i a continuació s’enfilà,
d’una manera vibrant, entusiàstica, enèrgica, a desmentir aquella espècie de l’indiferentisme
polític de la gent de l’Urgell, de
les Segarres, etcètera.
S’ha dit –afirmà Bellmunt–
que aquestes comarques són
terres eixorques, políticament.
Després del que veig i del que he
vist aquests dies, podré dir –quan
m’ho repeteixin– que manquen
a la veritat.
Travessem –digué– uns moments importantíssims. L’esdevenidor està en mans de la
joventut i és aquesta la que ha
de fer caure la balança d’una
manera decisiva, enderrocant tot
allò que ara ens fa nosa.
Féu una breu disquisició en
torn de l’esport i la ciutadania,
dient que és impossible de guanyar cap batalla –d’ordre moral o
físic– amb la sola força muscular,
quan darrera d’aquesta no hi
ha l’altra força: la cultura. Hem
vist –diu– homes físicament molt
forts, excepcionalment forts,
abatre’s i esdevenir uns gallines
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primer equip de l’Agramunt i el
de la “Penya Perera”. En resum,
la festa resultà molt arrodonida,
interessant i entusiàstica. Unes
simpàtiques senyoretes efectuaren una recapta a benefici dels
presos polítics i socials –als quals
anà també destinada la recaptació del partit–, i com a digne
epíleg hom acordà trametre al
President del Consell de ministres un telegrama recabant la
llibertat d’En Ventura Gassol i
la promulgació d’una amnistia
general per a tots els presos i
exiliats, polítics i socials.
Aquesta fou, sintetitzada, la
diada d’ahir a Agramunt, diada
que hem de comentar per parts,
com requereix la seva importància i l’èxit aconseguit.
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davant una petita contrarietat caciquisme, i la seva peroració
d’ordre moral; hem vist, en canvi, –dèbilment reflectida en aquesta
homes físicament despreciables, recensió– és subratllada, a peu
vèncer tota mena d’obstacles dret, amb una grandiosa ovació
amb valentia i decisió. Cal, doncs, dels assistents.
agermanar l’esforç físic amb
l’esforç instel·lectual, i el dia que Josep Sunyol
això sigui totalment aconseguit,
Una nova ovació esclata en
tindrem aquell poble fort, decidit aixecar-se el nostre amic Sunyol.
a tot, que tanta falta ens fa.
Diu que no és orador i que en conÉs l’hora de la dignitat. Sóc seqüència dirà uns quants mots
de l’Urgell i conec tota la ribera en termes de conversa íntima,
del Sió, però estimo tot Catalu- com si pensés en veu alta.
nya de la mateixa manera i em
Glossa l’esperit i la ciutadania
plau de veure com arreu de la i diu que l’ha sorprès extraordinostra terra s’opera una reacció nàriament que aquest acte s’hagi
esperançadora.
Parlà a continuació
–en termes molt vibrants
i vius, que provocaren
l’aprovació del públic– del
caciquisme rural, culpable de tots els mals que
pateix la pagesia, i digué
que el mot revolució no ha
d’espantar ningú. Només
espanta els cacics, que
volen el poble sotmès per
tal d’enriquir-se darrera
el pagès que treballa. Diu
que la revolució és una
purga necessària, que de
Els dos presidents màrtirs: Josep Sunyol i Lluís Companys.
la mateixa manera que el
pagès remou la terra per
a millorar els seus fruits, cal arribat a celebrar, acostumat
remoure i capgirar el que hi ha com està en aquests temps de
constituït per a assaborir més franca normalitat, a creure’ls
suspesos.
llibertats.
Remarca, amb especial inteParla de la Democràcia, que
és sinònim de República, i diu rès, que és l’obra de la joventut, i
que és de tota necessitat abonar diu que és, de més a més, l’hora
amb el nitrat de les biblioteques de la República.
Possiblement –afirma– algun
la intel·ligència de la joventut
que puja. Excita els pagesos compatriota us vindrà a parlar
d’aquelles contrades a fugir per de concessions, de la necessitat
sempre més de l’indiferentisme d’ajudar la monarquia per tal
polític, i espera que la joventut d’aconseguir alguna cosa. Al
aconseguirà aquesta obra tan que això us digui, digueu-li –com
ha dit el company Domènec de
necessària.
Domènec de Bellmunt –molt Bellmunt– que no és compatible
vibrant– acaba entonant un l’ésser català i ésser monàrquic,
himne a la llibertat, combatent i de més a més, afegiu que no cal
d’una manera aferrissada el ni mullar-se per a demanar allò
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que és ben nostre.
Parla del procés seguit amb
la petició de l’amnistia i de la
migradesa dels governants a
concedir-la, i remarca que, malgrat de tot el que s’ha dit i el
que s’ha fet, En Macià i d’altres
compatriotes encara segueixen
a l’exili, com segueixen presos
homes per delictes dits socials,
comesos en un temps que la
societat no existia.
Diu que la promesa d’unes
eleccions és un truc com qualsevol altre per a distreure i
entretenir la gent i manifesta el
seu escepticisme davant
el seu possible resultat, si
arriben a celebrar-se, car
no creu, en absolut, que
reflecteixin el veritable
sentiment del poble.
Parla de responsabilitats –per altes que siguin– i
indica la necessitat d’exigir-les bé a tothom, sense
deturar-se pel camí, arribant fins al cap damunt.
Finalment comenta
amb to irònic l’afer d’ostentació de la nostra bandera i acaba demanant un
aplaudiment per a l’artífex de la nostra llengua,
en Pompeu Fabra.
(Aplaudiment que, en efecte,
es convertí en sorollosa ovació,
fins que Pompeu Fabra s’aixecà
a parlar.
Pompeu Fabra
Fa constar que la seva presència en aquest acte és purament
casual i agraeix l’afecte que
respira d’ençà que ha arribat al
poble. Parla del deure que tots tenim d’estimar la nostra llengua,
usant-la integralment sempre i
recomana que cadascú hi posi
el seu esforç per a dignificar-la
i enlairar-la.
Mestre Fabra és ovacionadíssim.

més tard, la copa donada per LA
RAMBLA DE CATALUNYA.
Els equips s’arrengleraren
així: Avinyó, Sayos, Sirvent, López, Recasens, Hernàndez, Lluch,
Codina, Pinilla, Perera i Roig, per
la “Penya Perera”, i Villalta, Jover, Fontanet, Solà, Adell, Llansà,
Santesmasses, Lluelles, Benet, Jo
i Farreny, per l’Agramunt.
Arbitrà el senyor Lloses, i la
lluita fou molt interessant.

Fou, evidentment, una festa
magnífica
per tots conceptes. Per tal d’assistir a l’acte que acabem de
ressenyar a grans gambades,
acudiren a Agramunt un nombre considerable d’entusiastes
d’aquelles comarques: de Mollerusa, de Tàrrega, de Pons,
de Balaguer, etc. Fins de Santa
Coloma de Queralt.
L’esclat d’aquella multitud fou
corprenedor. El més corprenedor,
però, fou la manera com fou tractat mestre Fabra durant la seva
estada allí. No crèiem –sincerament– que l’obra d’En Fabra fos
tan coneguda a la nostra terra.
Tan coneguda i estimada. I ens
sorprengué agradabilíssimament
–fou potser la més gran emoció
que ens deparà l’excursió– veure
la gent del poble descobrint-se
respectuosament davant de
Mestre Fabra.
– Mireu-vos-el –deia la gent–
aquest és Mestre Fabra.
I això a Agramunt, no pas als
voltants de Barcelona, on la cosa
tindria menys importància.
– És Mestre Fabra –deia la
gent...
I tothom es feia creus que
aquell home senzill i franc, que

veien ahir per primera vegada a
la vida, fos Mestre Fabra.
– Jo me’l imaginava un home
sorrut: un home reservat, un
home de serietat universitària.
I quan el veien amb la seva
pipa, les seves bandes i la seva
camisa-esport, amic de tothom,
encara augmentava més llur
admiració.
Evidentment, d’un poble que
sap apreciar així el seu millor
gramàtic, se’n poden esperar
moltes coses.
La joventut d’Agramunt vibra com la joventut de tots els
pobles. I la festa d’ahir –que
ens vagà de presenciar– restarà
com un exemple vivíssim del
desvetllament de la consciència
ciutadana.
Després dels actes esmentats,
hom acordà trametre un telegrama al President del Consell de
Ministres reclamant la llibertat
d’En Ventura Gassol i l’amnistia
general per als presos polítics i
socials i el retorn dels exiliats.
EL PARTIT DE FUTBOL
L’equip de la Penya Perera,
acompanyat del seu president,
En Xavier Hernàndez, i del seu
delegat senyor Blanch, disputà,

L. AYMAMI I BAUDINA
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Construcció del camp de futbol al Passeig nou.

LA VISITA A IGUALADA
De tornada a Barcelona, el
nostre amic Sunyol féu una visita
als republicans d’Igualada, corresponent d’aquesta manera a la
invitació que li havia estat feta.
Acció Catalana, Acció Republicana i els republicans independents
estigueren representats a l’acte,
i enviaren comissions diversos
pobles de la rodalia.
Feta la presentació del nostre
amic, aquest es veié obligat a
dirigir dues vegades la paraula
al públic que omplia la sala del
Centre Republicà, en termes que
provocaren l’entusiasme dels
concurrents.
Hom aprofità l’estada a
Igualada per a fer una visita a
l’Ateneu Igualadí, obra admirable
que haurien de conèixer tots els
catalans, i a l’hora de marxar,
l’amic Sunyol, que anava acompanyat de la seva distingida esposa,
mestres Fabra, que feia amb el
viatge de tornada d’Agramunt,
i el que això escriu, pogueren
constatar l’abrandament dels
ciutadans igualadins, desitjos
d’aconseguir allò que avui és l’aspiració unànime de tot el poble.
Després dels actes d’Agramunt, la visita a Igualada clogué
meravellosament la jornada que
va emplenar-nos d’optimisme en
l’avenir del nostre poble.
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31 de juliol de 1930

AGRAMUNT
El próximo domingo tendrá
efecto en esta población un
importante festival cívico y deportivo, organizado por el
F.C. Agramunt, con motivo de
la bendición de su bandera, la
cual será apadrinada por el
presidente de la Liga Amateur
de Fútbol, don Francisco Costa,
y la esposa de don José Suñol,
presidente de la Federación
Catalana.
Por la mañana, de once y
media a doce y media, habrá
audición de sardanas. Por la
tarde, a las tres, se celebrará un
importante acto de afirmación
cívica y deportiva, en el cual
hablarán el presidente de la Federación Catalana de Fútbol don
José Suñol, y el joven abogado
y periodista don Domingo de
Bellmunt. Hará la presentación

L’any 1930 es
produeixen
grans canvis
en la política
espanyola i es
viu la transició
cap a un règim
constitucional
democràtic.

El rei Alfons XIII entrant a la
plaça de l’Església, en la visita
que efectuà a la nostra Vila
el dia 23 de maig del 1930.
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de los oradores el presidente
del club agramuntense y médico de la localidad don Ramón
Balaguer.
A las cinco se celebrará un
partido de fútbol entre el primer
equipo del «Casal dels Esports
de Barcelona», compuesto por
jugadores originarios del F. C.
Barcelona, y el equipo local. En
este partido tirará el bik-off el
jugador del F.C. Barcelona don
Manuel Parera, hijo de Agramunt.
Los beneficios que se obtengan de estos festivales se
destinarán a la suscripción pro
presos políticos y sociales.
En Agramunt y poblaciones
de la comarca existe verdadera
expectación por asistir a los
festivales del próximo domingo. — C

Context històric
L’any 1930 es produeixen grans canvis en la política espanyola i es viu la
transició cap a un règim constitucional
democràtic. El 27 de gener va dimitir
el dictador Miguel Primo de Rivera, i el
rei Alfons XIII va donar la presidència
del directori militar al general Dámaso
Berenguer, amic seu, amb l’objectiu
de restaurar la constitució de 1876 i
tornar a la situació política anterior al
1923 com si res no hagués passat. Per
això concedí una àmplia amnistia, abolí la censura i restablí de nou els ajuntaments i les diputacions destituïts
l’any 1923. És allò que es coneix com
a “dictablanda”.
Aquesta transició també afecta Agramunt: el 4 de febrer de 1930 dimiteix
el batlle José García i la resta de regidors imposats per la dictadura. El 25
de febrer es forma un nou consistori
que elegeix com a alcalde Josep Gassó
i Figueres. El 23 de maig visita Agramunt el rei Alfons XIII que sembla que
no fou rebut amb gran entusiasme.

Una bona part de la població del país
i la classe política, encara semiclandestina, demanaven la dimissió del rei
com a còmplice de la dictadura, i la
proclamació de la República.
Diari La Rambla (1930-1936). Fundat per Josep Sunyol i Garriga per tal
de fer pedagogia catalanista a través de
la crònica esportiva. Va ser una publicació polèmica i va ser suspesa per ordre del govern espanyol durant alguns
anys. En el darrer article que publicà
en la seva vida, el juliol de 1936, reafirmava la seva fe en els principis de
llibertat i de democràcia social.

les seves restes que se suposa enterrades en algun indret de la Sierra de
Guadarrama on des de fa uns anys hi
ha una làpida que el recorda.

Domènec de Bellmunt.

Domènec Pallerola i Munné (Domènec de Bellmunt), (Bellmunt d’Urgell,
1903 - Tolosa de Llenguadoc, 1993)
llicenciat en dret, escriptor i assagista,
d’idees republicanes, que col·laborava
amb publicacions com “La Publicitat”
i “L’Opinió”. A partir de 1930 exercí
l’advocacia i diversos càrrecs com el de
secretari de Lluís Nicolau d’Olwer. Esta
considerat com el fundador del periodisme català modern. El 1939 es va
haver d’exiliar, establint-se a Tolosa de
Llenguadoc.
Josep Sunyol i Garriga (Barcelona,
1898 - Sierra de Guadarrama, 1936),
industrial i polític. El 1930 va fundar
el setmanari “La Rambla” i va ser directiu del Futbol Club Barcelona i de
la Federació Catalana de Futbol. Amb
l’arribada de la República entrà en política i va ser escollit diputat a les Corts
Espanyoles per Esquerra Republicana
de Catalunya els anys 1931, 1933 i
1936. El dia 6 d’agost de 1936 quan
era president del FC Barcelona i diputat per ERC, pocs dies després del cop
d’estat militar, es dirigia cap a Madrid
amb cotxe, i en ser a la serra del Guadarrama, sense adonar-se’n van entrar
a la zona ocupada per les tropes franquistes. Sense judici previ, va ser afusellat per un escamot de soldats juntament amb els seus dos acompanyants.
Aquest estiu s’han començat a buscar

Josep Sunyol.

Pompeu Fabra.

Pompeu Fabra i Poch (Barcelona,
1868 - Prades de Conflent, 1948) l’altre personatge important que també
assistí a l’acte polític d’Agramunt, però
aquest de forma imprevista ja que era
a la vila en missió lingüística mentre
preparava el Diccionari de la Llengua
Catalana, convidat per l’associació cultural agramuntina Palestra. De l’estada
de Fabra a Agramunt en parla Ferran
Ros a la “Miscel·lània agramuntina”,
especialment quan va anar al taller
de carreter del seu pare, Jaume Ros
i Serra, i on va trobar una bona colla
de paraules i expressions genuïnes
d’Agramunt. Tot i això, Ferran Ros situa aquest fet a la dècada dels anys
vint. Una segona visita hauria estat la
que es comenta en l’article que seria
la mateixa que explica Guillem Viladot
en les seves Ultramemòries comentant
que ell tenia uns 7 o 8 anys quan el
prestigiós filòleg va visitar casa seva
per entrevistar-se amb el seu pare, fet
que coincideix amb l’any 1930.
Josep M. Viladot. Era germà de Joan
Viladot i Puig, i per tant oncle d’en
Guillem. A les Ultramemòries hi ha
una curta referència i n’explica alguna
anècdota. Havia estat diputat per Solidaritat Catalana i més endavant alcalde
d’Agramunt. Això ens porta a recordar
l’última setmana del mes de juliol de
1909 quan es va produir a tot Catalunya una protesta generalitzada contra
l’enviament de tropes a la Guerra del
Marroc, que va degenerar a Barcelona
amb els fets de la Setmana Tràgica.
D’Agramunt van ser empresonades deu
persones, entre elles l’alcalde, Ramon
Viladot i Benet, i el seus fills, Josep M.
Viladot i Puig (diputat provincial per
Solidaritat Catalana) i Joan Viladot i
Puig. En aquell moment, quan es lluitava per restaurar la democràcia, Josep
M. Viladot era un referent a tenir en
compte. ■
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OP IN IÓ EL CELOB ERT

per JOAN PUIG i RIBERA

L’ensenyament i la cultura de l’esforç

E

JOAN PUIG

L’entorn mateix
demana que
siguem poc exigents amb els
alumnes, però, a
la vegada vol que
estudiïn i aprenguin al màxim.
Aquest és un dels
problemes. No
és estrany que
la “cultura de
l’esforç” s’hagi
perdut si hem
anat eliminant
els elements que
empenyien a
esforçar-se.

