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PORTADA:
Circular per la Vila a primera hora del dilluns 
8 de març oferia imatges com la que hem triat 
com a portada. Malgrat l’anunci fet pels ho-
mes del temps, gairebé ningú no s’esperava 
un temps com el que vam tenir la segona set-
mana de març amb més d’un pam de neu i 
temperatures entre 10 i 13 graus sota zero al 
llarg de la Ribera.
(Josep Bertran)
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Reportatge sobre la nevada més important 
d’aquest hivern, que va deixar gruixos de 22 
centímetres de neu a la nostra Vila.

El referèndum sobre la indepen-
dència de Catalunya va tenir una 
participació del 21,1% i es va cele-
brar sense cap mena d’incidència.
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CRÈDITS

ESTIMATS LECTORS...

Votaríem a favor 
de la independèn-
cia de Catalunya, 
el somni de tota la 
vida. Però, ai las, 
ho faríem sense 
que el nostre vot 
tingués cap mena 
de repercussió 
política directa.

El dia 28 de febrer vaig 
agafar la dona i els meus 
fi lls i vam anar cap a ca 

l’Huguet a votar. Ho vàrem fer 
amb la mateixa solemnitat de 
qualsevol jornada electoral de 
les municipals o pel Parlament 
de Catalunya, però amb un 
sentiment agredolç. Votaríem a 
favor de la independència de Ca-
talunya, el somni de tota la vida. 
Però, ai las, ho faríem sense que 
el nostre vot tingués cap mena 
de repercussió política directa.

Abans de la introducció de la 
papereta dins l’urna li vaig dir 
a la dona que servés aquest 
acte en la memòria perquè a la 
nostra edat, probablement ja no 
tindríem ocasió de tornar-lo a fer, 
ni de mentida ni de veritat.

Als meus fills els vaig dir 
que també guardessin record 
d’aquest instant perquè, quan 
d’aquí uns anys, ves a saber 
quants, el repetissin amb plena 
legalitat política, els retornés al 
pensament aquell fred diumen-
ge de febrer en què una bona 

colla d’agramuntins, entre ells 
els seus pares, varen deixar 
constància de les seves sobira-
nes aspiracions.

Per a informació dels nostres 
lectors i per a deixar-ne constàn-
cia històrica, en aquest número 
publiquem un ampli reportatge 
del que ha donat de si aquest 
singular fenomen que ha estat 
“Agramunt decideix”. 

En aquest número també mirem 
enrere per tal d’ajudar a recupe-
rar la fi gura històrica de Dolors 
Piera i Llobera, una singular 
puigvertana de la qual aquest 
any se’n compleix el centenari 
del naixement. 

Va ser, malgrat la seva joventut, 
un personatge potent, pioner 
en la renovació pedagògica i en 
el feminisme durant els anys 
trenta del segle XX. La Guerra 
Civil va estroncar la seva brillant 
trajectòria. Exiliada a Xile va 
gaudir d’una llarga vida treba-
llant també pels seus ideals.

A Preixens li han dedicat un 

carrer; a Puigverd, el seu poble 
natal, també volen homenatjar 
la seva fi lla més il·lustre. Sobre 
la seva vida i obra s’han publi -
cat llibres i treballs que es
podrien ampliar amb motiu 
d’aquest reconeixement. El seu 
germà Sebastià, símbol també 
d’una època és, sortosament, 
encara entre nosaltres. És la 
memòria vivent d’un passat a 
recuperar.

 Passat, futur i actualitat, són 
protagonistes d’aquest extens 
número de la nostra revista, 
amb el qual celebrem el 46è 
aniversari. Un contingut que 
mirem d’equilibrar perquè, 
d’una manera o altra, tot va 
entrellaçat i tot és necessari per 
tirar endavant el nostre País. I 
també perquè puguem tornar a 
decidir sobre el seu futur. 

Ara sí, de veritat.

Afectuosament,

Bernat Jofre

Agramunt, març 2010
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del 21 de març al 15 de maig
de 2010

Fragments de vida

Cristina Cuñat Huguet

Horari:
de dimarts a dissabte

de 10 a 13 i de 17 a 20h.
Diumenge de 12 a 14h.
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Una nevada gairebé primaveral

ACTUALITAT FETS DEL MES per JOSEP BERTRAN

Els homes del temps ho 
havien anunciat reite-
radament. El dilluns 

nevaria a cotes molt baixes a 
gairebé tot Catalunya. Malgrat 
això, la nevada que va caure 
durant la matinada del di-
lluns dia 8 de març va agafar 
quasi tothom desprevingut. A 
les comarques lleidatanes va 
nevar fi ns a Mollerussa, més 
o menys, i com més al nord-
est ho va fer amb més fort. A 
Agramunt ho va fer amb in-
tensitat variable fi ns a prime-
ra hora del vespre. En total va 

FOTOS: JOSEP BERTRAN
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ACTUALITAT FETS DEL MES
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deixar un gruix de 22 centí-
metres que van caure després 
d’una pluja de 8 litres per 
metre quadrat d’aigua.

Les conseqüències, les ha-
bituals. L’Ajuntament va posar 
en marxa el seu dispositiu per 
netejar les voreres més transi-
tades i tots els carrers de la 
Vila. El transport escolar es va 
anul·lar i la normalitat acadè-

mica únicament la van tenir 
al Col·legi Nostra Senyora del 
Socors i a la Llar d’infants 
“Nins”; al Macià Companys 
i a l’Institut es van anul·lar 
les classes ja que a més dels 
alumnes hi faltaven els pro-
fessors que vénen de fora. La 
mobilitat laboral també afectà 
altres sectors. Així una entitat 
bancària ja no va obrir i altres 

funcionaven sota mínims. 
La nevada va comportar 

també la caiguda de rames en 
arbres de jardins particulars 
i públics i el corrent elèctric 
va fer la guitza tota la tarda 
del dilluns amb anades i vin-
gudes. Dimarts i dimecres al 
matí en alguns sectors no ar-
ribava la potència habitual, el 
que va ocasionar moltes mo-

La nevada va dei-
xar un gruix de 22 
centímetres que 
van caure després 
d’una pluja de 8 
litres per metre 
quadrat d’aigua.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

lèsties a bona colla d’usuaris. 
No es coneixen desperfectes 
o inconvenients més greus. 

Les nits de després de la 
nevada van ser les més fredes 
de tot l’hivern, amb tempe-
ratures que van arribar a 10º 
sota zero a la Vila i fi ns a 13º 
en alguns pobles de la Ribera. 
El dimarts al matí la neu gela-
da feia anar molt en compte. 
Tot i així es registraren moltes 
caigudes de vianants. Durant 
la resta de la setmana les 
temperatures seguiren molt 

baixes. Sortosament durant el 
dia va fer un bon sol que aju-
dà a fer desaparèixer la neu, 
malgrat que als ombradius hi 
va restar bastants dies més. 
També calia anar a l’aguait 
que no et caigués a sobre al-
gun caramell.

Publiquem una selecció de 
les moltes fotografi es capta-
des durant la nevada del di-
lluns al matí i el dimarts al 
matí després de la gelada però 
amb un bon sol que ajudava a 
tenir paisatges de postal
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Un xalet de rècord
Una empresa alemanya, 

Schwörer Haus, líder del 
sector, ha aixecat en dos dies 
i mig un xalet de nova planta 
al fi nal del carrer del Clos. És 
un immoble de dues plantes, 
d’uns 250 metres quadrats, 
amb un soterrani d’uns 125 
que els constructors havien 
preparat feia unes setma-
nes. És la primera edifi cació 
d’aquestes característiques 
que hi ha a les comarques de 
Lleida. A la resta de Catalu-
nya se’n troben una quarante-
na. La seva construcció ha ai-
xecat molta expectació entre 
els veïns i els agramuntins en 
general.

El dia 3 de març al matí es 
va començar a col·locar els 
panells per part d’un equip de 
quatre persones especialistes 
vingudes d’Alemanya que tre-
ballen al ritme propi d’aquell 
país. No cal dir res més.

El material va arribar di-
rectament d’Alemanya en set 
tràilers. El divendres a migdia 
estava tota l’estructura mun-
tada, amb portes, fi nestres i 
persianes. Els quedava tre-
ballar a l’interior per deixar-
ho tot llest a mitjans d’abril. 
Segons el delegat de l’em-
presa per a Espanya, Stefan 
Könnecher, el seu ritme es ai-
xecar l’estructura d’una casa 
de dues plantes en dos dies 
i lliurar-ne les claus amb sis 
setmanes. Tot un rècord.

La casa és propietat de la 
família Sin. L’Antonio i la Isa-
bel van anar tres vegades a 
Alemanya per conèixer aquest 
sistema i es van entrevistar 
amb usuaris de cases sem-
blants per saber-ne de prime-
ra mà la confortabilitat i els 
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resultats. Amb aquestes ex-
periències es van decidir.

“No volia arrossegar-me me-
sos i mesos amb els paletes, 
fusters, lampistes... i sense 
acabar de saber el que la casa 
et costaria al fi nal”, comenta 
l’Antonio. El cost d’aquest ti-
pus de construc cions varia en-
tre els 900 i els 1.200 euros 
metre quadrat, segons carac-

terístiques, semblant als dels 
tradicionals d’obra. Les parets 
exteriors estan fetes a base 
d’un nucli central de fusta 
amb un total de 10 capes de 
diversos materials, tot fent un 
gruix de 32 centímetres.

Porta un sistema molt mo-
dern de calefacció-refrigera-
ció i d’estalvi energètic. Es 
tracta de cases de calor direc-

te que tenen com a principi 
l’entrada d’aire exterior amb 
la recuperació de l’escalfor i 
aire mitjançant una sèrie de 
conduccions i fi ltres. Aquest 
sistema de construcció està 
molt estès a l’Europa central. 
L’empresa té sis plantes per 
tot Alemanya i fabrica 1.000 
cases a l’any que exporta ar-
reu del món.
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És la primera edi-
fi cació d’aquestes 
característiques 
que hi ha a les co-
marques de Lleida. 
A la resta de Cata-
lunya se’n troben 
una quarantena.

Curs d’àrab bàsic
per a tots aquells que vulguin aprendre les nocions bàsiques d’aquesta llengua

Dies: Tots els dimarts i dijous, des del dia 6 d’abril fi ns al 27 de maig
Horari: d’1/4 de 4 a 3/5 de 5 de la tarda.   Lloc: Sala de Conferències del Casal Agramuntí

Inscripció gratuïta a les ofi cines de l’Ajuntament fi ns al 5 d’abril

Organitza: Col·labora:Comunitat
Islàmica d’Agramunt
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ACTUALITAT FETS DEL MES

1. Mercat
    de les Rebaixes 

La Unió de Botiguers va 
organitzar, el diumenge 7 de 
març al matí, una nova edi-
ció del Mercat de les Rebai-
xes, amb la participació de 
18 afi liats. Com és habitual, 
a primera hora es va repartir 
coca i xocolata desfeta entre 
els veïns, compradors o no. 

Cap al migdia és quan hi va 
haver més afl uència de pú-
blic. El president de l’entitat, 
Josep Esteve, va anunciar que 
aquest any també se celebra-
ria el mercat de l’estiu, per la 
bona acollida que tingué en 
el seva primera edició, donat 
que és una època més agra-
dable, climatològicament par-
lant.

2. Els semàfors
A quarts d’onze del matí del 

dia 3 de març es van posar en 
funcionament els tres semà-
fors, que des de feia setmanes 
estaven instal·lats a la cruïlla 
del Pou amb la carretera de 
Cervera. Durant unes hores al 
matí, tres policies municipals 
van estar vigilant i contro-
lant per advertir d’aquest fet 
a conductors i vianants, que 
s’havien acostumat a la pre-
sència dels semàfors sense 
funcionar. Al cap d’un parell 
de dies es van espatllar i van 
restar inoperants fi ns el dia 
10.

3. Lo Pardal
L’espai de Lo Pardal 3 va 

acollir, el dia 2 de març al 
vespre, la presentació de la 
reedició del llibre de Guillem 
Viladot Memorial de Na Nona 
que en Guillem va publicar 
l’any 1983 amb un èxit prou 
considerable. La Fundació va 
estimar la conveniència de re-
editar aquesta novel·la que és 
una de les més accessibles pel 
lector mitjà. La presentació va 
anar a càrrec de Xavier Garcia 
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La Unió de Boti-
guers va organit-
zar, el diumenge 
7 de març al matí, 
una nova edició 
del Mercat de les 
Rebaixes, amb la 
participació de
18 afi liats.
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▼

que també té la comanda de 
fer-ne la traducció al caste-
llà. També van intervenir Jo-
sep Miquel Garcia, gerent de 
la Fundació, i la presidenta 
Montserrat Felip. Memorial 
de Na Nona és la biografi a de 
l’ascensió social d’una noia 
del Pla d’Urgell en el món li-
terari de Barcelona durant la 
postguerra. El fet que arribés 
a ser l’amant de l’escriptor Jo-
sep Pla, aleshores encara viu, 

li va comportar, a la novel·la, 
una certa notorietat i, fi ns i 
tot, es va dir que podria ser-
vir de guió per una pel·lícula 
adaptat per la periodista de 
TV3, Maria Gorgues.

4. “Res no és mesquí”
Aquest és el títol de l’expo-

sició que des del 28 de febrer 
i fi ns l’agost es pot veure a 
l’Espai Guinovart. Es tracta 
d’una selecció d’obres d’en 

Guino relacionades amb la 
poesia. L’any 1951 va desco-
brir el poeta García Lorca i des 
d’aleshores una part de l’obra 
guinovartiana va estar impreg-
nada per la infl uència de la 
poesia. A la mostra es poden 
veure obres dedicades també 
a Màrius Torres, del qual en-
guany se celebra el seu cen-
tenari, Pere Quart, Kavafi s i, 
entre altres, Salvat-Papasseit. 
La inauguració ofi cial de l’ex-
posició es va fer el diumenge 
28 de febrer amb la presència 
de la presidenta de la Funda-
ció, Maria Guinovart, i l’alcal-
de, Amadeu Padullés.

5. L’Esbarjo
L’associació de Dones Es-

barjo va celebrar, el dia 16 
de febrer, un taller sobre 
atenció i realitat a càrrec de 
les psicòlogues Anna Gómez, 
d’Agramunt, i Gemma Sala, 
de Bellpuig. Hi van assistir 
una quarantena de persones. 
L’acte s’emmarca en les acti-
vitats que l’associació realitza 
durant l’any, tant de pròpia 
iniciativa o les que s’oferei-
xen des del Consell Comarcal. 
Precisament el dia 9 de març 
es va fer una sessió de Cine-
ma al Casal amb motiu del 
Dia Internacional de la Dona 
Treballadora. Llàstima que 
moltes dones treballadores no 
hi van poder assistir donada 
l’hora que es va fer, les sis de 
la tarda.

6. Mobilització agrària
Uns 200 pagesos i rama-

ders, la majoria dels pobles 
de la Ribera, es van mobilit-
zar, el dia 18 de febrer, per 
protestar per l’ordre judicial 
que ordenava la destrucció 
d’unes instal·lacions propietat 
de dos veïns de Sisteró. Era, 
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Una quarantena 
de persones van 
assistir al taller 
sobre atenció i 
realitat, organitzat 
per l’associació de 
Dones Esbarjo el 
dia 16 de febrer.

4
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

de moment, l’acte fi nal d’un 
contenciós que es remunta a 
diversos anys enrere a partir 
de la denúncia d’un propietari 
d’una casa contra les granges 
de la zona. La convocatòria de 
tots els sindicats preveia una 

manifestació al costat de les 
instal·lacions que s’enderroca-
ven aquell dia. En el moment 
que la màquina començà a ti-
rar a terra la granja un grup de 
manifestants entrà dins per 
impedir que es pogués con-

tinuar. Es van viure moments 
de tensió, però els incidents 
no va anar a més. La feina es 
va parar i no continuà fi ns a la 
tarda en compliment de l’or-
dre judicial. 

Els ramaders denunciaven 
que la sentència podria ser 
un precedent perillós, ja que 
es basava en una reglamenta-
ció dels anys seixanta que diu 
que les granges han d’estar a 
més de dos quilòmetres d’una 
població.