l sistema d’ensenyament fa dies que està
al punt de mira dels
mitjans de comunicació i de
tothom en general. Hom admet que cal canviar-lo perquè no funciona. En aquest
sentit han aparegut estudis i
enquestes que situen el nivell
d’aprenentatge dels alumnes
de l’estat a la cua d’un reguitzell de països. Qui més
qui menys admet que, tal i
com s’estan fent les coses,
l’ensenyament no assoleix els
resultats desitjats i que, en
conseqüència, cal introduir-hi
canvis que suposin una millora substancial.
Els governs de torn han
elaborat diverses lleis d’educació, la darrera de les quals,
la LOE, ha de posar ordre a la
qüestió. S’ha de dir, però, que
els resultats de la nova llei van
per llarg, ja que només per
desplegar-la convenientment
es necessiten vuit anys.
Que el món de l’ensenyament ha canviat en poc temps,
és una obvietat. També s’ha
de dir que la mateixa societat
s’ha transformat. L’una cosa
i l’altra van de bracet. Els
que som ensenyants veterans
hem viscut en la pròpia pell
el canvi radical i brusc de la
nostra professió. Un moment
de fort trasbals es va produir
quan s’amplià l’obligatorietat
de l’estudi als setze anys i es
començà l’ESO amb alumnes
de dotze i tretze anys als instituts. O sigui, quan s’aplicà la
penúltima reforma del món de
l’educació. Ja llavors els que
fèiem classe vam advertir que

molts dels canvis ens semblaven un despropòsit i que no
els compartíem. El temps ens
ha donat la raó. Potser perquè
el que s’hauria de fer sovint
és que les coses evolucionin
a poc a poc, adaptant-se a
noves realitats, sense que hi
hagi grans trencaments. De
fet els canvis de la societat
i de la vida són més aviat el
resultat de processos lents i
continuats i no tant el de forts
cops de timó.
Es diu que el poc nivell
de molts estudiants ve per
la manca d’esforç. Probablement és cert. Tanmateix
és el que la nostra societat
demana: als alumnes no els
qualifiquem amb notes numèriques que van del zero al
deu i que tots entenem; solament posem-los “progressa
adequadament” o “necessita
millorar”, no fos cas que els
traumatitzéssim...; traiem els
exàmens de setembre perquè
durant l’estiu no hagin d’estudiar, així els poc estudiosos
podran anar a la platja i a la
piscina com els altres...; no
fem repetir el curs als que
no donen el nivell perquè pobrets no hi tenen cap culpa si
no han après res del que se’ls
ensenya...; no els manem
deures a casa perquè han de
reposar i jugar a la play...;
encara que suspenguin totes
les assignatures val més que
passin curs, així no els separem dels companys de la seva
edat...; i si les coses no van
bé, ja se’n cuidarà el pare i
la mare d’anar a protestar al
tutor i al director, perquè què

s’han cregut aquests professors que fan tres mesos de
vacances...
L’entorn mateix, doncs,
demana que siguem poc exigents amb els alumnes, però,
a la vegada vol que estudiïn
i aprenguin al màxim. Aquest
és un dels problemes. No és
estrany que la “cultura de
l’esforç” s’hagi perdut si hem
anat eliminant els elements
que empenyien a esforçar-se.
Si un xiquet sap que portant
la llibreta dels exercicis li
posen tres punts i per estar
quiet a classe n’hi posen dos
més, perquè ha d’estudiar?
Ja té un cinc segur. Si un
alumne repetidor sap que
no pot repetir per segon any
consecutiu, perquè s’ha d’esforçar? Ni que les suspengui
totes, igualment “promociona” (o sigui, que “passa”).
Ah, i què hi farà al nou curs
si no té assolits els nivells de
l’anterior? Doncs, amb una
mica de sort, hi farà de moble
i, amb una mica de dissort,
tocarà allò que no sona al
professor i als companys que
volen aprendre. En comptes
d’examinar-se al setembre,
si un alumne suspèn (com a
resultat d’avaluacions i proves durant nou mesos!) els
darrers cinc dies de classe de
juny se li fan exàmens extraordinaris on es demanen uns
coneixements mínims, per
tal que pugui aprovar. I llavors és quan es produeix el
miracle: el que el nen o la
nena no ha après en tot un
any, ho ha “assimilat” en una
setmana! ■
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* servei de carta
* menú diari
* menú cap de setmana
* dinars i sopars per a grups,
familiars i d’empresa (22€)
Truqueu per demanar informació!
Passeig Lluís Companys, 2 (Ctra. C-53 Tàrrega-Balaguer, km. 124)
25331 EL TARRÒS - Tel. 973 713 050 - Mòbil 647 801 845

SERVEI

de

TAXI

24 hores - Tots els dies
Dos vehicles de 5 i 7 places climatitzades
Curt i llarg recorregut
Lloguer de remolc de grans dimensions per a turismes
Demanar per Josep Mª

600 446 600 - 973 713 050
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OP IN IÓ G EN T, FETS, COSES. . .

per A. PONSA

Oficis: rodamón, personatge peculiar
Per començar, tinc dubtes per si de veritat es pot incloure com a ofici el fet o el destí que han induït
algunes persones a viure un model de vida que té molt poc a veure amb aquell que podríem anomenar
estàndard o tradicional, si més no, en allò que es refereix a procurar-se els mitjans indispensables per
aconseguir sobreviure. Molta gent té la supervivència tan fràgil que és com si els pengés d’un fil, però,
malauradament i pel que sigui, els ha tocat viure del fruit que els produeix el seu ofici.

Molta gent té la
supervivència tan
fràgil que és com
si els pengés d’un
fil, però, malauradament i pel que
sigui, els ha tocat
viure del fruit que
els produeix el
seu “ofici”.

Q

ui més , qui menys, al
llarg de la seva vida,
ha conegut algun
d’aquests personatges i n’ha
sentit explicar un reguitzell
d’històries que, uns cops
l’han fascinat i uns altres el
poden haver entristit profundament.
Ara us faré un breu relat de
la d’alguns d’aquests personatges que van existir durant
la meva infantesa, i que en
aquella època em semblaven
meravellosos i m’atreien talment com un imant atreu el
ferro; sempre amb el bon sentit de l’expressió, és clar.
En primer lloc hi havia el
Perdiuetes, un rodamón que
anava de poble en poble, su-

posadament, fent sempre el
mateix recorregut, ja que la
següent visita es produïa amb
intervals completament regulars de quatre a cinc mesos.
Era un senyor no gaire alt, de
complexió dèbil tirant a malaltissa, barba blanca molt
dispersa que traginava un sac
voluminós ple de foteses, com
és ara cassigalls, papers i pa
sec entre altres coses. Molt
bona persona, això sí. La gent
l’estimava i li donava menjar
i aixopluc, i a la canalla ens
cantava cançons i ens explicava contes. De vegades s’oferia
per fer-te alguna feina i si acceptaves l’oferiment s’hi posava tot seguit però, com que
no tardava gaire a cansar-se,
quan te n’adonaves ja havia
desaparegut. Recordo que un
capvespre de tardor, quan la
llum del dia ja ens deia adéu,
el meu pare i jo estàvem desbrossant uns esbarzers prop
del corral del bestiar quan
aparegué ell; després d’haver
sopat digué que l’endemà al
matí acabaria ell aquella feina quan es llevaria després de
passar la nit al cobert de palla
que cobria l’esmentat corral.
Però l’endemà a primera hora
el Perdiuetes havia desaparegut sense deixar rastre.
En segon lloc, teníem el
Quico Picoi, el recorregut
del qual devia ser similar al

del Perdiuetes ja que la freqüència de visites era si fa no
fa la mateixa. Aquest, però,
era baster, no sé si d’ofici o
aficionat, el cas és que arreglava força bé tota classe de
guarniments dels animals,
especialment els coixins i els
bastos. A la feina xiulava contínuament tot fent un xiulet
semblant al d’una serp però
fosc i desproveït de notes musicals. Li agradava molt beure
vi amb el porró, encara que no
l’havíem vist mai en estat ebri
ni molt menys. Penso que devia ser per aquella dèria del
porró que la gent li imposà el
segon cognom per anomenarlo Quico Picoi Portalporró.
I acabo amb el Batistó,
un home que, segons deien,
havia anat a fer fortuna a
Amèrica, però tingué l’infortuni de tornar a casa amb les
mans plegades, sense ni cinc
i trastocat del cap. Malvivia i
encara gràcies al veïnat: A les
hores dels menjars es presentava a la casa que fos i, sortosament, tothom li posava un
plat a taula. Tenia un hortet
on hi conreava tota classe
de verdures i uns excel·lents
préssecs de tardor. Quan era
el temps, collia de tot i en donava a les famílies que més
l’acollien com a recompensa
de les molèsties que els donava. ■
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OP IN IÓ ELS LEC TO R S ESCRIUEN

JOSEP BERTRAN

Concert de cobla

Al cap de 22
anys de treball la Cobla
Jovenívola
d’Agramunt
demostra estar preparada
per a tot.

B

ona entrada, en el sentit
més ampli de l’expressió,
per Santa Cecília al Casal
Agramuntí. Bona entrada de la
Cobla Jovenívola d’Agramunt
amb la sardana La festa de Sant
Martirià que trenca el silenci
del públic, i amb l’energia esperada obre un concert el dia
de la patrona dels músics. Bona
entrada del mestre Esteve Molero, que es presenta davant el
seu nou públic que l’acull amb
aplaudiments i rialles de simpatia després de cada intervenció
apropant-nos a la música i als

seus autors que omplen el programa del dia. Bona entrada a
la sala d’un públic agraït i atent
que premia els músics i la seva
interpretació en la celebració de
la seva festa que, un cop més,
els toca “treballar” encara que
sigui de forma desinteressada.
Valoració positiva de l’acte
que serveix també per, a part de
mostrar una música ben escrita
i executada, convèncer-nos una
vegada més que la Cobla Jovenívola pot i ha d’oferir-nos més
concerts a la nostra vila. Representants de l’Ajuntament van

Òscar Canosa i Marquilles

comprovar “in situ” igual que
la resta dels oients, que al cap
de 22 anys de treball d’aquesta formació amb els directors
que hi han passat –no oblidem
el gran treball del director i intèrpret Joan Farreny (no el van
anomenar)– la Cobla Jovenívola
d’Agramunt demostra estar preparada per a tot.
A partir d’ara cal esperar la
resposta de les institucions. La
Cobla Jovenívola ja ha posat tot
el que cal, inclosos molts assajos i hores d’estudi individual, a
banda dels constants desplaçaments dels seus membres que
viuen fora de la vila i que estudien en conservatoris superiors de
música per a millorar ells i tots.
També hem d’estar agraïts
per la presència de molts sardanistes i seguidors de la Cobla
Jovenívola que vénen d’arreu
el mateix dia i hora que es fan
altres concerts de Santa Cecília. Per cert, es van veure molt
pocs membres de l’escola de
cobla i de les altres cobles
agramuntines. S’ho van perdre.
Llàstima. Un altre any segur
que planificaran millor el cap de
setmana. ■
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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

A CA LA ROSA pots
gaudir aquestes
Festes de Nadal d’un
gran assortiment de
plats casolans:
•
•
•
•
•

CANELONS
SARSUELA
TERNASCO
FRICANDÓ
RODÓ DE
GALL DINDI
• PAELLA
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us desitja
Bon Nadal
i una gran varietat
de primers plats
per picar:
• REBOSTERIA
• TRONC DE NADAL
• TORTELL DE REIS
C/ Pau Casals, 20
AGRAMUNT

Visita’ns a AGRAMUNT
C. Camí Vell de Tàrrega, 17-19
o contacta’ns a 973 390 030
o info@lluch.es

OP IN IÓ ELS LEC TO R S ESCRIUEN

Festa dels 50 anys

E

l dissabte dia 5 de
desembre ens vam
reunir en un restaurant de la vila un grup
de companys que durant
l’any fèiem o estàvem a
punt de fer els 50 anys.
Va ser una festa molt bonica i emotiva. Vàrem ser a
l’entorn de quaranta-cinc
persones i el bon humor,
les anècdotes i el diàleg
van predominar durant la
vetllada. Hi havia persones que feia molt temps
que no ens vèiem, però la
màgia que va envoltar la
trobada feia que parléssim com si ens haguéssim
vist sovint. En definitiva,
una festa inoblidable. ■

MAITE MONNÉ

Foto de família dels assistents a la festa dels 50 anys.

Ara ho pots tenir tot a l’abast d’un
sol “clic” en el teu ordinador
amb un DVD i un CD
És molt senzill! Escriu el que vols buscar, clica i automàticament et sortirà
un llistat indicant el número d’exemplar i de pàgina on està ubicat, així com la
paraula o paraules ressaltades.
Pots seleccionar el text que vulguis, copiar-lo i enganxar-lo en un editor de
textos per manipular-lo, i pots imprimir una pàgina en format PDF.
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També us ho podem fer arribar per correu si ens indiqueu l’adreça i telèfon
de contacte.

OP IN IÓ ELS LEC TO R S ESCRIUEN

Una realitat que alguns no
s’atreveixen a creure
La presència de
la immigració ha
permès un fort
creixement de
l’economia catalana i espanyola,
i el treball de les
persones estrangeres ha representat una gran
aportació al PIB
i a la Seguretat
Social.

Difonent rumors
que no són certs
l’únic que s’aconsegueix és provocar un rebuig
immerescut al
col·lectiu d’immigrants i malmetre
la cohesió social
entre veïns d’un
mateix poble i
habitants d’un
mateix país.
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L

’últim procés d’arribada
de població immigrant a
Catalunya ha estat causat per les necessitats d’un
model de creixement econòmic basat en la presència de
mà d’obra intensiva, precària i
amb baixos salaris, i en l’existència d’una economia submergida molt forta. Aquesta
presència de la immigració ha
permès un fort creixement de
l’economia catalana i espanyola, i el treball de les persones estrangeres ha representat una gran aportació al PIB i
a la Seguretat Social.
Ara bé, aquest procés d’arribada de persones amb diferents bagatges culturals ha
estat molt sobtat i això ha
provocat que una part de la
població no s’hagi adaptat a
aquest canvi social tan important, i com a conseqüència
sorgeixin mostres de rebuig
cap aquestes persones nouvingudes. D’altra banda, la
responsabilitat dels polítics
hauria de ser gestionar aquest
canvi perquè la població pogués assimilar que a partir
d’ara, la societat passa de ser
culturalment homogènia a ser
culturalment diversa, però bé,
els polítics, salvant algunes
excepcions, poc s’han dedicat a aquesta tasca. I és una
tasca molt necessària, perquè
cal tenir present que la immigració actual és un fenomen
estructural i no temporal, fet
que significa que la major
part de les persones estran-

geres que han emigrat fins
a Catalunya, es quedaran. I
hem de treballar per tenir una
societat cohesionada, no dividida segons orígens culturals.
Hem de recordar que, més enllà de la diversitat d’idiomes i
de formes de vestir, tots som
veïns d’Agramunt i no som tan
diferents els uns dels altres.
Després de la llarga introducció, que pot explicar el
seguit d’idees de rebuig cap
als estrangers que es posaven
per escrit en un article el mes
passat –i que per sort, ni la
majoria d’agramuntins ni de
catalans no comparteixen i en
lloc de rebutjar, han fet una
bona acollida als seus nous
veïns–, m’agradaria rebatre
alguns dels aspectes que
es comentaven i que són un
conjunt de rumors que circulen sobre els estrangers que
no són certs i que l’únic que
s’aconsegueix difonent-los és
provocar un rebuig immerescut al col·lectiu d’immigrants
i malmetre la cohesió social
entre veïns d’un mateix poble
i habitants d’un mateix país.
Els estrangers no reben més
ajudes pel fet de ser estrangers, sinó que les ajudes socials es distribueixen bàsicament segons nivell de renda.
Coincideix que en el col·lectiu
de persones amb nivells de
renda més baixos, la majoria
són immigrants, però això no
vol dir que ser immigrant sigui un criteri segons el qual
s’atorguen ajuts. Si no us con-

Laia Sera Felip

venç encara aquest argument,
només cal que us poseu en
contacte amb l’assistent social que us podrà explicar més
detalladament els criteris segons els quals s’atorguen diferents ajudes.
Les ajudes socials se subvencionen amb els impostos
que paguem tots els ciutadans, tant estrangers com
nacionals. Totes les persones
que habiten a l’Estat espanyol
paguen impostos, ja siguin directes o indirectes. Fins i tot
les persones que no tenen
permís de residència paguen
impostos indirectes com l’IVA,
per exemple. Si no us convenç encara aquest argument,
només cal que pregunteu a
qualsevol gestoria que us podran aclarir els dubtes que
tingueu.
Tots som potencialment portadors de malalties: Els virus
circulen lliurement per tot el
món amb la circulació de persones, animals i mercaderies.
I sí, pot ser que algun estranger porti algun virus del seu
país, com pot portar-lo també
algú que se’n va de vacances
fora d’Agramunt, la fruita que
importem, etc.. Culpar tot
un col·lectiu de portar malalties és injust, tots som potencialment portadors de malalties.
La gran majoria de dones
musulmanes que porten mocador se’l posen voluntàriament per costum, per identitat i per religió. He deixat per

l’últim el tema més controvertit i que donaria per fer un article sencer, però em limitaré
a fer algunes reflexions. Abans
però, m’agradaria aclarir que
a Agramunt, i jo diria que en
cap altre lloc del país, hi ha
persones amb burka. El que
sí que hi ha són dones musulmanes que porten un mocador
que els tapa els cabells, molt
semblant al que portaven les
nostres àvies o besàvies. Per

Quantes dones
catalanes estan
sotmeses al seu
marit, per exemple, les víctimes
de la violència
domèstica, i no
porten mocador?

què es diu que el mocador
simbolitza la submissió de
les dones al seu marit? Hi ha
una relació directa entre portar el mocador i ser una dona
submissa? I si això fos cert,
i s’obligués a a les dones a
treure-se’l, –com proposa l’articulista– a banda que no és
feina d’un estat dir com han
de vestir els seus ciutadans,
ja estarien alliberades dels
seus marits? D’altra banda,

quantes dones catalanes estan sotmeses al seu marit,
per exemple, les víctimes de
la violència domèstica, i no
porten mocador? Realment,
quan a les persones els molesta tant aquest mocador,
és per què es preocupen per
les dones que el porten? O
els molesta veure que hi ha
persones d’aspecte diferent al
seu? Per què és tan difícil de
tolerar la diferència? ■

Josep Farreny, la concreció d’un esclat
Ot d’Acrimonts

A

quest any ha estat no sé si
el tercer, quart o cinquè,
que, Josep Farreny, a un
altre amic i a mi, un cop entrada la tardor, ens mostra privadament i amable, l’exposició
de les seves pintures a la sala
anomenada “Les golfes del Besora”. Prèviament presentades

al públic durant la darrera Festa
Major.
Normalment acostuma a exposar obra recent, nova. Enguany
també ha estat així, però amb
una petita i important variació:
junt a l’obra actual també hi ha
barrejat quadres d’anys endarrere; fins i tot, de molts anys enrere: pintures realitzades en una
retrospectiva de tres, quatre o
cinc dècades.
Sincerament, la seva contemplació m’ha impactat. I m’he
adonat què la passió de Farreny
per la pintura és quelcom innat,
no correspon a cap dèria passatgera ni capriciosa.
Les pintures de Farreny mostren una gran diversitat. Expressada en uniformitats o amalgames de colors; traços allargassats de negre sobre blanc,
asimètrics i elegants; taques,
ratlles, línies, etc. En tot cas, no
deixen indiferent: alerten, desperten, commouen, susciten.
Tot i que ell mateix diu que no
li preguntem el significat de la
seva obra: “és quelcom que surt

d’estats d’ànim; una mica llarg
d’explicar...”, jo, sortint, pensava: a què podria comparar la impressió positiva que em causà la
seva obra? En part, vaig trobar la
resposta uns dies més tard contemplant fulles de diferents arbres tocades per la tardor. Eren
de color groguenc, ocre, fosc,
gris, marronós, negre vermellós... Mirant-les de prop, en cadascuna hi descobries elements
diferents: taques, foradets, ratlles, esquitxos, la llampegada de
la caguerada d’un ocell, etc. Un
diminut cosmos aparentment
caòtic, però colpidor, d’una bellesa inconcreta i penetrant. La
força de la Naturalesa renovantse constantment, amb harmonia
i vigor.
Vaig pensar que la pintura de
Farreny també podia ser similar a tot això: la concreció del
seu esclat anímic, sentimental,
vital. Una explosió d’afanys,
d’ideals, de sentir-se viu en el
Món i voler-ho manifestar plasmant-ho amb els pinzells.
Gràcies, Josep Farreny. ■
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Reflexions sobre el darrer Sió
Mª Teresa Riera Martorell

Aquest poc respecte pel patrimoni que dóna identitat a les cases,
als carrers i als
edificis històrics,
per desgràcia no
és una anècdota...