7. Homenatge
    als represaliats

L’agramuntí Josep Solanes i 
Farran va ser una de les quin-
ze persones de les comar-
ques de l’Urgell i la Segarra 
que el dia 26 de febrer foren 
homenatjades com a represa-
liades pel franquisme. L’acte 
es va fer a la sala de plens de 
l’Ajuntament de Tàrrega amb 
la presència dels alcaldes dels 
pobles originaris d’aquestes 
persones, per tant amb la 
d’Amadeu Padullés, i sota 
la presidència de Josep Ven-
drell, Secretari de Relacions 
Institucionals de la Generali-
tat. Solanes va rebre un docu-
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ment signat pel president de 
la Generaltiat, José Montilla, 
“per la seva contribució a la 
causa de la llibertat i la de-
mocràcia durant la Guerra Ci-
vil i la dictadura franquista”. 

A l’acte, que tingué un dels 
moments emotius durant el 
Cant dels Segadors, també hi 
assistiren familiars dels altres 
agramuntins, homenatjats a 
títol pòstum: Francesc Car-
rera i Miralles, Jaume Fusté i 
Torres, Jaume Sallés i Arenas, 

i Antoni Freixes i Campà, de 
Mafet. Totes aquestes perso-
nes són les que fa uns anys 
es varen acollir a una disposi-
ció de la Generalitat destina-
da a totes aquelles persones 
que podien demostrar haver 
sofert, d’una manera o altra, 
la repressió directa del fran-
quisme.

8. Travessia de la Mina
    de Montclar

Prop de 400 persones han 

participat aquest hivern en 
les travessies de la Mina de 
Montclar que, com cada any, 
ha organitzat Castells de Llei-
da. La ruta passa per entrar 
per la boca nord, travessar 
tota la Mina i a la sortida con-
tinuar per l’interior del Canal 
fi ns a la primera sortida i pu-
jar fi ns a Montclar per visitar 
el Castell.

Es tracta d’una excursió fa-
miliar, però diferent a les ha-
bituals, que permet descobrir 
un indret molt poc conegut 
amb un gran valor històric i 
paisatgístic. La travessa té 
cada vegada més acceptació 
per part dels veïns de la zona 
i també d’altres indrets de Ca-
talunya.

9. Castell Residència
Aquest mes de març s’ha 

presentat al públic la remode-
lació feta al Castell de Prei-
xens per tal d’oferir-lo com 
a residència rural, amb una 
jornada de portes obertes 
presidida per Jaume Gilabert, 
president de la Diputació, i 
l’alcalde, Jordi Planes. Acom-
panyats pel propietari, Anto-
nio Márquez, van seguir to-
tes les instal·lacions que van 
sorprendre molt gratament al 
president i alcalde de Mont-
gai.

Es tracta del primer palau- ▼
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Entrada principal del castell 
senyorial amb l’escala d’ac-
cés a la primera planta.

Aquest mes de 
març s’ha pre-
sentat al públic 
la remodelació 
feta al Castell de 
Preixens per tal 
d’oferir-lo com a 
residència rural.

7 8
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ACTUALITAT FETS DEL MES

fortalesa, més que castell de 
Catalunya que s’obre al públic 
com a residència rural. Són 
prop de 400 metres quadrats, 
més una terrassa de 140, a 
disposició de 8 persones amb 
4 habitacions dobles, 3 quar-
tos de bany i cuina.

Com ja vam informar en el 
seu moment, el Castell de 
Preixens va ser profusament 
restaurat i, el que encara li 
dóna més valor, moblat i de-
corat amb antiguitats originà-
ries dels segles XIX i XX total-
ment restaurades. Si l’oferta 
té acceptació es rehabilitarà 
la darrera planta amb habi-
tacions individuals, segons 
va explicar el propietari que 
anuncià que ja havien rebut 
les primeres reserves de cara 
a la primavera.

Agr’auto

Els dies 27 i 28 de febrer 
es va celebrar la novena 
edició d’Agr’auto, la 

Fira del Vehicle d’Ocasió. Hi 
van participar quatre conces-
sionàries amb un total de 14 
vehicles cadascuna. Ha estat 
l’edició amb menys expositors 
i l’alcalde, Amadeu Padullés, 
els agraí la seva presència 
que garanteix la continuïtat 
del certamen tot esperant mi-
llors temps.

La inauguració va ser presi-
dida pel director territorial del 
Departament d’Interior, Pere 
Blasco, que en la seva inter-
venció va dir que les mesures 
que els darrers anys s’han 
anat implantant, a vegades 
no gaire ben acceptades, en 
deu anys han fet baixar en 
més del seixanta per cent les 

▼
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Antonio Márquez, entre l’alcalde Jordi Planes i Jaume Gilabert, president de la Diputació.
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víctimes mortals. La cloenda 
va anar a càrrec de la presi-
denta del Consell Comarcal, 
Rosa Maria Mora.

La poca presència d’expo-
sitors va fer que tots s’instal-
lessin en el Pavelló Firal men-
tre que l’esportiu es va fer 

servir per a les atraccions dels 
menuts i el circuit d’educació 
vial. A l’exterior, una estació 
mòbil feia l’habitual inspec-
ció de la ITV.

Les activitats paral·leles 
que es van organitzar són les 
que donen l’ambient festiu a 

la fi ra i atreuen més gent, es-
pecialment amb la concentra-
ció motorista organitzada pels 
Motorrons d’Agramunt, que 
aplegà uns 600 participants. 
També es va fer una demos-
tració de trial a càrrec de Mar-
cel Justribó i Jordi Pascuet.
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Hi van participar 
quatre concessi-
onàries amb un 
total de 14 vehicles 
cadascuna.
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ACTUALITAT AGRAMUNT DECIDEIX

Referèndum, alegal, per la
independència de Catalunya Josep Bertran

Josep Rovira

El darrer dia del mes de 
febrer Agramunt va ce-
lebrar el referèndum 

sobre la independència de 
Catalunya. Es tracta d’una 
consulta popular no ofi cial 
ni vinculant sorgida a nivell 

nacional com a mimetisme 
de la que van fer al municipi 
d’Arenys de Munt. El 13 de 
desembre es va organitzar la 
primera tongada de les con-
sultes organitzades arreu de 
Catalunya. El 28 de febrer, la 

segona, amb menys participa-
ció, i el 25 d’abril està previs-
ta la tercera.

El lector trobarà la comple-
ta informació dels resultats 
globals de Catalunya i de-
tallats els de les comarques 
de Lleida i, en particular, els 
d’Agramunt que en va ser la 
població més gran. El resultat 
de casa nostra va ser similar a 
la mitjana de Catalunya. Els 
organitzadors tenien les es-
perances posades en aconse-
guir arribar al 30 per cent de 
participació, una xifra que es 
va quedar molt per sota amb 
únicament el 21,1%.

Com ja es va donar en la 
primera onada de consultes, 
com més gran és el municipi, 
més baixa és la participació. 
El quadre adjunt ho confi rma. 
Destacar la de Montgai amb 
un cinquanta per cent. Quant 
al vot afi rmatiu, va ser també 
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▼

Interior del local on es van 
habilitar tres meses.

Un dels participants amb la 
bandera republicana (a baix a 
l’esquerra)

A la dreta, façana del local de 
ca l’Huguet on es va celebrar el 
referèndum.
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ACTUALITAT AGRAMUNT DECIDEIX

▼

Consulta 28-F

Consulta 13-D

Sí No28F
COORDINADORA
PER LA CONSULTA
SOBRE LA
INDEPENDÈNCIA

13D
COORDINADORA
PER LA CONSULTA
SOBRE LA
INDEPENDÈNCIA

92,04%
21,55%

4,86%

Participació

Sí No

Nuls
0,32%

Nuls
0,36%

3,21%94,89%

27,46%
Participació

En blanc
2,79%

En blanc
1,50%

Municipi Comarca Padró Vots % SÍ % NO % Blancs % Nuls %

Agramunt Urgell 4.719 995 21,1 925 93 31 3,1 37 3,7 2 0,2

Bellpuig Urgell 4.036 1.117 26,3 1.040 93,1 31 2,8 45 4,0 1 0,1

Castellar de la Ribera Solsonès 131 76 64,9 66 86,8 6 7,9 3 3,9 1 1,3

Guixers Solsonès 130 47 37,6 45 95,7 2 4,3 - - - -

La Coma i la Pedra Solsonès 235 80 34,0 77 96,2 3 3,7 - - - -

Llobera Solsonès 187 91 50,0 77,6 84,6 6 6,7 8 8,8 - -

Montgai Noguera 650 324 50,3 291 89,8 7 2,2 25 7,7 1 0,3

Navès Solsonès 235 72 30,6 72 100 - - - - - -

Pinós Solsonès 283 62 21,9 59 95,2 3 4,8 - - - -

St. Llorenç de Morunys Solsonès 942 340 36,1 318 93,5 7 2,1 15 4,4 - -

Vilanova de Bellpuig Pla d’Urgell 1.015 507 49,9 478 94,3 21 4,1 5 0,9 3 0,6

RESULTATS DELS MUNICIPIS LLEIDATANS

GRÀFIC COMPARATIU DELS DOS
REFERÈNDUMS REALITZATS A CATALUNYA RESULTATS DEL VOT ANTICIPAT

AL NOSTRE MUNICIPI

Carnaval 28 

Institut 17

Local Islàmic 7

Local plaça Església
de dilluns a divendres 183

Almenara 8

Mafet 23

Montclar 13

La Donzell 7

Les Puelles 2

Total anticipat 288

Votacions 28F 707

PERCENTATGES DEL VOT A AGRAMUNT

Sí
93%

No
3,1%

Blancs
3,7%

Nuls
0,2%
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un dels més baixos amb un 
93 per cent.

Cal ressenyar que en aques-
ta consulta es podia votar a 
partir dels 16 anys i també 
ho podien fer els immigrants 
empadronats. La participació 
d’uns i altres va ser minsa. 
Per això si es trasllada el re-
sultat al cens ofi cial es va arri-
bar gairebé al 23 per cent.

L’organització de l’Agra-
munt decideix va anar a càr-
rec d’un col·lectiu de volunta-
ris molts dels quals vinculats 
a la secció local d’ERC, que 
va ser l’únic partit que també 
hi va col·laborar ofi cialment 
amb el patrocini d’un concert 
i amb una campanya de su-

port fent publicitat penjant 
cartells i pancartes. El CUP, 
que no té representació mu-
nicipal a Agramunt també va 
promoure la consulta a nivell 
publicitari.

L’Ajuntament va prometre 
suport econòmic al col·lectiu, 
si era necessari, mentre que 
donà facilitats en el tema 
d’infraestructures en els ac-
tes que es van organitzar. 
Diverses entitats i associa-
cions, entre elles SIÓ, van 
participar gratuïtament en la 
campanya promocional, men-
tre que també es van recollir 
col·laboracions econòmiques 
anònimes d’agramuntins.

La “jornada electoral” es 

va fer el diumenge 28 de fe-
brer entre les 9 del matí i les 
8 del vespre. Es van instal·lar 
les meses en el local de l’an-
tiga sabateria de ca l’Huguet. 
Es podia votar presentant el 
DNI o qualsevol document 
que certifi qués la residència 
a Agramunt. Durant la jornada 
es va fer una xocolatada a la 
plaça i gegants i capgrossos 
protagonitzaren una cercavila.

Aquesta no va ser l’única 
ocasió per votar ja que l’orga-
nització va decidir començar 
setmanes abans, concreta-
ment per Carnaval, i passejar 
l’urna per diversos indrets. En 
el quadre adjunt se’n dóna re-
lació i nombre de votants.  ■
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Cal ressenyar que 
en aquesta consul-
ta es podia votar a 
partir dels 16 anys 
i també ho podien 
fer els immigrants 
empadronats.

Conferència d’Alfons López Tena 
al Casal.

Xerrada del Cercle Català de 
Negocis (CCN) a la sala de plens de 
l’Ajuntament (a dalt, a la dreta).

A baix, consulta popular al municipi 
de Montgai.

Les càmeres de TV3 van fer un re-
portatge del referèndum a la nostra 
Vila (a baix, a la dreta).
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ACTUALITAT AGRAMUNT DECIDEIX

Manifest

Amb el pas del calenda-
ri pel diumenge 28F, la 
plataforma AGRAMUNT 

DECIDEIX acaba la seva tasca. 
Ho fa amb el convenciment 
d’haver treballat amb dignitat i 
d’aconseguir que el nostre mu-
nicipi hagi pogut expressar la 
seva opinió, en un exercici de 
democràcia i llibertat.

La consulta sobre la indepen-
dència que hem promogut no 
era una feina fàcil. Des d’una 
plataforma civil, sense pres-
supost i només amb l’ajuda 
voluntària dels veïns del mu-
nicipi, hem aconseguit tirar-ho 
endavant. És per això que ho 
hem de dir ben alt: GRÀCIES 
A TOTHOM.

Els ciutadans (un miler) que 
han donat suport al referèn-
dum tot exercint el seu vot han 
estat al fi nal els veritables pro-
tagonistes. Sí, no cal enganyar-
nos, molts no ho han fet, i en 
un primer moment vam tenir la 
sensació que alguna cosa havia 
fallat. Ara, amb la calma que 
dóna el pas dels dies, hem de 
dir que no. Sabíem contra què 
lluitàvem: La no vinculació del 
resultat (no inutilitat), el baix 
(o nul) suport mediàtic, i la 
desinformació col·lectiva so-
bre el tema de la consulta. Ara 
bé, les persones que ens han 
atorgat el privilegi de la seva 

complicitat ho han fet sense 
complexos, amb normalitat, 
demostrant que les coses cal 
fer-les així, opinant lliurement 
i posant tota la força ciutadana 
a les urnes. La participació en 
aquest passat referèndum, no 
ho dubteu, és un veritable pre-
mi pel nostre municipi. Agra-
munt ha viscut una consulta 
sobre la independència de Ca-
talunya com un fet normal, i 
segurament, aquesta és la gran 
victòria. Un veritable èxit de la 
nostra societat. És, sense cap 
discussió, un pas endavant.

Ara que s’ha acabat, ens vé-
nen al cap tots aquests més 
de quatre mesos en els quals 
no hem parat. Setmana rere 
setmana, hem estat reunits 
per anar construint l’amalga-
ma de necessitats que tot això 
comportava. Tot i la profusió 
de diligències que hem abor-
dat, també ens hem acostat a 
la gent del municipi i la seva 

resposta ha estat la força que 
ens ha fet tirar endavant amb 
il·lusió. Recordem l’autocar pel 
Catalunya-Argentina al Camp 
Nou, la presentació de la plata-
forma al Casal, la projecció de 
la Pel·lícula: Llach, la revolta 
permanent, la xocolatada i ba-
llada de sardanes al pavelló, la 
conferència del Cercle Català 
de Negocis, el concert de Cesc 
Freixas, la conferència d’Alfons 
López Tena. El mateix diumen-
ge 28 també vam voler que fos 
festiu amb xocolatada, cercavi-
la i exhibició de balls populars.

Dir-vos també, que el suport 
d’entitats i comerços ens ho ha 
fet tot molt més fàcil. Ha estat 
un suport necessari per enten-
dre que el projecte era de tots.

A banda de tot, també ens 
sentim afortunats perquè el 
grup de persones diverses que 
hem treballat dins la platafor-
ma ha estat una pinya. Hem 
estat a gust, i això ens ha 
permès aprendre els uns dels 
altres. Sens dubte ens ha en-
riquit, sobretot a nivell humà. 
Ara més que mai sabem que 
aquest és el camí.

No sabem que ens depara el 
futur. Però si cal, ens preparem 
per tornar-hi.

Un cop més GRÀCIES PER 
TOT.  ■

La consulta 
sobre la inde-
pendència que 
hem promogut 
no era una feina 
fàcil. Des d’una 
plataforma civil, 
sense pressu-
post i només 
amb l’ajuda 
voluntària dels 
veïns del muni-
cipi, hem acon-
seguit tirar-ho 
endavant.
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Xocolatada popular a la plaça 
de l’Església, el dia del refe-
rèndum (foto superior).