Els immigrants
paguen els mateixos impostos
que nosaltres,
treballen moltes
vegades en llocs
on no hi ha gent
del país que ho
vulgui fer...; ens
són necessaris i
per això són aquí.

E

stic absolutament d’acord amb en Bernat Jofre quan diu que és una
llàstima que les motllures de
la sala de sessions de Ca la
Vila no es refacin quan s’arreglin les golfes. Aquest poc
respecte pel patrimoni que
dóna identitat a les cases,
als carrers i als edificis històrics, per desgràcia no és una
anècdota, sinó que és el que
passa correntment i així anem
esborrant el caràcter que donava aquella motllura o aquell
arc, per a fer-ho tot igual i en
general sense cap gràcia ni
personalitat. Aquestes motllures són de segle XVIII i van
d’acord amb la façana, l’escala i els balcons, per tant crec
que s’haurien de conservar.
Però no és això sol el que
volia comentar respecte del
darrer Sió, sinó sobretot un
article signat per S.R., que
m’ha fet força mal de cor.
A ningú no se li escapa que
és un article políticament incorrecte i segurament també
a la persona que l’ha signat i
per això només el signa amb
les inicials, però segurament
la revista en publicar-lo, a part

de donar cabuda a diferents
opinions, vol obrir un debat
sobre un tema que és aquí, i
que no és més que la convivència amb el immigrants.
Quan anava a les monges
teníem un lema que ens feien
repetir moltes vegades: “El que
no vulguis per a tu no ho vulguis per a ningú”, aquest lema
moral i la idea que ens hem
d’intentar ficar sempre dins la
pell de l’altre, crec que són bàsics per a la convivència.
Si nosaltres estiguéssim en
un país sense cap futur per
a nosaltres i els nostres fills,
sens dubte buscaríem un lloc
on viure més bé. Néixer en un
lloc o en un altre no és cap
mèrit nostre, sinó que és un
fet que ens ve donat, com néixer en una determinada família o tenir bona salut.
Hi ha moltes coses que ens
poden molestar de l’aspecte
dels altres: que van amb els
cabells tenyits de verd, amb
pírcings, tatuats, mig despullats, massa vestits... Per sort
vivim en una societat on cadascú té dret a la seva imatge
i al seu propi cos. Crec que el
que se’ns ha de demanar als

ciutadans és que complim les
lleis i que col·laborem en el
bon funcionament del país.
Els immigrants paguen els
mateixos impostos que nosaltres, treballen moltes vegades
en llocs on no hi ha gent del
país que ho vulgui fer...; ens
són necessaris i per això són
aquí. Ara que hi ha crisi sovint en són els més mal parats. Què hi ha de dolent que
s’ajudi a la gent a viure d’una
manera digna? No podem
comparar el nostre país d’ara,
al de fa uns 30 o 40 anys.
Respecte la vel islàmic crec
que són les dones que professen aquesta religió les que
han de decidir si el porten o
no pel carrer i nosaltres ho
hem d’acceptar, com un altre es pot posar una creu o va
vestit de frare.
Pel que té de símbol religiós o de falta de llibertat de
les dones i si es pot portar a
tot arreu: escoles, tribunals...
crec que seria bo obrir un debat tal com es va fer a França, però sempre a partir de
la idea democràtica que els
drets i els deures han de ser
iguals per a tothom. ■

Parlem clar!

D

esprés de llegir l’escrit
publicat el mes de novembre a la revista Sió
“Una realitat que ningú no
s’atreveix a fer-la pública”,
ens vàrem adonar que moltes

F.M.T.
vegades no ens atrevim a fer
públic el que realment pensem. Per aquest motiu volem
felicitar l’autora de l’article,
per haver estat tan clara en
escriure el que molts d’altres

només compartim en tertúlies
privades.
Atentament, futures mares
treballadores sense dret a cap
ajuda!!! ■
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La concentració parcel·lària,
acabarà amb marges i sèquies?

Obres d’adequació i obertura de nous camins en la
concentració parcel·lària
de Puigverd d’Agramunt.

A Puigverd
d’Agramunt s’estan fent els nous
camins. S’estan
destruint molts
marges. La seva
feina encara avui
és necessària,
però el mal fet
és irreparable.
Aquest fet de
treure els marges
ja s’havia provat
en altres comarques amb resultats negatius.

JOSEP BERTRAN

A

cabo de fullejar el llibre
Els marges, un tresor,
editat a Mallorca, poc
abans d’anar a Puigverd a veure un company. Aquí em trobo
que els camps estan patint l’acció d’uns analfabets de la terra.
Una acció ben diferent de la
descrita en el llibre que acabava de mirar. En un lloc refan els
marges; a l’altre, els colguen.
Incomprensible!
El desplegament del Canal
Segarra-Garrigues junt amb la
concentració parcel·lària provoca uns canvis en el traçat dels
camins de sis metres d’ample
com a mínim, com les carreteres secundàries! En molts
casos, aquests camins no segueixen els actuals i tallen els
marges a l’esbiaix. A més colguen les sèquies que hi havia
per regar i per conduir l’aigua
excedent de la pluja per evitar
mals al camp.

Als Amics de l’Arquitectura
Popular ens havien dit, en taules rodones, que es faria una
ecoconcentració, per evitar fer
taula rasa en el camp. Es pot
regar amb sistemes de degoteig
que suposen pocs canvis en el
territori. És el que es veu, per
exemple, al poble de Bovera, a
les Garrigues
A Puigverd d’Agramunt s’estan fent els nous camins. S’estan destruint molts marges.
La seva feina encara avui és
necessària, però el mal fet és
irreparable. Aquest fet de treure els marges ja s’havia provat
en altres comarques amb resultats negatius. Per què no es
pot aprendre dels errors comesos en altres llocs i evitar-los
aquí? En concret, a Vilafranca
del Penedès, amb la moda de
la vinya, es van treure marges.
I a la zona on es van treure, va
baixar el rendiment, de tal manera que els van haver de refer.
L’aigua de pluja s’emportava la
capa superficial de terra i baixava el rendiment i la qualitat del
vi. Aquest tema està estudiat i
publicat. Perquè hem de fer, ara
i aquí, la mateixa novatada?
Aquesta nova plaga, que he
comparat amb la de la fil·loxera,
de la Concentració Parcel·lària,
mal ideada, va pujant des del
Segrià. Havíem sentit comentaris de Torres de Segre, de com
van fer destrosses. Fa poc ens
van parlar de Preixens i de la
perillositat dels talussos dels
nous camins. I ara ja la tenim a
la Ribera de Sió.
Fa dues setmanes es va organitzar a Palma de Mallorca una

Josep Mora

trobada per a la preservació de
la pedra seca. Vam poder comprovar que en poblacions com
Sóller, els hotels ja no tanquen
a finals de setembre. Ara també tenen turisme de muntanya
tot l’any. I la clau fou arreglar
els camins i el marges. Juntament amb l’entorn, s’arranjaren
els desguassos de l’aigua, els
camps i les oliveres. S’han fet
uns albergs, i vam poder comprovar com estan de transitats,
donant feina des dels hotelers
als pagesos i ramaders. A més
del benefici que suposa pasturar camps i boscos per evitar
possibles incendis.
Aquí sembla que ens dediquem a confondre la gent amb
notícies inconcretes, allunyades del sentit comú. És trist
comprovar que es continuen
fent barbaritats, ja en el s. XXI,
com les que es van fer pels
anys 1960-70 amb l’aparició
del tractor i el monocultiu, i ara
amb les màquines excavadores
que, sense pietat ni mesura, arrasen en alguns casos més enllà
del previst en els plànols.
Si en una ciutat, l’urbanisme
ordena els canvis que hi pot
haver, per què no es pot fer el
mateix en el territori rural? Per
què no s’explica d’una manera
clara que cal una major cura del
territori com s’havia vingut fent
fins fa uns 60 anys? Per què els
tècnics agrícoles, que són els
que saben més, no assessoren
més els pagesos i els que fan
la concentració parcel·lària i els
del canal –que per mi no estan
preparats o els falta coneixement pluridisciplinar? ■
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R E P O RTATGE C À R ITAS

per ANNA SANTACREU

CÀRITAS a casa nostra
Càritas Diocesana d’Urgell és l’organisme d’acció caritativa i de promoció social de l’Església
en el nostre Bisbat. Càritas Diocesana d’Urgell integra totes les Càritas Parroquials d’aquesta
diòcesi. En l’àmbit supradiocesà és membre de Càritas Catalunya i Càritas Espanyola. Actua com
a ONG oficial de l’Església Catòlica, sense ànim de lucre. Mossèn Llorenç Utgés exerceix com a
president local d’aquesta organització.

JOSEP BERTRAN

oberta per a tothom que ho
vulgui.
L’entrega de material per
part de les persones que volen col·laborar amb les seves aportacions, es pot fer a
aquesta botiga el mateix dijous o també es pot deixar a
la rectoria. Des d’allí una furgoneta ho recull i ho porta a
l’establiment.
Un dia que no s’escaigui en
dijous es tria i se selecciona
la roba o altres estris. Roba de
senyor, de senyora, de nen i
d’infant, i es col·loca de forma ordenada a les prestatgeries. De roba n’hi ha de més
nova i de més senzilla. Si hi
ha peces que es considera
que s’han de rentar, s’envien
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J

a feia una colla d’anys
que Mn. Llorenç feia
l’acció de recollir principalment roba i altres estris
i mobles i ho repartia entre
els necessitats que acudien a
buscar-ne.
Després d’un parèntesi on
no va ser possible continuar
amb aquest sistema, un grup
de voluntàries interessades,
encapçalat per Mª Dolors Enrich i Mercè Poch, en van parlar amb el mossèn per veure
si es podia tornar a organitzar
una nova etapa i poder fer
aquest servei, ja que podia

ser útil a moltes persones. Un
total de 10 senyores són les
que formen aquest grup.

Local
El primer pas a donar va
ser trobar un local on es pogués portar a terme l’activitat.
L’empresa Farinera Roca, a la
Baixada del Sindicat, va cedir
un espai i les corresponents
obres que es van dur a terme.
També es van rebre, d’altres
voluntaris, prestatgeries, penjadors... Allí ha quedat installada la botiga, on tots els dijous, d’11 a 1 i de 3 a 5, és

JOSEP BERTRAN

Un total de 10
senyores formen
un grup voluntari
per fer aquest
servei adreçat a
les persones més
necessitades.

JOSEP BERTRAN
JOSEP BERTRAN

La major part dels
qui hi acudeixen
són gent immigrant. I és una
llàstima, perquè
aquest servei està
adreçat a tothom
amb unes necessitats bàsiques,
siguin estrangers,
catalans o gallecs.

a la Seu d’Urgell ja que allí
tenen servei de bugaderia i
fan aquesta feina per a totes
les seccions de Càritas. Si alguna peça necessita un servei
de fil i agulla, una senyora del
mateix grup i també de forma
voluntària fa aquesta feina.
La major part dels qui hi
acudeixen són gent immigrant. I és una llàstima, perquè aquest servei està adreçat
a tothom amb unes necessitats bàsiques, siguin estrangers, catalans o gallecs.
Des que van obrir el dia 29
d’abril, cada dijous hi ha molta feina. Són moltes les persones, bàsicament senyores,
que hi acudeixen per adquirir
alguna peça de roba de vestir,
roba per a la casa (cortines,
cobrellits) o estris per a la cui-

na (plats, vasos, coberts) que,
per cert, tenen més demanda
que oferta, la qual cosa vol dir
que sempre en falta. Una altra
cosa que també sempre es fa
curt és la robeta de nadó, també llitets, cadiretes, cotxets...
és a dir, tot el més necessari
per als més petits. També s’hi
pot trobar “bolsos”, sabates,
maletes de viatge, figures...

Tot té un preu
Diem adquirir, perquè en
aquesta botiga tot té un preu.
El fet de pagar les peces, fa
que la mateixa gent que ho
adquireix se senti més bé i
més lliure per poder comprar
el que es necessita d’una manera raonada.
El preu és més que mòdic,
és clar. Es pot trobar un abric

per 4€, anoracs a 3€, altres
peces de roba a 1€, peces més
senzilles a 0,5 i 0,2 cèntims.
Tot i aquests imports tan minsos, moltes vegades entren al
regateig, joc que no se segueix
per les voluntàries. I malgrat
aquests preus es pot arribar
a fer una recaptació mitjana
d’uns 130€ per dia obert.
També cal dir que es té
un contacte molt estret amb
l’assistent social de l’Ajuntament. Si es troba amb un cas
de necessitat, tot el que es
consideri necessari es dóna
de forma gratuïta.

Realitzar cursets
La idea és que, més endavant, els diners que es recullin
puguin tornar d’una manera
pràctica a la mateixa gent. La
proposta és organitzar un curs
per ensenyar a fer la neteja de
la casa. Amb aquests coneixements, més d’una senyora
o noia podrà trobar feina i ser
competent en les feines de la
neteja de la llar.
Malgrat els pocs mesos que
funciona l’esmentat servei,
estan molt contentes per la
feina que fan, per l’acollida
que han tingut i per la resposta de la gent en proporcionar-los el material útil per
a aquesta finalitat. A tothom
moltes gràcies. ■
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E N S E N YA MEN T FIN ESTR A EDUCATIVA

Sortida al parc eòlic de la serra del Tallat
i al monestir de Vallbona de les Monges

MACIÀ-COMPANYS

E

ls dies 4 i 5 de novembre l’alumnat de cicle
mitjà vam anar a visitar
el parc eòlic de la serra del Tallat, a la comarca de la Conca
de Barberà, i el monestir de
Vallbona de les Monges, a la
comarca de l’Urgell.
En aquest parc s’hi troben

En aquest parc s’hi
troben trenta-tres
aerogeneradors
que produeixen
energia eòlica.

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

Pilar Figuera
Tel. 973 39 20 42
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trenta-tres aerogeneradors que
produeixen energia eòlica,
una nova energia primària
neta i renovable.
Ens van explicar que per tenir un parc eòlic, no es tracta
sols de posar els molins allà
on bufa el vent, sinó que hi
ha d’haver uns espais on es
donin unes condicions òptimes sense malmetre l’entorn
natural ni els paisatges, cosa
que no és fàcil d’executar.
El monestir de Vallbona de
les Monges és un dels monestirs cistercencs femenins més
importants de Catalunya.
En podem destacar el seu
claustre que té forma trapezoïdal i de diversos estils i
èpoques, ja que trobem que
les quatre façanes s’han
construït en diferents segles,
que van des del segle XII al
segle XV, això fa que sigui un
claustre singular.
Segons l’alumnat i les mestres, és una sortida que val la

MACIÀ-COMPANYS

Escola Macià-Companys (Cicle Mitjà)

pena fer on aprens una nova
energia, la generada per la
força eòlica, i repasses la història i l’arquitectura del monestir. ■

E N S E N YAMEN T FINESTR A EDUCATIVA

Assemblea general ordinària
Des de l’AMPA es
vetlla per la gratuïtat del servei
de menjador per
als alumnes dels
nuclis agregats, es
col·labora en aportacions de material
al centre (aquest
any comprarem
ordinadors), se
subvenciona les
conferències sobre
diferents temes
que es fan per als
alumnes, s’organitza conferències
adreçades als
pares, etc.

L

’Assemblea general ordinària de la nostra associació es va celebrar
el dia 12 de novembre a la
sala d’actes de l’institut i hi
van assistir una trentena de
pares i mares.
Seguint l’ordre del dia, es
va aprovar l’acta de l’assemblea anterior, així mateix es
va aprovar el pesssupost per
al nou curs, i es va fer un torn
de precs i preguntes.
Els temes que es van tractar
van ser sobre les diferents activitats que es realitzen des de
l’AMPA: vetllar per la gratuïtat
del servei de menjador per als
alumnes dels nuclis agregats,
col·laborar en aportacions de
material al centre (aquest any
comprarem ordinadors), subvencionar les conferències
sobre diferents temes que es
fan per als alumnes, organitzar conferències adreçades
als pares, etc.
El darrer punt de l’assemblea fou la renovació parcial
dels membres de la Junta.
Després de la corresponent

votació van sortir elegits com
a nous membres: Jeroni Ros,
Cisco Galan i Begoña Rodríguez, i Núria Cuñat, Jordi
Salat i Dolors Planes, que renovaven.

Nous càrrecs
El dia 17 de novembre ens
vam reunir la nova Junta per
tal de designar els nous càrrecs i acomiadar els pares
i mares que cessaven. Des
d’aquí volem donar les gràcies
a la Josefina Amigó, al Josep
Lluís Baró i al Josep Querol
per la seva dedicació i compromís tots aquests anys.
Els càrrecs de la Junta van
quedar de la següent manera:
Presidenta: Núria Cuñat
Sots-presidenta:
Rosa Planes
Tresorer:
Jordi Salat
Secretari: Jeroni Ros
Vocals:
Dolors Planes,
Núria Clotet, Marga Bellera,
Núria Bonet, Cisco Galan,
Lurdes Burrull, Begoña Rodríguez i Sandra Llanes.

Junta de l’AMPA

Cros escolar
Quan llegireu aquest escrit,
ja s’haurà fet el Cros Escolar
Comarcal que cada any organitzen el Patronat Municipal
d’esports i el Consell esportiu de l’Urgell i els Escatxics
i en el qual col·laborem les
AMPAs dels diferents centres
escolars de la nostra vila. Tot
i que enguany la participació
no va ser tan nomobrosa com
en edicions anteriors, des de
l’AMPA volem valorar molt positivament l’esforç dels atletes
i de les entitats participants.
Finalment, dir-vos que anireu rebent puntual informació de totes les activitats que
s’aniran organitzant , i convidar-vos a partipar-hi i que ens
feu arribar les vostres opinions i suggeriments. La vostra
veu és molt important.
Aprofitant les dates en què
llegireu aquest escrit, només
ens queda desitjar-vos que
tingueu tots unes bones festes de Nadal i un feliç Any
Nou. ■
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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

El desallotjament

L

J. PIJUAN

Per uns moments
s’imagina que ja
han arribat a la
seva destinació,
però quan veu per
la finestra que són
al bell mig d’una
plaça desèrtica, no
n’està tan segur.