Sota aquestes línies, públic 
assistent a la conferència 
del Cercle Català de Negocis 
(CCN) a la sala de plens de 
l’Ajuntament.
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Consulta popular Alícia Monterroso

Després de rellegir sere-
nament els resultats de 
la consulta popular del 

28F a Agramunt, em vénen 
diverses coses al cap. Com a 
membre de la Plataforma, no 
puc amagar un petit disgust 
per la participació obtinguda. 
Enteneu-me, hem treballat 
molt, carregats d’il·lusió, per-
què la nostra vila fos partícip 
d’un dels processos demo-
cràtics amb més força en els 
últims anys a Catalunya. Que 
consti que agraeixo el seu 
gest a totes aquelles persones 
que van anar a votar, creient 
en la democràcia participati-
va. Precisament per això vam 
desplaçar les urnes a tots 
els pobles agregats, descen-
tralitzant la consulta. Curio-
sament, el sector més crític 
amb la societat és qui menys 
s’ha expressat. Estic parlant 
dels joves. Sincerament, no 
entenc els motius de la baixa 
participació del jovent en la 
consulta. No ens adonem que 
la nostra força és decisiva per 
canviar el futur? Els resultats 
del 28F responen: NO.

D’altra banda, del 28F a 
Agramunt em quedo amb 
un èxit personal; el fet d’ha-
ver conegut un grup de gent 
magnífi ca. I ara el que no puc 
amagar és un somriure. Com 
he gaudit de les estones en 
què fèiem avançar el projecte! 
Com va dir en López Tena a la 
conferència d’Agramunt, estar 
a la Plataforma et permet co-
nèixer persones molt diverses. 
Aquesta, sens dubte, ha estat 
la gran victòria de les consul-
tes: gent molt diferent entre 
si treballant per un objectiu 
comú. Sàpiguen, els que lle-
geixen el Sió, que ens ha fet 
falta l’empenta constant del 
Xavier Secanell, el positivisme 
de la Carme Asensio, la il·lusió 
del Joan Pedrós, l’energia del 
Jaume Jovell, l’impuls de 
l’Oriol Puebla i l’Albert Fitó, la 
predisposició del Jordi Fitó i 
el Xavier Penella, la decisió de 
la Marta i la Montse Canes, la 
determinació del Jordi Padu-
llés i del Bernat Solé, la cons-
tància de la Fàtima Puig i el 
Marc Solé, el treball del Joan 
Canes i el Jordi Burgos. Espe-

ro que els meus companys no 
s’enfadin per haver fet públics 
els seus noms. Evidentment, 
en falten molts més, tots els 
d’aquelles persones que han 
ajudat a empènyer el procés, 
veritables puntals sense els 
quals aquest objectiu comú 
del que parlava no hagués es-
tat possible.

Crec que hem demostrat 
que el diàleg és l’únic camí 
que ens pot dur a aconse-
guir els nostres reptes com a 
societat; dialogant, parlant, 
escoltant, buscant els punts 
d’unió i no els de divisió. Vull 
acabar amb la frase d’un altre 
company de guerra, en Josep 
M. Ribalta, que va dir quan 
es va acomiadar el diumenge 
un cop acabat el recompte de 
vots: “No m’ho hagués imagi-
nat mai!”, fent referència a la 
cohesió que s’ha creat entre 
els membres de la Platafor-
ma. Ho comparteixo. Per a ell 
i per a totes les persones que 
han viscut amb mi aquesta 
experiència, i a totes aquelles 
que s’hi vulguin sumar: Fins a 
la propera.  ■

Crec que hem 
demostrat que el 
diàleg és l’únic 
camí que ens pot 
dur a aconseguir 
els nostres reptes 
com a societat; 
dialogant, parlant, 
escoltant, buscant 
els punts d’unió i 
no els de divisió. 

ACTUALITAT AGRAMUNT DECIDEIX

Xavier Secanell i Alícia Monterro-
so acompanyen Alfons López Tena 
en la conferència que va realitzar 
al Casal.

JOSEP ROVIRA

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

Pilar Figuera
Tel. 973 39 20 42
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ENTITATS ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

“De gresca amb l’orquestra”

El 28 de febrer l’Orques-
tra de la nostra Escola 
va anar a Artesa de Llei-

da com a orquestra convidada, 
per a participar en el concert 
fi nal de l’edició d’enguany de 
“De gresca amb l’orquestra” 
(és un taller-trobada d’instru-
mentistes d’orquestra).

Audicions
Aquest mes vàrem fer audi-

cions d’alumnes els dies 19, 

22 i 23. Alumnes de violí, vio-
loncel, guitarra, piano, i fl au-
ta entre d’altres instruments, 
van oferir al públic una petita 
mostra de la feina feta durant 
el segon trimestre. Als progra-
mes hi havia peces i cançons 
de diferents compositors i es-
tils.

Activitats previstes
El dia 26 de març tenim 

previst d’anar al geriàtric amb 

un grapat d’alumnes per a fer 
un petit concert per als avis.

Del 29 de març fi ns al 6 
d’abril l’escola estarà tanca-
da per vacances de Setmana 
Santa.

El dia 4 d’abril, Diumenge 
de Pasqua, la nostra escola 
participarà en les Caramelles. 
S’estrenarà un recorregut nou 
i l’horari també serà diferent: 
de les 10 fi ns a les 13 h.

Els dies 14 i 26 d’abril hi 
haurà audicions d’alumnes. 
Aquestes audicions comença-
ran a dos quarts de nou del 
vespre i tindran lloc a la Sala 
d’Audicions de l’Escola de 
Música.

Com l’any passat, aquest 
any hi haurà quatre concerts 
d’una nova edició del Cicle 
de Joves Intèrprets. Us avan-
çarem que el primer concert 
es farà el dissabte 24 d’abril i 
anirà a càrrec del grup River-
side. Serà un concert de mú-
sica Blues i començarà a les 
nou de la nit. Aquest concert 
es farà al Consist Parc d’Agra-
munt.  ■

Aprenentatge bàsic 2n A.
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Aquest any hi 
haurà quatre 
concerts d’una 
nova edició del 
Cicle de Joves 
Intèrprets.
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ENTITATS CASAL D’AVIS

Festa de la xocolatada La Junta
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Ajuntamentd’Agramunt

Publicat entre l’abrilde 1988 i el setembrede 1989. 184 pàgines.

Publicat entre el novembre de 1997 i el juny de 1999. 232 pàgines.

Publicat entre el juliol de 1990 i el gener de 1991.60 pàgines.

Publicat entre el desembre de 1999 i l’octubre de 2001. 286 pàgines.

Publicat entre l’octubre de 1991 i el desembrede 1992. 100 pàgines.

Publicat entre el desembre de 2001 i el març de 2003. 172 pàgines.

Publicat entre el junyde 1993 i l’abril de 1996.254 pàgines.

Publicat entre el junyde 2003 i el març de 2005. 280 pàgines.

Publicat entre el juliol de 1996 i el juliol de 1997.112 pàgines.

Publicat entre l’octubre de 2007 i el juliol de 2008. 120 pàgines.

Publicat entre l’abrde 1988 i el setembrde 1989. 184 pàgines
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També us ho podem fer arribar per correu si ens indiqueu l’adreça i telèfon de contacte.

El Casal d’Avis d’Agra-
munt i comarca, durant 
tot l’any està organit-

zant diferents activitats, ex-
cursions i festes. Entre elles, 
el passat 6 de març es va ce-
lebrar la festa de la xocolatada 
al Pavelló Firal. La participa-
ció va ser nombrosa i concor-

reguda amb una sessió de ball 
amb música en viu. Des de la 
junta s’agraeix l’assistència a 
tots/es els/les socis/es, altres 
persones i a l’Ajuntament, 
tant per cedir el pavelló, com 
per fer possible que les nos-
tres festes i activitats siguin 
un gran èxit.

Recordar-vos que el dia 27 
de març està previst fer una 
calçotada a la comarca del 
Tarragonès, i el dia 30 del ma-
teix mes, a les 5 de la tarda al 
Casal d’Avis, s’impartirà una 
conferència sobre Consells de 
Seguretat: “Les estafes”.

Tothom hi és convidat.  ■

El dia 30 de març, a 
les 5 de la tarda al 
Casal d’Avis, s’im-
partirà una confe-
rència sobre Con-
sells de Seguretat: 
“Les estafes”.
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ENTITATS CENTRE EXCURSIONISTA D’AGRAMUNT

Dues sortides al febrer

Aquest mes de febrer, el 
Centre Excursionista, 
continua ple d’activitats. 

Hem realitzat dues sortides. 
Primer, però, cal dir que ja 
podem anar arreu amb la prò-
pia bandera del Centre. Hem 
d’agrair a la Sra. Rosita Garcia 
el seu esforç per haver-la con-
feccionat.

Bé, el dia 21 de febrer sor-
tírem de bon matí a peu cap a 
les Pallargues, el cel amenaça-
va pluja i feia un fred que pela-
va però caminant ens el vàrem 
fer passar. La ruta va discórrer 
per camins encara enfangats 

per les recents pluges i alguns 
en fase de remodelació a causa 
de les obres del Canal Segar-
ra-Garrigues. Observem que 
el paisatge del voltant, durant 
anys inamovible pot canviar en 
un futur pròxim.

Vam creuar Puigverd d’Agra-
munt, Castellnou d’Ossó, i 
Mont-roig, fi ns arribar a Pela-
galls, on ens aturàrem per visi-
tar l’església, que molt amable-
ment el senyor Martí Fontane-
lles, veí del poble, s’encarregà 
d’ensenyar-nos. Tot seguit, al 
local del poble se’ns obsequià 
amb xocolata desfeta, la qual 
vam gaudir molt en aquell dia 
d’hivern.

Seguidament, intentant recu-
perar el ritme, vam marxar cap 
a Sisteró, per arribar més tard 
a les Pallargues, on vam visitar 
el Castell de la població (gràci-
es a la col·laboració de Montse 
Rovira). No cal dir que ens va 

sorprendre molt gratament el 
seu valor patrimonial i històric, 
i vam estar molt atents a les ex-
plicacions que se’ns donà. 

En sortir, la tornada al punt 
d’inici es va fer amb cotxes. Va 
ser una bona excursió, en què 
vam gaudir de la natura i del 
patrimoni cultural i històric del 
nostre entorn més proper, molt 
desconegut per molts.

Pic del Punxó
El cap de setmana següent, 

un grupet de valents vam anar a 
pujar el pic del Punxó (a la Cer-
danya francesa) amb raquetes 
de neu. Va ser la primera sortida 
de dos dies. Aquestes experièn-
cies enforteixen el companyeris-
me i l’harmonia de la sortida. 

El divendres a la nit vam en-
fi lar la ruta amb cotxes cap a 
Llívia. Vam dormir en un alberg 
i l’endemà ens esperava un ge-
nerós esmorzar per agafar for-
ces (més d’un hagués preferit 
quedar-se endrapant i deixar la 
sortida per un altre dia).

Tot caminant, estàvem pen -
dents del temps, ja que ame-
naçava pluja i així va ser. Fi-
nalment, no vam poder fer cim 
per culpa del mal temps i vam 
haver de tornar cap a baix.

El proper mes de març realit-
zarem un curs d’excursionisme, 
impartit per l’Ignasi, i la sortida 
serà el dia 28 i farem la volta a 
la Serralada del Mont-roig.

Per últim, recordar-vos que 
si voleu més informació po-
deu entrar a la nostra pàgina 
web www.ceagramunt.com o 
enviar-nos un correu electrò-
nic a ceagramunt@gmail.com. 
També ens podeu localitzar al 
telèfon 689535233 (de 20 a 
22h).  ■
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Vam gaudir 
de la natura i 
del patrimoni 
cultural i histò-
ric del nostre 
entorn més 
proper, molt 
desconegut 
per molts.
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ENTITATS MANS UNIDES

Tómbola i sopar solidari Parròquia d’Agramunt
Consell de Pastoral
Càritas Parroquial

A principis d’any un grup 
de voluntàries perta-
nyents al Consell de 

Pastoral, Càritas Parroquial, i 
amb la col·laboració incondi-
cional de la Parròquia d’Agra-
munt, vàrem decidir engegar 
novament la tómbola benèfi -
ca la qual, com sabeu, es va 
deixar d’organitzar durant uns 
anys. Sota l’eslògan “Contra 
la fam, defensa la terra”, es va 
començar una campanya d’in-

formació i recol·lecta d’objec-
tes diversos pels establiments 
de la nostra població. Val a 
dir que l’acollida d’aquesta 
inicia tiva ha estat magnífi ca 
per part de tothom, la qual 
s’ha vist refl ectida amb les 
nombroses donacions rebu-
des, tant per part dels comer-
ços, com per les aportacions a 
nivell de particulars.

La tómbola es va instal·lar 
als locals del Foment Parro-

quial i va obrir durant els dies 
14, 15 (aprofi tant la confe-
rència de Dr. Torralba), 19 
(durant el sopar solidari), i 
també el 21 i 28 de febrer.

També, i com cada any, es 
va celebrar el “Sopar Solida-
ri de la Fam”, als locals del 
Foment Parroquial. Es va fer 
el dia 19 de febrer i enguany 
el preu del tiquet va ser de 5 
euros. A més de tenir dret a 
un entrepà i una beguda, els 
assistents van poder gaudir 
d’un recull d’actuacions mu-
sicals de l’Escala en Hi-Fi, re-
presentades per les dones de 
l’Esbarjo, i també del divertit 
sainet “Una dona indefensa”. 

Tant la recaptació de la 
tómbola, del sopar solidari, 
com de la col·lecta especial 
de l’Església, anirà destinada 
a l’ONG “Mans Unides”.

Com és ben sabut, l’objec-
tiu d’aquesta organització ca-
tòlica, és el d’eradicar la fam 
i la pobresa en el Tercer Món 
mitjançant el fi nançament 
de projectes de desenvolu-
pament, i a la vegada la sen-
sibilització de la població al 
nostre país. A nivell informa-
tiu, només dir-vos que durant 
l’any 2008 “Mans Unides” 

La recaptació ha quedat de la següent manera:

Recaptació tómbola ............................................................................................................... 1.419 €
Sopar solidari contra la fam (166 tiquets venuts ) .................................................................... 808 €
Col·lecta especial de l’Església (queda pendent ja que es realitza durant tot el mes de març)

Despeses .............................................................................................................................. -51 €

TOTAL RECAPTAT ................................................................................................................. 2.176 €
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Tómbola benèfi ca
al Foment Parroquial.

Tant la recaptació 
de la tómbola, del 
sopar solidari, 
com de la col-
lecta especial de 
l’Església, anirà 
destinada a l’ONG 
“Mans Unides”.
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va fi nançar 774 projectes de 
desenvolupament a 59 paï-
sos, amb una inversió total de 
46,7 milions d’euros.

Els diners obtinguts a la 
nostra població, aniran desti-
nats concretament a dos pro-
jectes particulars de “Mans 
Unides”: un al Senegal, per a 
la construcció de cases i tres 

pous, i un altre a Mauritània 
per a la construcció d’una es-
cola per a 250 nens. 

Avançar-vos que s’ha plan-
tejat la possibilitat de repren-
dre el projecte de la tómbola 
d’una manera continuada, i 
tal i com ja s’havia fet, apro-
fi tant la celebració de la Fira 
del Torró d’Agramunt al mes 

d’octubre.
Per acabar, volem aprofi tar 

aquestes línies per donar les 
gràcies a tots els que, d’una 
manera o d’una altra, amb 
la vostra col·laboració i par-
ticipació, heu fet que aquest 
projecte s’hagi pogut dur a 
terme.

Gràcies a tots!   ■
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Escala en Hi-Fi de les dones 
de l’Esbarjo durant el “Sopar 
Solidari de la Fam”.

L’objectiu d’aques-
ta organització 
catòlica, és el 
d’eradicar la fam 
i la pobresa en el 
Tercer Món.
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En record i homenatge a Dolors Piera i  

HISTÒRIA RECORD I  HOMENATGE

Organitzat per l’Ajun-
tament de Preixens, a 
partir d’una iniciativa 

del col·lectiu A les Trinxe-
res, el dissabte 27 de febrer 
a la tarda, es va celebrar un 
homenatge a Dolors Piera i 
Llobera, pedagoga i feminista 
nascuda fa cent anys a Puig-
verd d’Agramunt i morta a 
Santiago de Xile l’any 2002.

L’homenatge va consistir en 
posar el seu nom a un carrer 
de sota el Castell i en un acte 
acadèmic amb la presentació 
d’una biografi a, obra de les 
doctores en història, Cèlia 
Cañellas i Rosa Toran. Amb-
dós varen estar presidits per 
Jaume Gilabert, president de 
la Diputació i l’alcalde Jordi 
Planes, amb l’assistència de 
l’alcalde de Puigverd, Joan 
Eroles. Aquest va anunciar 
que el seu Ajuntament estava 
també organitzant uns actes 
d’homenatge amb motiu del 
centenari de la il·lustre puig-

1. Autoritats durant la inauguració 
del carrer a Preixens.

2. L’alcalde de Puigverd, a la zona 
del Pla de la Segla on es farà la 
plaça. A la dreta la casa verda 
on va néixer Dolors Piera.