’avi és a l’habitació fent
la maleta. Hi ha tantes
coses que voldria emportar-se que no sap per quina decantar-se. Dins d’aquelles quatre parets que l’envolten té acumulats els records
de tants anys viscuts que se li
trenca el cor de pensar que al
final els ha de deixar allà perquè no els pot encabir tots.
Mentre els està repassant un
per un per decidir-se quins
s’endurà, se senten unes veus
llunyanes provinents del carrer que el criden. De fet ja fa
una bona estona que l’estan
cridant perquè es doni pressa
a baixar, però no en fa el mínim cas. Fent com si no els
sentís continua preparant la
maleta amb tota la tranquillitat del món, ja que no marxa
d’aquell lloc voluntàriament,
sinó que l’obliguen a canviar
d’aires. Fa tant de temps que
resideix en aquella casa que ja
s’havia conscienciat d’acabar
els seus dies allà, dissortadament un bon dia es va quedar ben trasbalsat quan li van
comunicar que havia d’agafar
el portant i abandonar la casa
d’immediat. A fora al carrer
s’impacienten. En veure que
tarda tant a baixar decideixen
anar-lo a buscar. La porta de
l’habitació està tancada. Quan
l’obren el troben assegut al llit
amb la mirada fixa en diversos
records que té agafats entre
les mans, i aleshores veuen
la maleta encara a mig fer al
seu costat. “Hem de marxar.
És l’hora” –li diuen des del
llindar de la porta. L’avi no en
fa el mínim cas i continua as-

segut al llit amb el pensament
en una altra banda. Davant la
indiferència que els manifesta s’hi acosten i, deixant-se
de delicadeses, l’aixequen
bruscament del llit. “És hora
de marxar. Anem!” –repeteixen aquest cop malhumorats.
I sense dir cap més paraula
surten de l’habitació.
Tan bon punt treuen el cap
fora la casa, l’avi es queda
ben parat de veure tant de
moviment al carrer. Contempla sorprès com al llarg de tota
l’avinguda famílies senceres
eren arrencades de soca-rel
de les seves cases i deixades
amuntegades a peu de carrer
com si fossin trastos vells. Els
observa tan acuradament que
pot llegir en els seus rostres
la inquietud de no saber per
què els arranquen de les seves cases, un fet que viu en
la seva pròpia carn que ni ell
mateix arriba a comprendre
després de tants anys de viure
en aquell mateix lloc.
No passa gaire estona que
s’aturen diversos vehicles i
en baixen una colla de desconeguts. Es planten davant
d’aquella pila de cossos que
romanen inerts a banda i
banda, i sense perdre temps
els comencen a destriar un
per un i a introduir-los dins
els vehicles fins que queden
atapeïts del tot. El pobre avi
contempla esfereït tot el procés imaginant-se que això
mateix li passarà d’un moment o altre. Vol fugir abans
que no sigui massa tard, però
en el moment que ho intenta
el subjecten per les espatlles

i l’obliguen a restar quiet
al lloc des d’on contempla
resignadament com es van
emportant els seus veïns a la
seva nova destinació. Transcorreguda una bona estona
els desconeguts es planten
davant del pobre avi i el comminen a pujar al vehicle pel
seu propi peu, però l’avi no
està disposat a canviar d’aires i s’hi resisteix. Davant la
negativa l’agafen pels braços i
l’arrosseguen a dins per la força. Un cop dins el lliguen ben
lligat per evitar que intenti fer
alguna barbaritat. Tot seguit
emprenen la marxa cap a un
destí incert.
El trajecte se li fa tan llarg
i pesat que comença a fer caparrades fins que s’adorm del
tot. Quan es desperta s’adona
que s’han aturat. Per uns moments s’imagina que ja han
arribat a la seva destinació,
però quan veu per la finestra que són al bell mig d’una
plaça desèrtica, no n’està tan
segur. El fan baixar perquè
estiri les cames, però es troba
tan cansat que no té ànims
per donar ni un sol pas, així
que s’asseu al terra i, com qui
no vol la cosa, es queda adormit. No recorda el temps que
ha clapat quan el desperta el
gran sarau que fa la multitud
que hi ha al seu voltant. Sorprès observa al seu entorn i
s’adona que els desconeguts
que el custodiaven han marxat deixant-lo abandonat allà.
Hi ha tanta alegria flotant en
l’ambient que decideix quedar-se una estona i afegir-se a
la gresca. ■
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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

Sense anissos

RICARD BERTRAN

A l’avi se li féu un
nus a la gola. Es
veia en les ninetes
d’en Joanet, com
si fossin miralls,
esperant una resposta.

...i es van casar, i foren feliços i menjaren anissos.
Satisfet, l’avi tancà el llibre, es va treure les ulleres
de llegir i es mirà en Joanet.
Des de feia algun temps, havia aconseguit que deixés de
jugar a la videoconsola una
estona a canvi d’un conte.
Estava convençut que aque-

lles maquinotes només feien
que menjar-se el cervell de la
canalla.
– Què, t’ha agradat?
– Sí...
Però aquell era un “sí” sense massa convicció. En Joanet
continuà amb els ulls fixos en
el seu avi, com si esperés que
el conte continués:
– I llavors, què va passar?
– Què vols dir?
– Què va passar després
que es casessin?
– No ho sé això, el conte només diu que van ser feliços.
– Per sempre?
– Sí... suposo que sí.
Després d’un silenci breu,
en Joanet digué:
– I van tenir un fill?
– Bé... m’imagino que sí. Si
una parella s’estima, el més
normal és que tinguin un fill.
Amb els ulls humits, i amb
un fil de veu, en Joanet preguntà:
– I sempre van viure junts?,
cuidant del seu fill?
Finalment l’avi va entendre
de què anava la cosa. La seva

filla s’havia separat uns sis
mesos enrere; i des de feia
un parell de setmanes sortia
cada nit amb aquell viatjant
de torrons. Per això ell era
l’encarregat de fer-li fer els
deures, posar-li el pijama i
dur-lo al llit. I ara què coi li
contestava? Com se li explica
a un nen de cinc anys que els
finals feliços gairebé mai no
existeixen.
– Avi, potser un dia, el pare
i la mare també seran prínceps, i tornarem a viure junts,
i menjarem anissos, eh?
A l’avi se li féu un nus a la
gola. Es veia en les ninetes
d’en Joanet, com si fossin miralls, esperant una resposta.
Però no se n’hi acudia cap de
satisfactòria. Per dissimular,
s’abocà al comandament de
la Play i digué:
– Va, ensenya’m com s’hi
juga amb això!
I mentre, amb l’ànima esfilagarsada, manipulava els
botons de manera maldestra,
una llàgrima li rodolà per la
galta. ■
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50è ANIVERSARI
29 de novembre de 1959
Inici de l’oﬁci de baster
Volem agrair a tots els amics i clients d’Agramunt
i comarca la seva ﬁdelitat durant aquests 50 anys i
esperem poder continuar molts anys més.
Molt agraïts
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C O L · L A B O R AC IO N S
L I T ERÀ R IES EL CO N TE D E NADAL

per JOAN PUIG RIBERA

A José Saramago
perquè perdoni
els mals imitadors

V

SERAFINA BALASCH

a ser la nit més clara de
l’any. Ho recordo perfectament pels fets extraordinaris que vaig viure i que us
explico tot seguit. No feia ni
gota de fred encara que els

dies curts havien donat pas a
un hivern cru. El Bep, el meu
amo, i jo, el seu rabadà, havíem recollit les ovelles en un
ermot als afores de Betlem,
un poblet que en aquelles dates era concorregut per famílies que anaven d’ací d’allà a
causa del cens decretat per
les autoritats. El Bep i jo,
doncs, arrecerats a la paret
d’una cabana mig enrunada,
vam encendre un foquet amb
garrics secs i tifes de baca. La
foguera era més per protegirnos que per treure’ns els tremolins de sobre, perquè en
aquella vesprada un ventet
suau i càlid havia convertit la
nit de desembre en primaveral. Vam preparar-nos unes
sopes escaldades que ens
menjàrem a cremadent. Les
sobralles les donàrem als gossos que ens acompanyaven en
la pastura. Després, com solíem, ens vam embolcallar en
la manta, més per costum
que per fred, i el Bep em va
repetir el “bona nit i tapa’t”
de cada jornada. Passades
dues o tres hores, cap allà a
les dotze, quan les parpelles
se m’havien clos i viatjava
dolçament per altres verals,
una música suau em va desvetllar. Al Bep també li va
passar el mateix. Se sentia un
dringar de cascavells i dolces
veus que entonaven en la llunyania cançons de bressol.
També les ovelles i els gossos
van obrir els ulls. El Bep, espolsant-se la manta de sobre,
es va llevar estranyat, desconcertat i sorprès. Semblava
com si es volgués fer clar. Em

va mirar esmaperdut. Jo, sense obrir boca, li vaig assenyalar els reflexos que sortien de
la porta de l’estable que teníem a tocar. Encara que no ensumàvem ni vèiem el fum per
enlloc, vam deduir que s’hi
havia posat foc. Quan m’estava llevant amb l’ajut del gaiato, una nova claror vivíssima
va encendre’s a l’olivera més
pròxima i de dins en va eixir
un xicot gentil tot recitant en
llatí: “Hosanna in excelsis
Deo et in terra pax hominibus
bonae voluntatis”. La posada
en escena i aquelles paraules
em van quedar tan gravades
que ho recordaré sempre, encara que jo en aquells instants
no comprenia el llatí; si el
personatge de l’aparició hagués parlat clar i català de
ben segur que l’hauríem entès a la primera. Arribats en
aquest punt caldrà que el narrador faci un incís perquè el
lector, que és viu com una
mostela i no se’n deixa escapar ni una, pensarà que li volem colar un gol ja que dos
mil anys enrere no es parlava
català ni cap llengua que se li
assemblés, perquè encara no
s’havia format la llengua romànica que més tard s’expandiria per la Mediterrània gràcies a l’acció dels intrèpids
almogàvers. És veritat i el lector té raó. Tanmateix haurà
d’acceptar que ens trobem en
un relat de ficció i, com a tal,
tothom sap que l’escriptor es
pot permetre llicències i permisos que s’escapen a les
lleis naturals i a la mateixa rigidesa de la història. Així
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SERAFINA BALASCH

Quan m’estava llevant amb l’ajut del
gaiato, una nova
claror vivíssima
va encendre’s a
l’olivera més pròxima i de dins en
va eixir un xicot
gentil tot recitant
en llatí: “Hosanna
in excelsis Deo
et in terra pax
hominibus bonae
voluntatis”. La
posada en escena
i aquelles paraules em van quedar
tan gravades que
ho recordaré
sempre...
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doncs, continuem assegurant
que el protagonista del relat
no va entendre ni un borrall
del missatge celestial perquè
l’arcàngel de l’olivera (ja que,
com s’intueix, es tractava del
mateix arcàngel Gabriel) no
se li dirigí en català ni en arameu, sinó en la llengua dels
invasors de Palestina. Continuem, doncs, la rondalla. Astorats i més morts que vius
vam veure que el xicot resplendent de l’arbre, després
de recitar el que he explicat,
es fongué com un manat de
neu llençat al foc. El Bep em
preguntà: “Rabadà, has entès
el que ha dit aquest noi de
tan bon veure? Semblava que
assenyalava cap al corral on
s’ha posat foc... Potser volia
dir que hi anem? Apa, doncs”.
I així va ser com el Bep i jo
mateix, un servidor de vostès,
vam atansar-nos al foc de l’establia convençuts que no el
podríem apagar amb les nostres mans de tan intens com
semblava ser. Mentre ens hi
apropàvem flairàvem sentors
de roses i sentíem una música plaent que augmentava de
volum. En mirar pel portal de

l’establia vam veure que a
l’interior només hi havia un
petit foc que produïa aquella
grandíssima refulgència que,
no obstant, no molestava els
nostres ulls. Dins hi vam contemplar bocabadats l’escena
més tendra i bella que mai
s’ha produït a la Terra: una jovençana tenia en braços el fill
recent nascut; el marit improvisava un bressol col·locant
palla a la menjadora; una
mula i un bou vetllaven l’escena encaterinats mentre el
mateix xicot d’abans de l’olivera servava ara una pancarta
pacifista reivindicant “Pau a
la Terra als homes de bona voluntat”. No us estranyeu que
davant del magnífic quadre
nadalenc ens quedéssim garratibats, esmaperduts i captivats. El Bep i jo no sabíem
com reaccionar, què fer, ni
què dir... Simplement ens
vam atansar al menut i ens
vam agenollar per besar-lo. Jo
vaig ser el primer. Era un infantó ros i blanquet. Prop de
la galtona hi tenia una aranya
que li vaig apartar amb cura.
L’animalet es va il·luminar
com una cuqueta de llum i va

enlairar-se cel enllà. El Bep,
després d’estimar el nen es va
treure del sarró panses i figues, nous i olives, panses i
figues, mel i mató; i ho va lliurar tot al marit que palplantat
servava un bastó florit i mirava el menut com si no fos seu.
Després d’intercanviar unes
paraules i de repetir-los que
érem allà al costat per si els
fèiem menester, ens vam retirar no sense abans acaronar
de bell nou el xamós infantó.
“E què us diré?” Doncs que
aquella establia durant un
temps es va convertir en un
pelegrinatge sens fi de padrins i padrines, pares i mares, nens i nenes, joves i vells
que visitaven el recent nascut: pagesos, pastors, rentadores, filadores, castanyeres,
pescadors, bovers, manyans,
fusters, terrissaires, caganers... Aquell anar i venir esdevingué un pessebre vivent,
una autèntica Rambla. Aquí
l’autor ha de fer un segon parèntesi, ja que les comparacions i referències que apunta
el rabadà-protagonista no es
corresponen a la versemblança dels fets que s’hi descriuen. En primer lloc parla d’un
quadre nadalenc com si s’estiguessin fent Els pastorets
d’en Folch i Torres, cosa que
queda un bon xic lluny de la
realitat referida; en segon terme hi ha una expressió que
posaria de moda en Ramon
Muntaner, molts anys després, en redactar la Crònica
dels reis de la Corona d’Aragó; tercerament, hom al·ludeix
a una aranya convertida en
estrella que no va existir fins
que el Príncep dels poetes va
escriure un esplèndid conte
de Nadal a principis del XX;
en quart lloc i final, encara

El Bep i jo no sabíem com reaccionar, què fer, ni què
dir... Simplement
ens vam atansar
al menut i ens
vam agenollar per
besar-lo.

que no per això menys important, es fa una referència a la
Rambla quan de fet aquest
indret ciutadà de BCN no
existia o, com a molt, era un
paratge marginal de la Barcino romana. Això no obstant,
l’autor ho exposa d’aquesta
faisó, perquè així és com li
fa arribar el rabadà del relat
que és qui conta els fets en
primera persona. Reprenem i
acabem, doncs, la narració
sense més dilacions ni entreactes. El cas és que durant
dies i dies molta gent va visitar l’establia per veure el diví
infantó; tothom li portava presents, entonava cançons i celebrava la gesta talment una
festa (perdó pel rodolí). Fins i
tot al cap d’uns quinze dies

mal comptats es van presentar tres mags, un de ros, un
de blanc i un de negre, cavalcant sengles camells i acompanyats de patges i criats a
dojo. El Bep i jo els vam veure
arribar tot seguint una estrella (que, com saben els lectors de Carner, no era una estel amb cua, sinó l’aranya
abans esmentada); descavalcaren de les bèsties de geps
prominents i van anar directes a l’establia. Els mags, que
algú va insinuar que eren reis
vinguts d’orient, vestien túniques de preu i turbants de
seda. Van entrar i, després de
complimentar la família i el
nadó, oferiren al menut or,
encens i mirra, talment es
tractés d’un personatge dis-

tingit i noble. Aquella vesprada, al davant mateix de l’estable, els criats plantaren les
tendes i encengueren fogueres. S’hi estigueren un dia
sencer fins que a trenc d’alba
del segon jorn aixecaren el
campament i marxaren per on
havien vingut. Llavors vaig
sentir una immensa recança
com si les festes i el traüt de
dies passats s’hagués esmicolat d’un plegat. Quan, esbalaït
i trist, mirava com el seguici
reial s’anava fent petit en la
ratlla de l’horitzó, el meu amo
m’etzibà: “A Betlem me’n
vull anar; vols venir tu rabadà?” Jo, sense pensar-m’ho
dues vegades, li vaig respondre malmirrós: “Vull esmorzar!”. ■
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R. Mendoza

Segona Regional

Classificació

2
1
3
1

Agramunt G. Gatell
Tàrrega
Agramunt G. Gatell
Albi
GF

GC

Vilanova de la Barca 11

J

30

14

27

Alcoletge

11

20

8

26

Gerb

3
2
2
0

Punts

11

24

17

21

Agramunt G. Gatell 11

24

14

20

Ribera d’Ondara

11

16

13

20

Tàrrega

11

25

15

18

R. MENDOZA

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

Poal

10

19

15

18

Albi

11

26

17

16

Oliana

11

17

19

14

Vallfogona de Balaguer 10

16

20

14

Bellpuig

11

20

25

14

Castellciutat

11

18

20

13

Vilanovenca

11

17

23

12

Ivars d’Urgell

11

17

26

12

Classificació

Térmens

11

20

21

12

Baix Segrià

9

42

3

27

La Fuliola

11

11

21

8

Bordeta

9

38

2

24

Barbens

11

Tornabous

11

12
9

25

Benjamí-B 09/10. Jugadors: J. López, A. Figueres, E. Brils, A. Giménez, P. Marco, J. Pijuan, P. Gimbert, A. Saball, G. Escolà,
D. Plaza, M. Nadal, S. Cristian.

Balàfia
Agramunt G. Gatell
Pardinyes

8

28

Orgel·lia

4

Cadet
Agramunt G. Gatell
Pla d’Urgell
Agramunt G. Gatell
E.F. Urgell

0
3
5
3

Mollerussa
Agramunt G. Gatell
E. La Noguera
Agramunt G. Gatell

0
3
5
2

J

9

GF

40

GC

14

Punts

12

27

10

Linyola

9

26

27

10

Bellpuig

9

26

41

9

Intercomarcal

9

10

30

7

14

Rialp

8

14

34

3

At. Segre

9

6

28

0

9

27

15

15

AEM

8

29

21

15

Tàrrega

9

22

18

14

J

GF

GC

Punts

Mollerussa

9

16

19

13

Tremp

9

34

3

27

Pardinyes

9

22

21

11

E.F. Urgell

8

23

9

21

Guissona

8

18

25

9

At. Segre

9

30

8

20

Balaguer

9

7

40

7

Mollerussa

8

23

7

18

Agramunt G. Gatell

9

11

32

2

E. La Noguera

9

35

21

16

Cervera

9

3

41

Rialp

9

29

21

12

Mig Segrià

9

8

46

20

10
9

Aleví

Agramunt G. Gatell

8

20

27

8

Cervera

8

15

27

6

Pla d’Urgell

9

8

23

5

Linyola
Agramunt G. Gatell
At. Segre
Agramunt G. Gatell

Fondarella

9

6

69

0

Agramunt G. Gatell

sió 550
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4

7
4
0
3
J

GF

AEM

9

Pobla de Segur

9

Benjamí-A
8
3
1
1

Agramunt G. Gatell
Bordeta
Fraga
Agramunt G. Gatell

1
7
3
4

1

Benjamí-B

0

Intercomarcal
5
Agramunt G. Gatell 3
At. Segre
5
Agramunt G. Gatell 15

Agramunt G. Gatell
Bordeta
Agramunt G. Gatell
Lleida

2
6
1
1

Ascó
Agramunt G. Gatell
Balàfia
Agramunt G. Gatell

4
5
1
1

Agramunt G. Gatell
Rialp
Agramunt G. Gatell
E. La Noguera

Classificació

13

16

Andorra

32

14

21

8

16

22

15

16

E.F. Urgell

19

24

22

24

9

12

22

9

9

Agramunt G. Gatell

30

9

9

Pla d’Urgell

20

Borges-Garrigues

Bellpuig

19

18

19

Tàrrega

24

11

25

8

20

7

23

9

18

26

30

9

9

9

9

9

Cervera

E. La Noguera

At. Segre

Balàfia

Guissona

Tàrrega

Classificació

Infantil

58

1 Agramunt G. Gatell 0
2 Mollerussa
6
6 Agramunt G. Gatell 2

Tàrrega
Agramunt G. Gatell
Agramunt G. Gatell
Mollerussa

1
1
3
2

GC

Punts

33

7

25

43

12

24

Pre-Benjamí
Agramunt G. Gatell
Tàrrega
Agramunt G. Gatell
Lleida

2
3
3
5

(Aquestes categories no disposen de classificació).

AGENDA DEL MES DE GENER AL CAMP D’ESPORTS
Segona Regional
Dia 17, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Ivars d’Urgell
Dia 24, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Vilanovenca
Dia 31, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Térmens

Cadet

Dia 23, a les 18,00 h Agramunt G. Gatell - At. Segre

Infantil

Dia 9, a les 15,30 h Agramunt G. Gatell - Mig-Segrià
Dia 23, a les 16,30 h Agramunt G. Gatell - Balaguer

Aleví

Dia 23, a les 15,00 h Agramunt G. Gatell - Guissona
Dia 30, a les 15,00 h Agramunt G. Gatell - Tàrrega

Benjamí-A

Dia 23, a les 10,30 h Agramunt G. Gatell - Artesa-Ponts
Dia 30, a les 10,30 h Agramunt G. Gatell - Cervera

Benjamí-B

Dia 23, a les 11,30 h Agramunt G. Gatell - Cervera
Dia 30, a les 11,30 h Agramunt G. Gatell - Artesa-Ponts

Pre-Benjamí Dia 30, a les 12,30 h Agramunt G. Gatell - E. de Ponent

I Torneig
Social de Futbol 7
“Vila d’Agramunt”
Classificació del mes de novembre:
Equips:
Me Río de Janeiro
Tiki Taka Morrom
Unió Islàmic
Benjamins Team
Preixens
Terribles del Sió
Marsella
Ferreteria Firal
Gimnàs Donai
F.C. Casal Agramuntí
Olímpic 92
Nuike
Sado Evolution
40’s
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Punts
12
12
9
9
9
9
6
6
6
3
3
0
0
0
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E S P O RTS B À SQ U ET A G RAMUNT CL UB

Continuem treballant en la formació
Ruben Añé

Aquest any els
dimarts i els
divendres un
monitor del
Club ensenya la
pràctica esportiva a nois i noies
de 6 a 10 anys al
col·legi MaciàCompanys,
amb l’objectiu
que assoleixin
uns coneixements pràctics
d’aquest esport.

El Club participa
en el programa
de la Secretaria General de
l’Esport per al
foment de la
pràctica esportiva a l’Institut
Ribera del Sió.

C

om ja és tradició en els
últims anys, el BAC ha
tornat a endegar l’activitat al col·legi Macià Companys.
Aquest any els dimarts i els divendres un monitor del Club
ensenya la pràctica esportiva
a nois i noies de 6 a 10 anys,
amb l’objectiu que assoleixin
uns coneixements pràctics
d’aquest esport que permetin
més endavant, a tots aquells
que vulguin continuar amb el
basquetbol, fer el pas definitiu
en un equip federat en categoria mini.
Aquest equip d’escola no
competeix en campionat oficial,
però el que sí es realitzen són
una sèrie de trobades obertes a
diferents punts de la geografia
lleidatana. Enguany, i després
del descans de l’any passat,
Agramunt ha estat escollida de
nou seu per a la trobada oberta
del cap de setmana del 16-17
de gener de 2010. Per aquesta
data es preveu una afluència
d’uns 15 equips de categories
escola, pre-mini i mini que en
format de lliga tots contra tots
disputaran diferents partits al
pavelló municipal i al pavelló
firal en horari de matí. Més endavant ja us detallarem el programa i els horaris dels partits
de la trobada.

Novetat
I una novetat respecte l’any
passat, és la participació del
Club en el programa de la Secretaria General de l’Esport per
al foment de la pràctica esportiva a l’Institut Ribera del Sió.
Un altre monitor del Club assisteix un dia per setmana a tots

aquells nois i noies que volen
perfeccionar la tècnica individual o simplement introduir-se
a la pràctica d’un esport que,
dia rere dia, va sumant nous
adeptes.

Trajectòria dels equips
I com no, ara que s’acosten
les festes nadalenques i en
categoria de promoció ha finalitzat la primera fase, és el
moment d’efectuar una breu
anàlisi de la trajectòria dels diferents equips del club.
Pel que fa als dos sèniors,
tant Masculí com Femení el
bagatge és d’allò més engrescador. El Masculí s’ha recuperat de l’inici dubitatiu amb cinc
derrotes consecutives i ara mateix amb cinc victòries és a la
zona tranquil·la de la classificació. A més a més els propers
compromisos són assequibles,
amb la qual cosa s’encara els
propers mesos amb optimisme
i il·lusió. El mateix succeeix
amb l’equip Femení que, lluny
de resignar-se en la categoria,
imprimeix esforç i coratge en
els seus compromisos digne
d’elogi, i que de ben segur que
reportaran noves tardes de bon
joc i victòries.
Pel que fa a les categories
de promoció, destacar el bon
paper que està realitzant el
Júnior Masculí, molt limitat
d’efectius però amb molt treball tècnic i tàctic que demostra que pot donar guerra a tots
els equips. Els propers partits contra el Sedis i l’Alpicat
decidiran si l’equip es classifica pel grup de dalt o pel contrari acaba la temporada en

el grup de baix. Passi el que
passi des del Club s’està molt
satisfet d’un grup que a poc a
poc es va consolidant en la categoria.
I si parlem de consolidació,
òbviament hem de parlar del
Cadet Femení. Un equip que
ha fet història assolint la tercera posició final superant equips
de prestigi com el CB Secà o la
Penya Fragatina. Properament
l’equip intentarà sumar un nou
èxit en la participació en el Torneig Promoció, en el qual l’any
passat es va fregar l’heroïcitat
del triomf perdent la final contra el CB Vallfogona. Esperem
que aquest cop sí, s’assoleixi
el trofeu amb bon joc i esperit
d’equip.
I el que també té l’opció d’assolir el trofeu promoció és l’Infantil Masculí, que en competició ha tingut el handicap del
mal començament de lliga però
que últimament ha millorat els
seus registres, tant en joc desplegat com en intensitat defensiva. Esperem que a la segona
fase es puguin rescabalar i puguin millorar els seus registres.
Per últim no ens voldríem
acomiadar sense agrair la collaboració tant de l’Institut Ribera del Sió com del col·legi
Macià-Companys, fent possible
que els projectes del BAC hagin
vist la llum. Sense aquesta collaboració res del que s’està portant a terme no seria possible.
També volem desitjar a tots
els lectors unes bones festes Nadalenques i un pròsper
2010. Salut i ens veiem de
nou l’any vinent a les pistes de
joc! ■
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E S PO RTS CLUB H A N D B OL AGRAMUNT

Resultats dels equips d’handbol
SÈNIOR MASCULÍ (3ª CATALANA)
Primera derrota de la temporada davant l’equip andorrà,
que no afecta, però, a la classificació on es continua lluitant
pels primers llocs.
Resultats:
28-11-2009 Concòrdia Club handbol 19 CEPSA C.H. Agramunt 23
21-11-2009 CEPSA C.H. Agramunt 21 H.C. Engolasterns
30
15-11-2009 CEPSA C.H. Agramunt
DESCANS

Classificació
VIC, CLUB HANDBOL
SANTPEDOR, CLUB HANDBOL

J
6
6

G
6
5

E
0
0

P
0
1

Punts
12
10

CONSTRUCCIONS C V AGRAMUNT CH, (S/D)
LYCEE FRANÇAIS,BARCELONA AE
OPEL RUBIO-SANT OT
KOBE MEDIA, CH IGUALADA
BALSARENY, HANDBOL
CREU ALTA-SABADELL HANDBOL B
HANDBOL LA GARRIGA-TAMAYO
BERGA H

5
5
7
5
6
6
5
5

5
4
4
2
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
3
3
5
5
5
5

10
8
8
4
2
2
0
0

Classificació

J

G

E

P

Punts

BALSARENY, HANDBOL

6

5

0

1

10

REMOSA SA SÚRIA A

5

4

0

1

8

H BERGA SISTACH

5

4

0

1

8

INFANTIL MASCULÍ: (1ª CATALANA)

HANDBOL CLUB ENGOLASTERS

6

4

0

2

8

CEPSA CH AGRAMUNT

5

4

0

1

8

SANTPEDOR, CLUB HANDBOL

6

3

0

3

6

PARDINYES, CLUB HANDBOL

5

1

0

4

2

La falta de jugadors continua essent un llast massa important per a l’equip dels petits del club, que no acaben de
millorar en el seu joc
Resultats:

HOTEL CIUTAT IGUALADA, CH IGUALADA

5

1

0

4

2

REMOSA SA SÚRIA B

6

1

0

5

2

CONCÒRDIA, CLUB HANDBOL

5

0

0

5

0

SÈNIOR FEMENÍ: (1ª CATALANA)
Primers punts del sènior femení, aquesta temporada, i clara derrota en el llarg desplaçament a Banyoles.
Resultats:
2009-11-28 Vallehermoso H. Banyoles 21 Torrons Roig C.H.A. 12
2009-11-22 Torrons Roig C.H.A
17 C.H. Montbui
14
2009-11-15 Torrons Roig C.H.A
0 AJORNAT
Classificació

J

G

E

P

Punts

SALLE MONTCADA ISTE

5

4

0

1

8

CANOVELLES, CLUB HANDBOL

4

4

0

0

8

SANTPEDOR, CLUB HANDBOL

5

4

0

1

8

VALLEHERMOSO HANDBOL BANYOLES

5

3

0

2

6

ST. ESTEVE PALAUTORDERA, C. HANDBOL 4

1

0

3

2

TORRONS ROIG AGRAMUNT CH

4

1

0

3

2

CARDEDEU, HANDBOL

4

0

1

3

1

CH MONTBUI

5

0

1

4

1

JUVENIL MASCULÍ: (2ª CATALANA)
Continua la ratxa immillorable de l’equip Juvenil, lluitant
per les primeres posicions. Res a veure amb la temporada
passada.
Resultats:
28-11-2009 Creu Alta Sabadell Hand 25 C. Carrión Vendrell CHA 26
22-11-2009 C. Carrión Vendrell CHA 26 Opel Rubio Sant Ot
25

22-11-2009 C.H. Agramunt
30 Opel Rubio Sant Ot 6
15-11-2009 Gran Anyada CH Igualada 25 C.H. Agramunt
20
Classificació
PARDINYES, CLUB HANDBOL
ACLE GUISSONA, CLUB HANDBOL, (S/D)
GRAN ANYADA CH IGUALADA ATLHÈTIC
CH IGUALADA SPORTING

J
6
6
6
6

G
6
5
4
3

E
0
0
0
0

P
0
1
2
3

Punts
12
10
8
6

CH AGRAMUNT, (S/D)
REMOSA SA SÚRIA
OPEL RUBIO-SANT OT

5
5
6

1
1
0

0
0
0

4
4
6

2
2
0

INFANTIL FEMENÍ:
(CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL FEMENÍ)
En el seu primer any en competició, continuen el seu camí
en l’aprenentatge de l’handbol. Tot i els mals resultats contra equips mes rodats.
Resultats:
28-11-2009 Eix Ambiental CH Igualada 31 C.H. Agramunt
6
22-11-2009 C.H. Agramunt
7 ACLE Guissona C.H. 24
15-11-2009 CEACA Tàrrega
18 C.H. Agramunt
5
Classificació
EIX AMBIENTAL-CH IGUALADA ATLHÈTIC
ACLE GUISSONA, CLUB HANDBOL
ASSOCIACIÓ LLEIDATANA D’HANDBOL
CEACA TÀRREGA
HANDBOL BALSARENY, (S/D)
CH IGUALADA SPÒRTING
CH MONTBUI, (S/D)

J
5
4
4
6
5
5
6

G
5
3
3
3
3
3
2

E
0
0
0
0
0
0
0

P
0
1
1
3
2
2
4

Punts
10
6
6
6
6
6
4

AGRAMUNT CH (S/DE)
CH VILANOVA DEL CAMÍ, (S/D)

6
5

1
0

0
0

5
5

2
0
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E S PO RTS CLUB H A N D B OL AGRAMUNT

Secció de Futbol Sala
A. Guerrero

PREFERENT CATALANA GRUP 5
Resultats
BALAGUER 4 - 4 AGRAMUNT
AGRAMUNT 6 - 1 PARADOR
AGRAMUNT 3 - 4 JUNEDA
AGRAMUNT 6 - 4 CERVERA

ESCALANT POSICIONS

La sensació
és que l’equip
ha deixat
escapar diverses oportunitats per
sumar encara
més punts.

FUTBOL SALA

El partit contra el
Cervera va ser molt disputat i es va remuntar
un 0-3 en contra.

L

’Agramunt C.H. va saldar el
mes de novembre amb un
balanç força positiu: 7 punts
aconseguits de 12 possibles.
Uns resultats que li han servit
per sortir de la part més baixa
de la taula i començar a escalar
posicions. Malgrat tot, la sensació és que l’equip ha deixat escapar diverses oportunitats per
sumar encara més punts.
El primer partit del mes va
ser contra el Balaguer (4-4).
L’empat va ser un resultat amb

Classifiació (fins a la jornada 9)
SEU - SPORT CF. SALA “A”
CASTELLAR DE LA RIBERA “B”
ALCARRÀS, F.S. “A”
BORGES, F.S. “A”

J
9
9
9
9

G
8
7
6
5

E
0
1
0
1

P
1
1
3
3

GF
62
39
48
38

GC Punts
33 24
25 22
31 18
29 16

TORRENTE-MASSALCOREIG, F.S. “A”
PARADOR “A”
LLARDECANS CF.S., “A”
FONT-ALMAGRAFIC F.S., ASS. “A”
F.S. REST. CHINO HONG-KONG “A”
AGRAMUNT C.H.,FS “A”
A.F.S. GUISSONA, U.E. “A”
CERVERA FUTBOL SALA II C.E. “A”
CENTRE EXCURSIONISTA NOVA GENT “A”
BALAGUER, C.F.S. “B”
LA SENTIU, O.C. “A”
JUNEDA, F.S. “A”

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

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

3
2
3
3
4
3
5
6
6
5
6
8

42
42
42
39
38
32
26
36
32
34
29
21

46
36
34
40
41
38
32
47
50
34
40
44

sabor a derrota, sobretot si es
té en compte, que els homes
de Josep Maria Carrera van
anar tot el partit per davant en
el marcador i van deixar escapar dos punts en els darrers segons. La primera victòria de la
temporada no va arribar fins a
la setmana següent. Va ser contra el Parador (6-1). El resultat
demostra la superioritat agra-

16
15
14
14
13
10
10
9
9
8
5
3

muntina en aquest encontre.
En canvi, una de les majors
desfetes de la temporada es va
produir en la jornada següent, a
casa i contra el cuer. Semblava
que la victòria havia de ser clara i per la via fàcil. L’Agramunt
va fer un molt mal partit i va
acabar perdent (3-4), contra un
equip que encara no havia sumat cap punt.
I en el darrer encontre
d’aquest resum, el triomf va
ser de nou per als agramuntins.
Això sí, després d’una gran remuntada contra el Cervera (64). I és que al descans el resultat era de 0 gols a 3. Una gran
reacció en el segon període
va permetre sumar tres punts
més.
En definitiva, que fins ara
s’ha vist un equip que pateix
molts alts i baixos, però que
dóna la sensació que l’arribada de bons resultats servirà per
ser molt més regulars. De fet,
l’Agramunt és un dels equips
que fa més anys que juga en
aquesta categoria, que és una
de les més competides de la
demarcació. ■
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E S P O RTS ATLETISME

Cros escolar i Jean Bouin
CROS ESCOLAR DE TÀRREGA 8-11-2009

C

ESCATXICS

om cada any, el Cros de
Tàrrega és el primer de la
comarca de l’Urgell. Malgrat
que el temps no va ser gens
agradable per la pràctica de
l’atletisme –va bufar un vent
molt fort i molest– la participació dels Escatxics va ser
quantiosa. És molt de lloar
la disposició dels pares, que
durant més de tres hores van
haver d’estar-se de peu al ras
amb un vent gèlid, doncs sense ells no seria possible que

La Laia Llorens i la Marina Morell a Tàrrega.
Els Escatxics a Agramunt (foto inferior).