3. Lola Sorribes rellegint una de 
les cartes de la seva cosina.

4. Dolors Piera el dia que feia 90 
anys, a Xile.

L’homenatge va 
consistir en posar 
el seu nom a un 
carrer de sota el 
Castell i en un acte 
acadèmic amb la 
presentació d’una 
biografi a, obra 
de les doctores 
en història, Cèlia 
Cañellas i Rosa 
Toran.
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 Llobera

vertana. En aquest sentit s’es-
tà preparant la urbanització 
d’una nova plaça que portarà 
el seu nom situada prop de la 

casa on va néixer, en la zona 
del Pla de la Segla.

Dolors Piera i Llobera nas-
qué l’any 1910 a Puigverd on 
el seu pare feia de mestre. La 
seva mare era una noia de Cal 
Llobera. Des de molt jove es 
va sentir atreta per l’ensenya-
ment, a partir de l’exemple 
del seu pare. També el seu avi 
patern Sebastià era de taran-
nà progressista. Havia exercit 
de Secretari Municipal a Prei-
xens, Puigverd i Baldomà.

El seu avi Pau Llobera, molt 
afeccionat a la música, era 
un gran activista republicà, 
mentre que la seva dona era 
una fervent catòlica. Malgrat 
això s’encarregà de brodar la 
bandera del Centre Republicà 
que va fundar el seu home, 
segons explica Sebastià Piera 
en la seva biografi a, “El sol-
dat de Pandora”.

Dolors Piera va tenir una 
curta però intensa activitat pe-
dagògica, feminista i política 
durant la República. Va im-
pulsar noves tècniques d’ense-
nyament basades en el mètode 
Freinet. En acabar la Guerra es 
va exiliar a França i, amb l’en-
trada del alemanys, a Xile.

Durant els darrers anys de 
la seva vida es va cartejar amb 
la seva cosina política Lola 
Sorribes, després d’entrar-hi 
en contacte arran d’una pe-
tició perquè li fes arribar al-
guna documentació familiar. 
En les cartes que li enviava 
des de Xile, la Dolors tenia 
uns records molt vius del seu 
poble del que en demanava 
constant informació. La seva 
salut no li va permetre venir a 
Puigverd atenent la invitació 
que se li va fer per part dels 
seus familiars.  ■
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Efemèrides per a la història

OPINIÓ EL CELOBERT per JOAN PUIG i RIBERA

Estic content perquè fa 
una estona he passat 
amb el cotxe per la 

plaça del Pou i he hagut de 
parar al senyal roig. “Per fi  te-
nim semàfor!”, he pensat tot 
satisfet mentre esperava sol 
sense que passés ningú pel 
pas zebra. No hi passava nin-
gú perquè no hi havia ningú 
per passar, però jo m’he espe-
rat estoicament i content per 
la novetat que explico.

Diuen que la història està 
farcida de petites històries. 
Les grans batalles, per exem-
ple, sovint s’inclinaren d’un 
bàndol o de l’altre degut a 
petits detalls que a vegades 
poden semblar insignifi cants 
i passar desapercebuts als 
més subtils observadors. Les 
històries dels pobles també. 

Quan d’aquí a cinc-cents 
o mil anys algun lletraferit 
refaci la història de la nostra 
vila hom assenyalarà que en 
tal data hi va haver el telè-
graf, més tard el telèfon; hom 
destacarà el moment en què 
els vilatans van tenir aigua 
corrent a les cases... i potser 
també diran el dia en què es 
va inaugurar el primer semà-
for, cosa que vol dir que hi ha 
una certa complexitat viària a 
l’hora de circular per carrers 
i places.

De fet, aquest any també 
podrà passar en lletres des-
tacades per altres efemèri-
des com, per exemple, que a 
la nostra vila s’ha bastit per 
primera vegada una casa pre-
fabricada de les que es fan i 
es desfan. En cosa de dues 
setmanes una empresa ale-

manya ha muntat un edifi ci 
amb tots els ets i uts. Les pa-
rets, sostres, portes, fi nestres 
i tutti quanti els portaren en 
dos tràilers que foren descar-
regats per una grua que ana-
va col·locant al seu lloc cada 
peça. Resultat: en un tancar i 
obrir d’ulls el propietari ja té 
la casa a punt. És molt pos-
sible que ara triguin més els 
permisos ofi cials i les auto-
ritzacions d’habitabilitat que 
els constructors en aixecar-la. 
Coses de la modernitat!

El setembre també passarà 
a la història agramuntina per 
un altre fet insòlit. Agramunt 
estrenà el seu primer camp 
de futbol amb gespa artifi cial. 
Fa uns noranta anys que es va 
fer el primer camp de futbol a 
la vila al costat del que avui 
és el passeig Joaquim Bru-
fau. Després de la Guerra es 
va estrenar el que tenim ac-
tualment, però de terra seca 
i aspra com una era de batre. 
Fins que fa uns mesos, Agra-
munt, que era dels pocs po-
bles que tenien l’assignatura 
pendent, gràcies als plans 
del president Zapatero i a les 
autoritats locals, el camp de 
futbol ha estat encatifat amb 
moqueta verda que no s’asse-
ca ni es panseix.

És clar que, a voltes, el que 
sembla una gran modernitat, 
passats els anys pot esdevenir 
un endarreriment. No se sap 
mai!

Quan a la vila es va decidir 
que les escombraries, que 
la gent treia religiosament 
al vespre, es dipositarien en 
contenidors, es va creure que 

era un pas en la modernitat 
malgrat alguns obstacles ini-
cials. El primer problema va 
ser que ningú volia (i encara 
no vol) el contenidor prop de 
casa; conec un veí que, quan 
treia les deixalles, empenyia 
el contenidor més enllà de la 
seva façana, per no tenir-lo 
a tocar de casa. L’adquisició 
de contenidors va suposar al 
municipi una forta inversió 
que pagàrem (i paguem) en-
tre tots amb l’augment del 
rebut corresponent. La pudor 
i la nosa d’aquests recepta-
cles són altres inconvenients 
que vam constatar aviat. No 
obstant això, a hores d’ara 
sembla que ningú seria capaç 
de prescindir dels esmentats 
contenidors.

Doncs bé, fa uns dies es pu-
blicà la notícia que un poble 
de la comarca ha donat un pas 
endavant en la recollida de 
la brossa, perquè han supri -
mit contenidors de la via pú-
blica; ara resulta que els veïns 
trauen cada vespre les deixa-
lles al carrer seguint un ordre: 
un dia es tracta del paper, una 
altre de la matèria orgànica, 
un altre del plàstic, etc. 

Així doncs, a voltes, el que 
en el seu moment sembla un 
avenç, passat el temps pot ser 
tot el contrari. Si més enda-
vant s’arriben a suprimir els 
semàfors que ens fan esperar 
quan no passa ningú, potser 
també ho celebrarem com un 
signe de progrés i modernit-
zació. I és que la història
està farcida d’efemèrides fa-
llides i de passos endavant i 
endarrere.  ■

A voltes el que en 
el seu moment 
sembla un avenç, 
passat el temps pot 
ser tot el contrari. 
Si més endavant 
s’arriben a suprimir 
els semàfors que 
ens fan esperar 
quan no passa nin-
gú, potser també 
ho celebrarem com 
un signe de progrés 
i modernit zació.

JOSEP BERTRAN
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Ocells: la puput

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

És un dels ocells més 
vistosos que habiten 
les nostres comarques 

durant tot el bon temps. Amb 
el cos de color ataronjat, uns 
ulls vius com una centella, 
una cresta de plomes que 
obre quan està nerviosa o té 
por i un disseny ben diferent a 
les ales amb els colors blanc i 
negre ben combinats que aju-
den a fer-la visible quan vola 
amb vol lent que, per cert, ho 
fa tot dibuixant unes boni-
ques ondulacions com si fos 
una papallona.