XAVIER FITÓ MÁRQUEZ
POL MORELL SOLÉ
AIDA GIMÉNEZ BÀRRIOS
YESMINA KHATTABI OFKIR
ANTON ZURITA CRESPO
ORIOL VALLS TREPAT
NAIMA BARKANE AMAROUCH
LAIA LLORENS VILADRICH
CHAIMAA TALBI ATFI
SALMA KHATTABI OFKIR
MARINA MORELL SOLÉ
HELENA ZURITA CRESPO
PAU GODOY KARSESKA

CATEGORIA
CADET
CADET
INFANTIL
INFANTIL
INFANTIL
ALEVÍ
ALEVÍ
ALEVÍ
ALEVÍ
ALEVÍ
ALEVÍ
ALEVÍ
BENJAMÍ

POSICIÓ
4
1
2
5
6
2
2
9
4
12
11
7
1

els corredors participessin a
les competicions.
En aquest Cros hi havia
també la possibilitat de puntuar per equips (tres corredors
formen un equip) cosa que
van aprofitar els de l’infantil femení, l’aleví femení i el
benjamí masculí per a pujar
al podi com a guanyadors.
Per tant els Escatxics com a
club, van tenir guanyadors no
només en categoria individual
sinó també per equips.

MIGUEL ANGEL GUERRERO RODRÍGUEZ
CARLOS GUERRERO RODRÍGUEZ
MARINA SÚRIA ASENSIO
LARA GIMÉNEZ BÀRRIOS
GERARD FÍGOLS GINÉS
MAR GODOY KARSESKA
ARIANA LLORENS VILADRICH
ROGER SÚRIA ASENSIO
WALID TALBI ATFI
NÚRIA MARBÀ CAPDEVILA
ALFONS ZURITA CRESPO
QUIM GODOY KARSESKA
SÍLVIA PUIGARNAU COMA
GABRIELA KARSESKA

BENJAMÍ
BENJAMÍ
BENJAMÍ
BENJAMÍ
PREBENJAMÍ
PREBENJAMÍ
PREBENJAMÍ
PREBENJAMÍ
PREBENJAMÍ
PREBENJAMÍ
P4
P3
SÈNIOR
SÈNIOR

13
16
2
5
13
6
2
2
3
1
1
2

CROS ESCOLAR D’AGRAMUNT (22-11-2009)
l 22 de novembre es va celebrar a la nostra localitat,
el Cros d’Agramunt. Va ser una
motivació especial per als Escatxics, ja que només un cop
l’any es pot córrer amb l’avantatge de fer-ho a casa. Tots els

ESCATXICS

E
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RAMON FITÓ RIBALTA
MIREIA BÀRRIOS PONS
ANNA VILADRICH HUGUET
GABRIELA KARSESKA
ALBERT FITÓ HARO

corredors dels Escatxics hi van
participar. Hi va haver set primers llocs i es van aconseguir
tres primers llocs per equips.
Aquests van ser en les categories infantil femení, aleví femení i benjamí masculí.
CATEGORIA
OBERTA
OBERTA
OBERTA
OBERTA
JUVENIL

POSICIÓ
5
4
5
1
2

POL MORELL SOLÉ
XAVIER FITÓ MÀRQUEZ
ANTON ZURITA CRESPO
GABRIEL TRIGINER PIQUÉ
AIDA JIMÉNEZ BÀRRIOS
CLARA SECANELL PERARNAU
YESMINA KHATTABI OFKIR
ORIOL VALLS TREPAT
NAIMA BARKANE AMAROUCH
CHAIMAA TALBI ATFI
HELENA ZURITA CRESPO
MARINA MORELL SOLÉ
LAIA LLORENS VILADRICH
SALMA KHATTABI OFKIR

CADET
CADET
INFANTIL
INFANTIL
INFANTIL
INFANTIL
INFANTIL
ALEVÍ
ALEVÍ
ALEVÍ
ALEVÍ
ALEVÍ
ALEVÍ
ALEVÍ

1
6
2
4
1
2
4
1
1
2
5
8
10
12

PAU GODOY KARSESKA
MIQUEL ANGEL GUERRERO RODRÍGUEZ
CARLOS GUERRERO RODRÍGUEZ
MARINA SÚRIA ASENSIO
LARA JIMÉNEZ BÀRRIOS
GERARD FÍGOLS GINÉS
ARIANA LLORENS VILADRICH
MAR GODOY KARSESKA
ROGER SÚRIA ASENSIO
WALID TALBI AFKIR
JAN PAGANO BÀRRIOS
NÚRIA MARBÀ CAPDEVILA
ALFONS ZURITA CRESPO
KHATTABI OFKIR

BENJAMÍ
BENJAMÍ
BENJAMÍ
BENJAMÍ
BENJAMÍ
PREBENJAMÍ 2
PREBENJAMÍ 2
PREBENJAMÍ 2
PREBENJAMÍ 1
PREBENJAMÍ 1
PREBENJAMÍ 1
PREBENJAMÍ 1
P4
P4

1
5
6
1
3
8
4
5
3
4
7
5
1
2

JEAN BOUIN 29-11-2009
CATEGORIA
RAMON FITÓ

OBERTA

ALBERT FITÓ HARO

OBERTA

MIREIA BÀRRIOS PONS

OBERTA

GABRIELA KARSESKA

OBERTA

POSICIÓ

POL MORELL SOLÉ

CADET

11

XAVIER FITÓ MÀRQUEZ

CADET

37

AIDA GIMÉNEZ BÀRRIOS

CADET

18

ORIOL VALLS TREPAT

INFANTIL

25

CHAIMAA TALBI ATFI

INFANTIL

32

LAIA LLORENS VILADRICH

INFANTIL

92

ALEVÍ

14

MARINA MORELL SOLÉ

ALEVÍ

69

MARINA SÚRIA ASENSIO

ALEVÍ

25

LARA GIMÉNEZ BÀRRIOS

ALEVÍ

53

ARIANA LLORENS VILADRICH

BENJAMÍ

24

MAR GODOY KARSESKA

BENJAMÍ

37

PAU GODOY KARSESKA

P

er segon any consecutiu els
Escatxics van participar en
la cursa degana de l’atletisme
català i espanyol, una de les
més participatives de tot l’estat,
que té lloc al peu de la muntanya de Montjuïc a la ciutat de
Barcelona. El matí s’inicià amb
la cursa oberta que compta amb
més de 6.000 corredors de diverses edats en una distància
de 10 km. per un itinerari urbà.
Tot seguit comencen les curses
dels més joves, en les categories anomenades de promoció
cadet, infantil, aleví i benjamí
tant en masculí com en femení
que és on van participar més
Escatxics. Finalitzades aques-

tes, segueixen les categories de
juvenil, júnior, promesa, que ja
són d’un nivell d’alta competició. I per finalitzar als voltants
de migdia, es corre la cursa
professional on participen atletes de renom internacional tant
en masculí com en femení, corredors que en alguns casos han
estat campions olímpics, espill
on es miren tots els Escatxics.
Pel que fa a la participació
dels Escatxics podem estar
molt satisfets ja que amb una
mitjana de 200 atletes per cursa, on la sortida evidentment té
molta importància degut que hi
ha molts entrebancs, vàrem fer
posicions capdavanteres. ■
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E S PO RTS CLUB D E B ITL L ES SIÓ D’AGRAMUNT

Resultats i classificacions
2ª DIVISIÓ B

Ramon Joval

CLASSIFICACIÓ

PJ

PG

PE

PP

PTS

Ceps Bitlles
Sió d’Agramunt A

535 punts
496 punts

IVARS C

8

7

0

1

14

TÀRREGA

8

7

0

1

14

Sió d’Agramunt A
Montgai

480 punts
493 punts

TORDERA

8

5

0

3

10

LA GUÀRDIA

8

5

0

3

10

La Fuliola
Sió d’Agramunt

520 punts
514 punts

MONTGAI

8

4

0

4

8

CEPS BITLLES

7

4

0

3

8

Sió d’Agramunt A
L’Eral

563 punts
578 punts

PREIXANA

7

4

0

3

8

LA FULIOLA

7

4

0

3

8

La Guardia
Sió d’Agramunt A

534 punts
461 punts

CABANABONA

8

3

0

5

6

BELLPUIG B

8

2

0

6

4

L’ERAL DE CUBELLS

8

1

0

7

2

SIÓ D’AGRAMUNT A

7

0

0

7

0

454 punts
486 punts

CLASSIFICACIÓ

PJ

PG

PE

PP

PTS

SOLSONA

7

6

1

0

13

Vergós B
Sió d’Agramunt B

466 punts
346 punts

MALGRAT SEGARRA

8

6

0

2

12

CLARAVALLS

7

5

0

2

10

Claravalls
Sió d’Agramunt B

527 punts
448 punts

MAS DURAN

7

4

1

2

9

CLUB BITLLES

3ª DIVISIÓ B
Sió d’Agramunt B
Solsona

Mas Duran
Sió d’Agramunt B

479 punts
394 punts

Sió d’Agramunt B
Malgrat Segarra

458 punts
497 punts

Components dels dos
equips de bitlles d’aquesta
temporada. A dalt l’equip A,
i a l’esquerra el B.

SIÓ D’AGRAMUNT B

8

2

0

6

4

VERGÓS B

6

2

0

4

4

EL POAL B

7

0

0

7

0

TUDELA DE SEGRE

2

0

0

2

0

El Club de Bitlles Sió d’Agramunt
desitja un bon Nadal i feliç Any
Nou 2010.

CLUB BITLLES
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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

ARXIU ERC

Desgovern

Cal tenir l’honradesa de replantejarse les inversions
en lloc d’endeutar
l’Ajuntament fins
al coll per anar
preparant-se el
camí de cara a les
properes eleccions
municipals.

Quan gairebé la
majoria de pobles
que havien de
redactar el Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) ja el tenen
més que enllestit,
Agramunt encara
no disposa ni de
l’aprovació inicial,
tot i que l’anterior
govern d’Esquerra
i PSC ja la tenia a
punt.

L

a celebració del Mercat
de Nadal ens anuncia
que l’any en curs és a
les seves acaballes. Un Mercat de Nadal ben consolidat
però amb una projecció merament local, amb pocs visitants de fora vila. L’any 2009,
per a Agramunt, podríem dir
que ha estat l’any Zapatero, ja
que a nivell d’Ajuntament han
estat les úniques inversions
que s’han dut a terme. I potser això ha estat el detonant
perquè els dos grups de l’oposició, Esquerra i PSC, hagin
dit prou al desconcert en què
es troba Agramunt. En el darrer Ple, l’Equip de Govern de
Convergència i Unió va proposar la contractació d’un préstec de 522.514,48€ per a fer
front a les inversions corresponents al 2009 i tant Esquerra
com el PSC hi vam votar en
contra. Tenint en compte que
les tres obres del Pla Zapatero
venien íntegrament pagades,
com s’explica que s’hagin de
demanar tants diners al banc?
On es veuen aquestes inversions? És això sinònim de bona
gestió o més aviat és símptoma que les coses no van bé?
On és aquell rigor i bon saber
fer que tants i tants cops vam

sentir durant la campanya
electoral de la veu del mateix
alcalde? On és aquella política de contenció i estalvi que
l’Equip de Govern ens recordava a cadascun dels pressupostos presentats? És cert
que la famosa crisi ens afecta
en tots els sentits i als ajuntaments en especial, però per
aquest motiu cal tenir l’honradesa de replantejar-se les
inversions en lloc d’endeutar
l’Ajuntament fins al coll per
anar preparant-se el camí de
cara a les properes eleccions
municipals.
L’Ajuntament
d’Agramunt, en aquests moments, és dels Ajuntaments
que més tard paga els seus
proveïdors, això si els paga.
No seria més sensat resoldre
aquests impagats, que prou
malament ho passen, enlloc
de gastar-se els diners en
obres que podrien esperar?
Un altre tema que ja hem
qüestionat en altres ocasions
és la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Quan gairebé la
majoria de pobles que havien
de redactar-lo ja el tenen més
que enllestit, Agramunt encara no disposa ni de l’aprovació inicial, tot i que l’anterior

govern d’Esquerra i PSC ja la
tenia a punt. El passat 30 de
novembre expirava el termini per a beneficiar-se d’una
subvenció per a la redacció
d’aquest POUM. Agramunt ha
tornat a fer tard i, per tant, el
dia en què l’economia es revifi i comenci a reactivar-se el
mercat immobiliari, els agramuntins ens haurem d’esperar per no haver fet els deures
a l’hora que tocava. Per altra
banda i com a bona notícia
per a tots, ara farà unes setmanes la Diputació de Lleida
anunciava un ajut per a dur
a terme reformes en el ferm
d’una bona colla de carrers
de la vila. És bo que les institucions facilitin inversions
als pobles, i més quan l’ajuntament que els governa no
és capaç de dur-les a terme.
Esperem que el nou any que
estem a punt d’encetar sigui
més pròsper que el que hem
passat. I a vosaltres, lectors,
desitjar-vos unes bones festes
i un millor 2010.

Trista notícia
En el moment d’entregar
aquest article a SIÓ, ens arriba la trista notícia del traspàs del nostre bon amic Josep
Maria Farran, una persona
oberta, compromesa i, sobretot, amb aquella bonhomia
que costa tant de trobar. Ens
quedaran tots els bons moments que hem compartit i
amb aquestes paraules volem
expressar el nostre profund
sentiment a tota la família i
a l’Ester, en especial, que tan
bé l’ha acompanyat en aquest
llarg viatge. ■
[DESEMBRE 2009]
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Xavier López Berengué
UNA MARE AL SEU FILL
En record de Xavier López i Berengué
Estimat i recordat fill, aquest Nadal del
2009 es compleix el 10è aniversari dels
desgraciats esdeveniments de la teva trista marxa d’aquest nostre món, i jo amb
motiu d’aquells inesborrables fets, vaig
anar a passar al mig de les garrigues
espinoses.
Una veritable realitat és que l’experiència ens mostra a vegades que la vida és
extraordinàriament dolenta.
Recordo que aquell Nadal, a dins del
meu cor va brotar una sincera queixa
per a aquells inesperats esdeveniments,
però malauradament ja no podia fer res,
i recordo que vaig desmuntar-me mentalment.
Tot relliscant pel damunt de la meva
trista vida, com a fixació d’uns terribles
temps viscuts... realment van ser temps
d’una nuvolada ben negra, però ara
i aquí sols voldria donar el meu bon
sentiment bàsic d’agraïment per a tots
aquells que d’alguna manera m’han
ajudat a refer-me, doncs no puc deixar
en el tinter el meu sincer agraïment envers la teva Família i els teus amics.
Signat per la teva mare
Fina Berengué i Lladós
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L ' A J U N TAMEN T
I N FO R MA

Benvolguts vilatans

El nostre grup i
jo com a alcalde,
tenim assumida la
crítica a la nostra
gestió, però el que
no podem acceptar de cap manera, són accions
encaminades a
boicotejar el normal funcionament
de l’Ajuntament.

lgunes persones em diuen que troben
a faltar més explicacions i aclariments
sobre els afers quotidians i projectes
que l’equip de govern i l’alcalde tenen sobre
la Vila. També com és que no contestem a les
crítiques que es fan sobre la nostra gestió.
Els últims vuit o deu anys, el nostre Ajuntament es troba immers en una conflictivitat
i desavinences excessives pel que fa a la seva
gestió i la manera de portar els assumptes municipals. Hem passat per quasi totes les variants: Crítica forta sobre l’equip de govern, amb
dimissió de regidors inclosa (2001-2003).
Nou equip de govern (ERC - PSC) després de
les eleccions del 2003, amb una tensió inicial
amb el grup de l’oposició molt forta i desagradable i a mesura que avançava la legislatura
amb desavinences manifestes entre els dos
socis de govern.
Les eleccions del 2007, deixen un panorama
semblant a l’anterior legislatura pel que fa a la
composició de l’Ajuntament i tot sembla indicar que es repetiran els pactes anteriors. Però
després de converses i negociacions, resulta
que el PSC s’absté i el nostre grup obté l’alcaldia i forma equip de govern en minoria. És evident que s’inicia una altra etapa complicada i
que només es podrà salvar amb negociacions i
molta bona voluntat per part de tots.
Comença, doncs, el festeig amb el PSC perquè s’incorpori al govern. Ells ho van desestimant dient que volen veure com ho fem i mentrestant van passant coses que ens fan veure a
tots dos grups que cada vegada serà més difícil
d’arribar a acords globals. Vista la qüestió i per
part d’aquest alcalde, exploro la possibilitat de
trobar coincidències amb el grup d’ERC i el
seu portaveu em diu, en diverses ocasions, que
ells tenen decidit fer oposició. Amb aquest panorama continuem governant en minoria.

A

Prudència extrema
Durant aquests dos anys i mig de legislatura,
nosaltres hem mantingut una actitud de prudència extrema, per veure si podíem canviar

l’estil de relacionar-nos i introduir nivell a la
gestió municipal (dos no s’enfaden si un no
vol), fins al punt de no contestar mitges veritats i informacions inexactes, ni tampoc de no
fer foc de situacions i decisions anteriors.
Però, a l’últim Ple del dia 1 de desembre, els
dos grups de l’oposició van votar en contra de
la firma del crèdit que cada any es fa per finançar les inversions municipals, amb l’argument
d’un grup que, com que l’equip de govern i
l’alcalde és prepotent, no és estrany que se
l’hi vagin tombant coses i l’altre grup –encara no he entès els seus arguments–, que algunes inversions no s’havien acabat (les obres
de l’Ajuntament ja s’han adjudicat i les de la
l’Escola Bressol no necessiten crèdit ja que es
financen amb aportacions d’Ensenyament i del
PUOSC) i que ves a saber perquè volíem fer el
crèdit ara.
El nostre grup i jo com alcalde, tenim assumida la crítica a la nostra gestió, però el
que no podem acceptar de cap manera, són
accions encaminades a boicotejar el normal
funcionament de l’Ajuntament, amb el conseqüent perjudici per als projectes que Agramunt
necessita i vol executar, com és el cas. Cal recordar que aquest crèdit ja va ser aprovat en el
Ple dels pressupostos fet a primers d’any i que
ara només es tractava de ratificar-lo i decidir
amb quina entitat bancària es feia.

Temes més importants
Ara us faré una exposició dels temes més
importants que ens hem trobat i que tenim actualment a Ca la Vila:
Pel que fa a l’aspecte econòmic, al començament d’aquesta legislatura, hi havia un
import de 650.000 € aproximadament, que
arrastràvem d’altres anys; és a dir, factures
que no es podien entrar al pressupost i que
es deixaven per a l’any següent. Això s’havia
d’afrontar i intentar regularitzar el més urgent
possible, ja que administracions superiors ens
podien cridar l’atenció. L’any 2008, es van incorporar i pagar quasi la meitat i el 2009 s’ha
[DESEMBRE 2009]
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dos anys i mig de
legislatura, nosaltres hem mantingut una actitud de
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En temes d’urbanisme, ens vàrem
trobar amb el
conflicte de les
cases adossades
de les avingudes
Catalunya i Marià
Jolonch.

inclòs al pressupost ordinari gairebé la resta i
de moment no pagat. Aquest any ha estat un
any difícil pel que fa als ingressos i és per això
que hem decidit contractar una empresa especialitzada amb assessorament d’ajuntaments,
perquè ens ajudin a trobar un camí cap a un
nou i millor finançament, i també que ens donin una visió més professional dels nostres
esquemes de gestió (aquesta empresa ha collaborat i encara ho fa amb ajuntaments com
Tàrrega i la Seu d’Urgell).

Urbanisme
En temes d’urbanisme, ens vàrem trobar
amb el conflicte de les cases adossades de les
avingudes Catalunya i M. Jolonch, negociàrem

RELACIÓ D’INVERSIONS FETES (2008 - 2009)
DENOMINACIÓ

POUM
El POUM tan comentat durant aquests anys,
es va exposar al públic al primer semestre de
l’any 2006, era llavors quan s’havia de fer
l’exposició inicial i començar el tràmit per a la
seva aprovació. Nosaltres ens hi vàrem posar a
finals del 2007, però aleshores les normes ja
s’havien endurit i fins ara hem estat negociant
amb un munt de departaments de la Generalitat i en aquests moments estem encallats amb
Medi Ambient pel tema de la inundabilitat i a
dia d’avui no pinta bé.

Ampliació Cementiri Municipal

80.500

Obres església de Santa Maria

101.000

Refugi i extres

163.000

Piscines, Escorxador i CAP

Extres ampliació ajuntament

116.000

L’any 2006 es van fer obres a les piscines
i amb un import considerable. Doncs fa dos
mesos que la gran en set dies va perdre tota
l’aigua per una esquerda, que va sortir a quasi
bé tot el seu perímetre del fons, i la mitjana
ha donat algun senyal. Ara, i abans de decidir
què farem, estem fent proves per si reparar o
fer nova inversió.
El projecte cultural de l’Escorxador, quan vàrem posar-nos en contacte amb el Departament
de Cultura, ens va dir que havíem de renunciar a la subvenció donada perquè aquesta no
corresponia al projecte que s’havia fet, i que
per a una bona relació amb el Departament era
millor començar de nou. Fa temps que tenim
converses i fem estudis conjunts per trobar la
millor solució, i estem parlant d’una inversió
d’1,5 a 2 milions d’euros.
Per al Centre d’Atenció Primària (CAP) i
d’acord amb el Departament de Salut, es va
fer un nou projecte de 2 milions d’euros. Està
aprovat i al primer trimestre del 2010, segons
diu Salut, es traurà a licitació.

Reparar i pintar façana Espai Guinovart

10.000

Arranjar teulada pavelló Firal

53.000

Reparació terreny Camp Futbol 2008

49.000

PP-3 Fontanilles - 10% Urbanització

39.000

Magatzem Residus Especials. Tancament productes fitosanitaris. Deixalleria

11.000

Millora voreres Àngel Guimerà
Varis agregats

120.000
13.000

Arranjament carrer i mur. Mafet

280.000

Camp de gespa artificial i millores recinte

560.000

Aula de percussió EMMA

6.000

Adequació arxiu municipal

6.000

Redacció de projectes

120.000

Infraestructures diverses 2008 - 2009

200.000

Maquinària, Informàtica i Mobiliari
Tercera fase Ajuntament de Montclar

55.000
135.000

Arranjament bassa i mur. Puelles

64.000

Arranjament de camins, polígons 15-16-17

84.000

Pla Director de Sanejament per a Agramunt

43.000

Mur de contenció al Castell
TOTAL

74

COST EN EUROS

amb Urbanisme i ells, sense renunciar a la seva
opinió, acceptaren els nostres arguments i decidiren no continuar al Jutjat del Contenciós.
Ara el tema ha rebrotat amb l’inici, per part
d’un privat, d’accions contra l’Ajuntament.
Referent a la urbanització del sector de les
piscines, tenim una demanda presentada per
una empresa al Jutjat del Contenciós i ens falta cobrar 90.000 €, aproximadament.
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6.000
2.314.500

Llar d’Infants
El projecte de la Llar d’Infants està aprovat

RELACIÓ D’INVERSIONS CONFIRMADES
PER FER L’ANY VINENT (2010)
DENOMINACIÓ

COST EN EUROS

Reforma enllumenat Públic Ctra. Cervera
Obres ampliació del CAP

165.000
2.000.000

Ampliació Guarderia

433.000

Obres de millora del casc antic. Carrer Sió

450.000

Reformes a l’Ajuntament

346.000

Arranjament de carrers. Agramunt

215.000

Col·lectors del Passeig

200.000

Plan E. (Reparació piscines, millora il·luminació estalvi
energètic,…)

600.000

TOTAL

De moment he
decidit parar les
obres de l’Ajuntament, fins que no
reconduïm la decisió de l’últim Ple
(si no està assegurat el finançament
no es començarà)
i que si no ho fem
perdrem 200.000€
de subvencions.

4.409.000

per carta per Ensenyament, amb 51 places noves (ara en té 56), i segons manifesten entrarà
amb dotació pressupostària el 2010.
Podria allargar-me més en detalls del que
hem fet i farem, però crec que la idea ja s’entén. De tota manera us hem fet un requadre
perquè pugueu veure les obres fetes, les que es
poden fer el 2010 i les que estem negociant.
De moment he decidit parar les obres de
l’Ajuntament, fins que no reconduïm la decisió
de l’últim Ple (si no està assegurat el finançament no es començarà) i que si no ho fem
perdrem 200.000 € de subvencions.

Conclusió
La conclusió que trec de tot plegat és que
hem iniciat un nou període, que segurament

RELACIÓ D’INVERSIONS DE FUTUR DESPRÉS DEL 2010
DENOMINACIÓ

Millora de la Plaça del Clos
Arranjament vestidors de les piscines
Substitució de col·lectors. Dues Fases

COST EN EUROS

95.000
194.000
1.200.000

Fossa asèptica de la Donzell

70.000

Urbanització circumval·lació Almenara

60.000

Inversions al Projecte Pla de Barris
Projecte Cultural de l’Escorxador

A determinar
1.500.000

Restauració Pou del Gel

106.000

Projecte dels Dipòsits

300.000

marcat per les diverses i properes eleccions,
els grups de l’oposició municipal han decidit
entrar en una etapa de desgast i d’aquí un
temps presentar-se com els salvadors d’una
situació insostenible.
Són formes de veure la política. Jo crec
que ells prioritzen l’estratègia (no fos cas que
ens sortís massa bé) i nosaltres la lògica de
la gestió (prémer el que es pugui i fer el possible).
Em pregunto si és normal que dos grups que
han governat durant quatre anys, no s’hagin
entès amb els d’abans, ni amb els d’ara (nosaltres) ni tampoc entre ells. Tots recordem
les seves desavinences al final de la passada
legislatura i el més lògic és que haguessin continuat igual i més tenint en compte que el vent
general bufava al seu favor.
Una vegada, en un Ple, vaig dir que governar
en minoria i en aquestes circumstàncies econòmiques era difícil, però que nosaltres teníem
un criteri i una manera de fer, que miraríem
de trobar consens i que si no era possible, seríem coherents amb els nostres plantejaments
i decidiríem en conseqüència. Concretament
l’expressió que vaig utilitzar va ser que “tenim
les maletes fetes”.
Vull agrair la cohesió, l’esforç i la feina dels
meus quatre companys de grup, així com la
confiança que em demostren. Cinc regidors i
algun col·laborador per dirigir la nostra Vila no
és fàcil, però també s’ha de dir que és una
experiència maca.

Estem il·lusionats
Nosaltres estem il·lusionats i continuarem
fins que ens deixin. Demano als altres dos
grups de l’Ajuntament que amb les seves decisions no perjudiquin el normal funcionament
de la Institució. Senzillament, que ens deixin
fer (criticant el que vulguin), o bé que s’hi posin ells, que poden.
Amb tot, i aprofitant aquestes dates, el vostre alcalde (de moment) us desitja unes bones
Festes de Nadal i que el nou Any 2010 sigui
el més profitós possible. Sobretot molta salut
per a tots.
Amadeu Padullés i Serra
Alcalde de la Vila d’Agramunt
[DESEMBRE 2009]
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BAR ESPORT
Trenta-unè i dinovè aniversari
dels esposos

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

Us preguem un bell record i una oració.

es
Bonstes
Fe

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

Bonestes
Fes
CONSTRUCCIONS

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

Agramunt, desembre 2009

Carretera de Tàrrega, 23
Telèfon 973 39 07 20

AGRAMUNT

PARE NOSTRE
Quan amb la mort a casa ens hem trobat
i hem conviscut davall un mateix sostre,
és quan sabem tot el significat
de les paraules que en el Pare Nostre,
diem: “Faci’s la vostra voluntat...”.
Mn. Camil Geis

Joan Pedrós Pampalona
Ha mort cristianament el dia 16 de novembre,
a l’edat de 80 anys.
A. C. S.

Els seus apenats: esposa, Carme Vilalta i Bertran; fills, Joan i Isabel,
Judith, Marta i Joan Carles, Gemma i Andreu; néts, Marc, Aïna, Mireia i Sergi; germà, Josep; cunyades, Divina i Montserrat, i família
tota us preguen el tingueu present en la vostra pregària.
Sabadell, 17 de novembre de 2009
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CERTIFICACIONS

Es van aprovar les següents certificacions:
– Certificació núm. 5 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 5.167,09€.
– Certificació núm. 6 de l’obra denominada “Millora de la Vorera Nord del C. Àngel Guimerà” lliurada pel director de l’obra,
i executada per l’empresa JOAN CARALPS GIMENEZ, per un
import de 32.198,63€.
– Certificació núm. 4 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 14.283,49€.
DEVOLUCIÓ FIANÇA

S’acordà que es retorni a l’empresa CONSTRUCCIONS I REFORMES SORCAT, SL, la fiança definitiva en concepte de l’obra
“Obra de la rehabilitació de l’edifici de l’Ajuntament del nucli
agregat de Montclar - Fase II”, que ascendeix a la quantitat de
4.809,50€.
BAIXA ESTABLIMENT

S’acordà donar de baixa del Registre d’Establiments el corresponent a l’establiment FINQUES AGRIMONS 2000, SL dedicat a l’activitat immobiliària, així com els arbitris que pogués
generar dita activitat.
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 programes i activitats de
promoció turística de l’any 2009 del Patronat 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€.
CONSTRUCCIÓ EN SÒL NO URBANITZABLE AMPLIACIÓ EXPLOTACIÓ RAMADERA PORCINA POLÍGON 1, PARCEL·LA 142

S’aprovà inicialment el projecte presentat pel senyor Antonio
Muixí i Flotats, per tal de dur a terme l’ampliació d’una granja
destinada a l’explotació porcina en sòl no urbanitzable, per tal de
destinar-lo a l’activitat ramadera, a la finca emplaçada al Polígon
1, parcel·la 142, partida “Torrent”, d’aquest terme municipal,
la qual té la condició de sòl no urbanitzable segons les Normes
subsidiàries de planejament municipals vigents, en concret del
tipus N.U.2 Àrees de protecció agrícola (zona rústica).
APROVACIÓ PLA SEGURERAT I SALUT CAMINS DE TARASSÓ

S’aprovà el Pla de seguretat i salut de l’obra corresponent al
projecte d’arranjament dels camins inclosos al polígon 15, 16 i
17 del cadastre de rústica d’Agramunt i s’autoritzà el contractista perquè iniciï les obres
VERIFICACIÓ BÀSCULA MUNICIPAL

S’aprovà la realització del servei de la verificació de la bàscula

municipal i s’adjudicà a l’empresa CENTRO DE APLICACIONES METEOROLÓGICAS, SL per la quantitat de 1.045,60€
i la despesa d’assistir a la verificació periòdica de la bàscula
municipal, per part de l’empresa BÀSCULES GRAELLS, SL,
que ascendeix a la quantitat de 178€.
JUNTA DE GOVERN LOCAL, 9-11-2009
BAIXA ESTABLIMENT

S’acordà donar de baixa del Registre d’Establiments el corresponent a l’establiment de la Sra. M. Dolors Arriasol Sans,
titular de l’establiment dedicat a l’activitat venda de pa, així
com els arbitris que pogués generar dita activitat.
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL OBRES D’INSTAL·LACIÓ DE LA
CALEFACCIÓ, ARRANJAMENT DEL SOSTRE DE LA SALA DE
PLENS I DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTA SEGONA DE L’AJUNTAMENT D’AGRAMUNT

S’acordà declarar vàlida la licitació mitjançant el procediment obert per a la contractació de les obres “d’instal·lació de
la calefacció, arranjament del sostre de la sala de Plens i distribució de la planta segona de l’Ajuntament”, utilitzant diversos
criteris d’adjudicació i s’adjudicà provisionalment a l’empresa
GARROFÉ Y ROCA, S.A., per un import total de 290.242,21
euros (iva inclòs), atenent que és l’oferta més avantatjosa per a
l’Ajuntament en la seva globalitat.
PLE, 1-12-2009
MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2009-2010: APROVACIÓ
INICIAL

S’aprovà provisionalment, per unanimitat dels tretze membres, la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora dels tributs
següents:
ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS.- ANNEXOS
Es deixa sense efectes l’Annex 2.- Que estableix els preu públic pels serveis de la Festa Major.
TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA I ESTADA EN
LLARS I RESIDÈNCIES DE LA TERCERA EDAT
PREUS PÚBLICS CENTRE GERIÀTRIC, 2010: valor definit amb euros.
1.- Residents:
A- Preus LLAR RESIDÈNCIA:
a) Preu residents estada permanent............. 877,42’- €/mes
b) Preu residents estada temporal ............ 1.052,58’- €/mes
B- Preus RESIDÈNCIA ASSISTIDA:
a) Preu residents estada permanent
(amb subvenció) .................................. 1.096,82’- €/mes
a1) baixa dependència (sense subvenció) . 1.435,54’- €/mes
a2) mitja dependència (sense subvenció).. 1.653,41’- €/mes
a3) alta dependència (sense subvenció).... 1.937,80’- €/mes
b) Preu residents estada temporal
(amb subvenció) ................................. 1.316,23’- €/mes
b1) preu residents estada temporal
(sense subvenció) ............................... 1.937,80’- €/mes
[DESEMBRE 2009]
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2.- Centre de dia:
A- Règim de menjador:
CONCEPTE

DIARI

Esmorzar
Dinar
Berenar
Sopar
TOTAL

1,94 €
5,83 €
1,69 €
4,71 €
14,17 €

MENSUAL
UNITARI
TOTAL
1,40
42,00 €
5,33
159,90 €
1,14
34,20 €
4,23
126,90 €
12,10
363,00 €

B- Servei de bugaderia:
B1- Individual ......................................... 28,81’- €/mes
B2- Matrimonis........................................ 55,57’- €/mes
C- Règim d’Estada (exclosos els serveis anteriors)
C1 – Règim d’Estada jornada completa .... 169,71’- €/mes
C2 – Règim d’Estada mitja jornada ........... 84,86’- €/mes
TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DE LA DEIXALERIA MUNICIPAL
Les tarifes a aplicar són les següents:
- residus vegetals de manteniment zones verdes 0,06 € / Kg
- cartró .......................................................... 0,06 € / Kg
- pneumàtics i productes de cautxús ................ 0,31 € / Kg
- plàstic ......................................................... 1,50 € / m3
- per runes netes ............................................ 10 € / tona
- per runes brutes ........................................... 40 € / tona
APROVACIÓ PROGRAMA D’INVERSIONS 2009: CONTRACTACIÓ
PRÉSTEC PER UN IMPORT DE 522.514,48 €

No s’acordà, per vuit vots en contra, cinc dels regidors del
grup municipal d’ERC i tres dels regidors del grup municipal del
PSC, i cinc vots a favor dels regidors del grup municipal de CiU,
aprovar la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini
amb l’entitat de “BBVA, Banc de Crèdit Local” per import de
522.514,48 € destinades a finançar el programa d’inversions
de l’exercici del 2009 i el projecte de contracte de préstec amb
“BBVA, Banc de Crèdit Local”.
APROVACIÓ PROJECTE D’OBRES: “ARRANJAMENT I MILLORA
DE LA PAVIMENTACIÓ DE VUIT CARRERS DE LA VILA D’AGRAMUNT” APROVACIÓ INICIAL

S’acordà, per unanimitat dels tretze membres, aprovar inicialment el projecte d’obres denominades: arranjament i millora de
la pavimentació de vuit carrers de la vila d’Agramunt” redactat
per l’arquitecte municipal amb un pressupost d’execució per
contracta de 215.513,92 €.
APROVACIÓ PADRONS FISCALS 2010 I PERÍODES DE COBRAMENT

S’acordà, per unanimitat dels tretze membres, aprovar els padrons de les taxes i impostos municipals corresponents a l’exercici de l’any 2010, que a continuació es relacionen:
- Taxa de guals: entre els dies 15 de març de l’any 2010
i el 17 de maig de l’any 2010, ambdós inclosos, en període
voluntari, fixant-se el període de constrenyiment amb recàrrec
del 10% (període executiu) a partir del dia 18 de maig de l’any
2010 i amb recàrrec del 20% + interessos de demora, a partir
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de la notificació de la providència de constrenyiment i inici del
procediment executiu.
- Taxes de la recollida d’escombraries, clavegueram i cementiri municipal (nínxols i panteons): entre els dies 13 de setembre
de l’any 2010 i el 13 de novembre de l’any 2010, ambdós
inclosos, en període voluntari, fixant-se el període de constrenyiment amb recàrrec del 10% (període executiu) a partir del
dia 15 de novembre de l’any 2010 i amb recàrrec del 20% +
interessos de demora, a partir de la notificació de la providència
de constrenyiment i inici del procediment executiu.
ADHESIÓ A L’EDITORIAL “DIGNITAT PER CATALUNYA”

L’Ajuntament Ple, per unanimitat dels tretze regidors, s’adhereixen a l’editorial que ha estat redactat conjuntament per
12 diaris, i publicat el dia 26 de novembre de 2009 a les seves portades i a l’interior: La Vanguardia, El Periódico, Avui, El
Punt, Diari de Girona, Diari de Tarragona, Segre, La Mañana,
Regió 7, El 9 Nou, Diari de Sabadell i Diari de Terrassa i manifesten que es volen sumar a l’esperit que inicia aquest editorial,
i reafirmar-se en l’esperit que ha caracteritzat els 30 anys de la
democràcia local: el compromís amb les institucions i amb el
poble de Catalunya des de la proximitat.
LLICÈNCIES D’OBRES
ROGER FARRÉ BORDA, per col·locar una tanca perimetral en una part de
la finca. Partida Forcas.
MONTSERRAT FELIP IGLESIAS, per obrir una rasa per col·locar el desguàs
d’un wàter. Pl. del Pare Gras.
SEGIS RIBERA VERDAGUER, per arranjar i pintar la façana de l’habitatge,
per arranjar el paviment de dues terrasses i canviar les dues baranes d’obra
per alumini, i per ocupar la via pública amb una bastida. Av. Jaume Mestres.
FRANCISCO CAZORLA TOVAR, per un gual permanent, i per rebaixar la
vorera de davant del garatge. C. Germandat de la Sang.
MARIA CRISTINA BERGUÉS FÀBREGA, per un dret de connexió d’aigua
definitiva a la xarxa general. Av. Catalunya.
JOSEP AMBRÓS ARGELICH, per un dret de connexió d’aigua definitiva a la
xarxa general. C. Àngel Guimerà.
GERMANDAT NOSTRA SRA. DEL REMEI per canviar les teules malmeses
de la teulada. Mafet.
ARACELI PASTOR PONS, per un dret de connexió a la xarxa d’aigua definitiva. Pl. Germana Montserrat Pons.
FERNANDO ESPINOSA RODRÍGUEZ, per arrebossar un lateral de la façana
de l’habitatge. Puelles.
CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL per obrir una rasa per arranjar una avaria
d’aigua. Montclar.
RAMON BERNAUS SOLÉ, per col·locar rètol lluminós sortit. Ctra. Tàrrega.
ROSA MARIA SERRA MASANA, per canviar la porta de l’entrada del corral,
anivellar el paviment del terra, canviar les teules malmeses i tapiar l’obertura
d’una porta interior i obrir-ne una altra. Mafet.
PROMOCIONS SABALL SALA, SL per un dret de connexió d’aigua definitiva a la xarxa general. C. Clos.
ANGEL BELLO TASCON, per un dret de connexió d’aigua definitiva a la
xarxa general. Av. Catalunya.
GLOBAL CANTARELL, SL per la instal·lació de plaques solars fotovoltàiques sobre la teulada de la nau. C. Segarra.
MARIA JOSEFINA PUIG FITÓ, per ocupar la via pública amb un contenidor.
C. Ntra. Sra. de la Mercè.
COM. PROP. TRAVESSIA DE SANT JOAN per ocupar la via pública amb
tanques de seguretat. C. Travessia Sant Joan.
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U. per obrir una rasa per installar una línia subterrània de BT, per un nou subministrament d’energia elèctrica. C. Migjorn.

BALL DE CAP D’ANY

CARNAVAL

BALL DE CAP D’ANY AL PAVELLÓ POLIVALENT

A FI I EFECTE DE PREPARAR
LA FESTA DE CARNAVAL

AMB

L’ORQUESTRA TANDEM

UNA ORQUESTRA AMB UN NOU CONCEPTE D’ESPECTACLE, INNOVADOR, ATREVIT I ESPECTACULAR,
AMB UNA POSADA EN ESCENA DIFERENT.
A PARTIR DE 2/4 D’1 DE LA NIT

ES CONVOCA ALS REPRESENTANTS DE LES CARROSSES I COMPARSES, A LA REUNIÓ QUE ES FARÀ
A LA SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT, EL PROPER DIA 14 DE GENER DE 2010, A LES 10 DEL
VESPRE.

La Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d’Agramunt, guardonada
amb el Premi a la Innovació Firal de Catalunya 2009

E

n el transcurs del Congrés de fires 2009 celebrat a
Figueres, el divendres dia 27 de novembre, el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, ha premiat la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra amb el premi a la innovació firal 2009. El
reconeixement de la Generalitat va destinat a la fira que
hagi aplicat amb èxit un pla, mètode o tècnica que suposi
una millora considerable, documentada i mesurable de
la innovació, la qualitat i la productivitat d’alguna de les
activitats que es realitzen.
Amb aquest reconeixement per part de la Generalitat,
es consolida la idea d’encaminar aquesta fira a una fira
de qualitat.
Un dels punts més forts de la passada edició va ser la
creació de l’Aula del Gust, un espai dissenyat i pensat
perquè el visitant gaudís amb les diferents demostracions
i tasts de productes.
Per aquesta aula varen passar ponents d’excel·lent prestigi i vàlua dins el sector del dolç a nivell nacional.
Altres conceptes valorats molt positivament pel comitè,
van ser el replantejament de les infraestructures existents,
el seu canvi d’imatge, la qualitat dels expositors nouvinguts i dels ja fidels a la fira, i, sobretot, la promoció del

CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL per obrir una rasa per arranjar una avaria
d’aigua. C. Institut.
SEÑORIO DE MONTCLAR, SL per rejuntar el mur d’enfront del castell.
Montclar i per ocupar la via pública amb materials per obres. Montclar.
HERMENEGILD CAMATS CAMPS, per rejuntar les rajoles del terra i canviar
el mobiliari de la cuina. Pl. Pou.
IGNASI VILLALTA GILAVERT, per arrebossar les parets i enrajolar els baixos
de l’habitatge. Urb. Verge del Socors.
RAMON LLENA ROS, per netejar i treure la runa del jardí i substituir la
tanca metàl·lica existent per una tanca d’obra. Mafet.
JOSEP FARRENY ORTIZ, per fer una tanca metàl·lica de 80 m lineals al
voltant de l’hort. Partida Planes.
SANDRA SAMA ORTAS, per ocupar la via pública amb un contenidor. Av.
Catalunya.
INVERSIONS 395, SL per la reparació dels danys catastròfics de l’incendi
del 17/7/2009, arranjar la canalera i els baixants pluvials d’un magatzem i
netejar de runa i teules un altre magatzem. Rocabertí.

torró i la xocolata a la pedra, prioritat per part de l’organització en ser els productes protagonistes per excel·lència
de la fira agramuntina.
El premi consta d’un trofeu i un diploma acreditatiu.
Ambdós han estat recollits per la Directora de la Fira, la
Sra. Elisabeth Vicens, mostrant-se molt satisfeta i expressant al seu agraïment a tot l’equip que ha col·laborat en
l’organització d’aquesta darrera edició, ja que gràcies a ell
aquest premi ha estat possible.

ESTEVE I RIUS, SL per desplaçar una finestra existent situada a la façana
del local. Av. Marià Jolonch.
ROSA VILALTA SALA, per substituir la banyera per un plat de dutxa i arranjar dues escales de l’entrada. C. Aspi.
JOSEP BOBET MIRALLES, per canviar les rajoles i tres escales de l’entrada
de l’habitatge. Av. Jaume Mestres.
JORDI SALA PAGES, per pavimentar i enrajolar el jardí. C. Màrius Torres.
MARIANO PALACIOS BASTARRAS, per fer una obertura a la paret de l’entrada de l’habitatge per col·locar-hi un comptador de la llum. C. Castell.
GLÒRIA ALCAIDE SALAZAR, per canviar les rajoles, el mobiliari i ampliar
la finestra existent de la cuina. Av. Esports.
ALEJANDRO GALLARDO MACCHIA, per un dret de connexió d’aigua definitiva a la xarxa general. Av. Catalunya.
RAFAEL RUEDA SANCHEZ, per un dret de connexió d’aigua definitiva a la
xarxa general. Av. Marià Jolonch.
ANTONIO ARITZETA MORENO, per una llicència de segregació i agrupació.
C. Batedors.
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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’hivern:
de dimarts a divendres, de 10h a 13h
i de 16h a 19h
dissabtes d’11h a 14h i de 17h a 19h
diumenges d’11h a 14h
Visites concertades per grups
Museu Etnològic Tel. 973 391 089
Horari convingut amb l’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
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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

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

EFEMÈRIDES DEL MES
Dia 12 de gener de 1939. Les tropes de
Franco ocupen Agramunt. Les tropes de Franco havien ocupat Montclar el dia 3 de gener,
el dia 7 van ocupar la Donzell i el dia 11 ocupaven Mafet. Després de la desfeta ocasionada a Agramunt pels bombardeigs franquistes
dels últims dies de 1938, i amb les notícies
confuses de l’avenç de les tropes nacionals,
les autoritats d’Agramunt marxen del poble el
dia 6 de gener. Des del 6 fins al dia 12 la vila
va restar abandonada en la seva pròpia ruïna.
Poques persones es van quedar i molts que
no havien marxat en tota la guerra van marxar
aleshores. Algunes cases foren saquejades i
els béns que hi havia varen ser robats, cremats o trencats. Lluís Pons conta aquests fets
a Història i Anecdotari: La nit de l’11 al 12
les avançades republicanes s’estenien al llarg
del camí de la Donzell, recolzant-se en les
altures que el flanquegen. La segona línia fou
establerta a la cadena de bosquets que corre
paral·lela al camí de Segú. Aquell vespre els
republicans reberen reforços; però no es formaven massa il·lusions. En mig de la fosca,
les acampades nacionals es podien localitzar
perfectament per les fogueres que encenien,
la qual cosa contrastava amb l’absoluta obscuritat de les posicions republicanes.
L’endemà, dijous, dia 12, cap a les vuit del
matí es reprengué la lluita. Estava serè i el
temps era esplèndid. Els republicans resistiren aferrissadament l’envestida recolzada per
tancs, durant tres o quatre hores; però a la fi
s’hagueren de retirar en direcció a les Puelles. Prop del migdia i en mig d’una calma
absoluta, les tropes nacionals, protegides per
avions de caça que volaven ran dels arbres,
ocupaven el terreny situat entre els esmentats
camins. S’havia enllestit la batalla d’Agramunt.
Desbordades les posicions republicanes
per l’indret esmentat, la nostra vila quedava
endarrerida i la seva defensa ja no era possible. I sense cap mena de lluita fou evacuada
pels uns i ocupada pels altres.
L’aspecte que Agramunt oferia era desolador: una considerable proporció d’edificis
destruïts i carrers plens de runa, intransitables, eren el resultat dels nombrosos bombardeigs aeris i dels impactes de l’artilleria. I
com si això no fos prou, per damunt dels enderrocs, de la pols, dels vidres trencats, dels
fils elèctrics que s’arrossegaven per terra, de
les restes fumejants, hi planava una immensa buidor, depriment i esfereïdora; una buidor
que a poc a poc s’aniria omplint en sortir la
gent dels refugis i retornar a la vila els que
estaven esbarriats per cabanes i masies.
Ramon Bernaus i Santacreu

80

sió 550

[DESEMBRE 2009]

Les fases de la lluna:

Mes de 31 dies, primer del nostre calendari. Els dies són curts i freds: som a
ple hivern.
El dia 1 el sol surt a les 7h 17m, i es
pon a les 16h 33m. El dia 31 el sol surt a
les 7h 04m, i es pon a les 17h 05m.
El dia 20 el sol entra a la constel·lació
d’AQUARI.
El planeta venus, des de finals de gener fins a primers d’octubre, serà visible
des de la posta de Sol i és conegut com
a estel del capvespre o estel bover. Els
mesos de novembre i desembre es veurà
abans de la sortida del Sol i és conegut
com l’estel del matí o estel del dia.

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI
Costums del mes de gener.
Des dels voltants de Nadal i fins ben
avançat el febrer, quan hi ha menys hores
de dia, s’iniciaven les llargues vetllades a
la vora del foc on es cremava molta llenya, mentre es feien torrades, es cantaven cançons i es contaven rondalles. Eren
el conservatori de tradicions i llegendes
que sortien de la boca dels padrins i de
la gent gran i que eren escoltades per la
gent jove i per la canalla que s’hi embadalia. A les cases on hi havia pastor,
solien ser ells els que també jugaven un
paper molt important en la rotllana. Dels
escremalls penjava una gran caldera on
es coïa la calderada que era el menjar del

Demografia

Quart minvant

el dia 7, a les 10:40 h

Lluna nova

el dia 15, a les 07:11 h

Quart creixent

el dia 23, a les 10:53 h

Lluna plena

el dia 30, a les 06:17 h

(Mes de novembre de 2009)
NAIXEMENTS
Adil Hanafi
Marina Sumandea
Dani Pijuan i Roman
Sergi Armengol i Gallart
Adrian-Stefan Neacsu

porc i de les gallines barrejada amb segon. El concepte del gener a la vora del
foc ve de la prehistòria i ha perdurat fins
als nostres temps. Avui, dissortadament,
s’ha perdut amb l’arribada de les calefaccions, el televisor i l’ordinador connectat
a internet. El benestar i la globalització
fan que es perdin les tradicions i es deshumanitzin les persones.
Pel mes de gener els gats s’aparellen i
ronden per les teulades i els carrers fent
gran rebombori.
Pel gener i pel febrer
marramaus fins al celler.
Gener sec i abril mullat,
molta palla i molt blat.
Dia 1. Diada de Cap d’Any.
Dia 6. Epifania del Senyor. Adoració
dels Reis.
Els tres Reis,
que són vells,
duen barretina molla
amb cascavells.
Nit de Reis estrellada,
any d’eixut i de secada.

dia 28-10
dia 9
dia 10
dia 10
dia 18

MATRIMONIS
Lluís Robredo i Lapeña, i
Suelen Pubill i Giménez
DEFUNCIONS
Joana Pujol i Pallejà
Neus Carné i Guau

dia 20

94 anys, dia 6
93 anys, dia 25

JOSEP ROVIRA

GENER 2010

Ramon Bernaus i Santacreu

Temps

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

l./m2

40

40

PLUJA CAIGUDA DURANT EL NOVEMBRE

35

35

30

30

25

25

Dia 1 ........................................
1,0 l./m2
Dia 21........................................ Inapreciable
Dia 29........................................
2,2 l./m2
TOTAL ........................................
3,2 l./m2

20

20

15

15

TEMPERATURES EXTREMES DEL NOVEMBRE

10

10

5

5

0

0

Màxima del mes ............................. 22°, dia 17
Mínima del mes ..................... –1°, dies 10 i 11
Oscil·lació extrema mensual ........................23°
Mitja de les màximes ...............................14,9°
Mitja de les mínimes .................................4,7°
Mitja de les mitjanes .................................9,8°

–5
1

2

3

4

5

6

7

8

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

Temperatura màxima:

Temperatura mínima:

Precipitacions:

L’observador: Deudat Pont
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Cristóbal Martín Expósito
13 - 8 - 1923

17 - 12 - 2002

Carmen Martín Rega
7 - 10 - 1926

10 - 8 - 2009

A. C. S.

La família els recordarà sempre.

AGRAMUNT, desembre de 2009
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L LEU R E AMEN ITATS

Les 7
diferències
per
Ricard Bertran

Parada de figures del
Pessebre al carrer de
Sant Joan, en el darrer Mercat de Nadal
celebrat, com ja és
tradició, el dia de la
Puríssima.
La foto de l’esquerra
és l’original, mentre
que a la de la dreta
s’han fet set modificacions.
A veure si les trobeu!
❚ Coordina Rosa Maria Sera

SALT DE CAVALL

L’ORDRE CORRECTE

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

nes

tor

La

ca

que

se

fi

es

na

tre

té

no

ia

ra,

ra.

Solució a les
7 diferències:

Podeu col·locar aquestes vinyetes en
l’ordre correcte?

Solució a
l’ORDRE
CORRECTE:

4-5-6-1-3-2
Solució al SALT DE CAVALL, per P.R.:

La noia que té casera, es torna
finestrera.
[DESEMBRE 2009]
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Ens costa imaginar-te
absent per sempre,
tants de records de tu
se m’acumulen,
que ni deixen espai
a la tristesa,
i et visc intensament
sense tenir-te.

Josep Maria Farran i Puig
M’he reunit amb el Pare el dia 8 de desembre de 2009,
a l’edat de 54 anys.

La família vol agrair les mostres de condol rebudes
i molt especialment l’atenció del Dr. Jesús Giménez
i de tot el personal sanitari del CAP d’Agramunt.

Conformar-se amb la voluntat de Déu
és l’oració més formosa de l’ànima cristiana.

AGRAMUNT, desembre de 2009
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LA FO TO

per JOSEP BERTRAN

a fotografia d’aquest mes mostra
una imatge de la guia de telèfons
de l’any 1923. Una relació d’únicament onze telèfons en total. Era un
luxe disposar d’aquest servei que ni
tenien tots els rics i únicament comptats comerços i professionals. L’evolució que ha fet aquest enginy al llarg
del segle XX ha estat còsmica. Deu
resultar difícil de fer entendre a un
jove usuari de mòbil que pot parlar,
instantàniament, amb l’altra punta de
món, que per poder comunicar amb
un altre usuari s’havia de sol·licitar a
una centraleta, i si era fora Vila “demanar conferència”, carregar-se de
paciència i esperar no se sabia quant
perquè li donessin línia i estar de sort
que no es tallés.

L

L A C A LA ISER A

per SERAFINA BALASCH
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l Dia de Reis del 1968 es va celebrar al Casal una vetllada musical en el decurs
de la qual es va presentar la Tuna, una nova agrupació musical creada per la
professora de música Montserrat Ribera. Aquesta formació musical, molt popular en altres temps, a Agramunt tenia com antecedent la que va funcionar entre
1956-1959 a les Escoles, promoguda pel mestre Emili Curià. La que protagonitza
la secció d’aquest mes i que arribà a tenir una quarantena de components, també
tingué una trajectòria efímera ja que es va desfer l’any 1973.
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3
13

4
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7
18
16

14
15

25

21

19
20

17

22
23

24

26
27

28

29

30

31

32

33

34

35

1) Jaume Jovell. 2) Ramon Ribes. 3)
Jaume Villalta. 4) Herminio Hernández. 5) Josep M. Roig. 6) Ramon Riudeubàs. 7) Josep Sáiz. 8) Joan Solé
Limas. 9) Francesc Solé Limas.
10) Eduard Areny. 11) Josefina Porta.
12) Josep M. Poch. 13) Antoni Farré.
14) Miquel Martín. 15) Marissa Amigó. 16) Montserrat Ribera. 17) Joan
Areny. 18) Joan Amigó. 19) Josep
Santacreu. 20) Eugènia Noguera. 21)
Tito Villegas. 22) Antoni Figuera. 23)
Ricard Bertran. 24) Antonieta Canosa.

9

8

6

D’esquerra a dreta i de dalt a baix:

36

25) Jaume Añé. 26) Rosa Mari Añé.
27) Mª Àngels Piñol. 28) Josep M.
Penella. 29) Magda Brils. 30) Judit
Castellà. 31) Josep Rovira. 32) Anna
Mari Coll. 33) Joan Ramon Porta. 34)
Carme Vicens. 35) Ovidi Noguera. 36)
Mª Teresa Solé.
[DESEMBRE 2009]
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SERAFINA BALASCH
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