Les puputs són ocells mi-
gradors que solen arribar de 
l’Àfrica ben aviat; així, molts 
anys abans d’acabar el mes 

de febrer ja en sentim els seus 
cants i els veiem per aquests 
contorns tot anunciant-nos 
que la primavera i el bon 
temps s’atansen. Són ocells 
insectívors, i el fet de tenir el 
bec prim, llarg i lleugerament 
corbat els ajuda força a treu-
re molts insectes de dins de 
les escletxes, ja sigui de les 
escorces dels arbres o dels 
mateixos troncs quan aquests 
són vells o malaltissos o bé 
morts del tot i, a més, el seu 
bec és fet a mida per introdu-
ir-lo entre les pedres i les es-
querdes de les parets velles o 
en mal estat. No obstant això, 
s’ha de dir que una de les 
seves preses predilectes són 
les cries dels grills que enca-
ra són cadells, no tant quan 
són adults. Quan tenen la sort 
de trobar-ne un s’ho passen 
d’allò més bé, primer de tot 
jugant amb ell com solen fer 
els gats amb els ratolins, és 
a dir, agafant-lo i rebotant-lo 
contra el terra una i una altra 
vegada fi ns que acaba atordit 
i estabornit, llavors és quan 
arriba l’hora de cruspir-se’l 
amb delit.

Les puputs no fan mai cap 
niu, aquesta feina carregosa 
se l’estalvien, però també és 
veritat que la seva llar té molt 
a desitjar, ja que als forats que 
trien per pondre-hi els ous di-
rectament, amb el temps, s’hi 
acumulen grans quantitats 
d’excrements dels polls, i els 

esmentats excrements són 
més pudents que un carnús. 
Sigui com sigui, però, els no-
vells passen tres setmanes a 
l’interior d’aquest receptacle 
abans d’abandonar-lo defi niti-
vament i per sempre més.

De petites les puputs tenen 
els ulls completament tancats 
fi ns que, de mica en mica, 
se’ls van obrint, i tenen el cos 
cobert d’un llarg borrissol, 
del qual se’n van despullant 
a mesura que els comencen a 
créixer les plomes per tot el 
cos.

Empren un mètode molt 
singular per a defensar-se de 
qualsevol intrús, depredador 
o enemic; un mètode que sol 
ser molt efectiu i que consis-
teix a disparar-los amb força 
els seus excrements calen-
tons i acabats de fer.

Tot i ser un ocell molt vis-
tós i de bona relació amb els 
humans té un defecte que la 
gent no li perdona de cap de 
les maneres, que és la pudor 
que desprenen els seus nius 
on s’acumulen grans quan-
titats d’excrements, fi ns i tot 
de niuades anteriors. D’ací 
vénen certes expressions, com
és ara, aquella que diu: “la 
puput sempre put”. I el seu 
nom sembla que té el seu ori-
gen en el seu suau cant “pu-
pu-puú” que hi ha gent que 
el confon amb el del cucut, 
que sona així “cu-cú”, només 
amb dues síl·labes.  ■

La puput és un ocell dels més coneguts i familiars, ja que es troba força bé en la proximitat hu-
mana i li agrada molt acostar-se als femers de les masies i llocs on s’aboquen escombraries per 
furgar amb el seu bec bastant llarg i prim amb el fi  d’extreure’n els insectes i cucotes que són el 
seu plat preferit.

Les puputs són 
ocells migradors 
que solen arribar 
de l’Àfrica ben 
aviat; així, molts 
anys abans d’aca-
bar el mes de 
febrer ja en sentim 
els seus cants i els 
veiem per aquests 
contorns tot anun-
ciant-nos que la 
primavera i el bon 
temps s’atansen.
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A la meva estimada gateta

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Rosa Maria

Carnaval: per gaudir o fer mal?
Una comparsa indignada

Fa anys que ens disfres-
sem i participem a la rua 
de carnaval de la vila, i 

mai no ho havíem passat tan 
malament com enguany.

El carnaval no és per gau-
dir i passar-ho bé? Doncs no, 
no és així, no tothom pensa el 
mateix!

Hi ha comparses, especial-
ment una en concret que no 
direm el seu nom, els compo-

nents de la qual només pen-
sen a beure, fer mal, trencar 
les coses dels altres i no dei-
xar gaudir del dia.

Cal recalcar, a les reunions 
que es fan a l’ajuntament, 
que es mantingui una distàn-
cia prudencial amb la com-
parsa de davant, si quan és
el moment tothom fa el que 
vol? No seria millor el compli-
ment de totes les bases? Qui 

pagarà els danys ocasionats?
L’any vinent ens agradaria 

poder continuar gaudint del 
carnaval d’Agramunt, com en 
anys anteriors i com hem fet 
fi ns ara.

Esperem que des de l’Ajun-
tament facin el possible per 
solucionar temes com aquest 
i evitar que es repeteixi la si-
tuació desagradable en prope-
res edicions. ■

Em van donar 
aquesta gateta 
el març de 2007, 
quan només tenia 
tres dies de vida, 
perquè la mare la 
va rebutjar. Vaig 
improvisar un 
biberó i li donava 
la llet, als primers 
dies rebaixada. Des 
del primer moment 
ho va acceptar i 
quan va començar 
a obrir els ulls, 
ella mateixa se la 
prenia soleta amb 
les potetes.

L’any vinent ens 
agradaria poder 
continuar gau-
dint del carnaval 
d’Agramunt, com 
en anys anteriors 
i com hem fet fi ns 
ara..

He d’expressar la ràbia 
i la impotència que 
sento en aquests mo-

ments. Segons he sabut més 
tard, això va passar el dia u 
de gener. Recalco el dia per si 
algú ho ha fet, i es dóna per 
al·ludit.

Tenia una gateta a la qual 
havia posat molta estima. Per-
meteu-me explicar-vos la his-
tòria. Em van donar aquesta 
gateta el març de 2007, quan 
només tenia tres dies de vida, 
perquè la mare la va rebutjar. 
Vaig improvisar un biberó i 
li donava la llet, als primers 
dies rebaixada. Des del pri-
mer moment ho va acceptar i 
quan va començar a obrir els 
ulls, ella mateixa se la prenia 
soleta amb les potetes. Feia 
goig veure una coseta tan pe-
tita i com n’era d’espavilada.

Va passar el temps i es va 

fer gran, va tenir gatets, un 
dels quals el vaig donar a uns 
veïns del costat. La mare, ho 
sigui la meva gateta, cada dia 
anava a veure’l, saltant d’una 
teulada a l’altra, fi ns que els 
veïns van arreglar la teulada i 
en fer-la d’un material rellis-
cós no podia passar a veure el 
seu fi llet. És per això que va 
saltar per davant de casa i, en 
no estar acostumada a la vida 
del carrer, malauradament va 
morir atropellada. Sé que hi 
havia la possibilitat que això 
podia acabar així. Però si 
els cotxes no anessin tan de 
pressa per dins la vila, això no 
hauria hagut de succeir.

Com que jo no ho vaig saber 
fi ns quasi tres setmanes des-
prés, la vaig buscar per tot ar-
reu dia rere dia, preguntant a 
la gent. Llavors, gat que veia 
el seguia on es posava. Des-

prés la cridava, per si s’hi tro-
bava i em reconeixia la veu. 
Fins que em van dir que ha-
vien vist mort un gat d’aques-
tes característiques davant 
on visc, potser havent volgut 
creuar la carretera.

El seu posat i caminar era 
senyorial, amb uns ulls que no 
he vist mai en cap altre gat. 
Sempre portava un cascavell 
lligat al coll, així la controlava 
tan bon punt la sentia. No em 
fa vergonya dir que l’he plorat 
i no passa dia que no hi pen-
si. Per als que no els agraden 
els animals diran que això són 
ximpleries.

Des d’aquí faig una crida 
a tothom que condueixi un 
cotxe que afl uixi la marxa en 
veure un animal, no saben el 
sofriment que poden causar a 
les persones que estimen les 
mascotes.  ■
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Dinar de germanor

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

J. Ribalta

Foto denúncia
A. R.

El passat dia 27 de febrer 
vàrem celebrar el dinar 
de germanor de tots els 

participants i col·laboradors 
del 4rt campionat de botifarra 
“Bar Tres Hermanos”.

Tots els assistents al dinar 
vàrem poder gaudir d’una ex-
quisida caldereta de cabrit, 
cuinada pel Domingo Gómez 
(lo Guixaire) que ens va dei-
xar bocabadats amb el seu art 

culinari.
En acabar, es procedí al 

lliurament d’una placa com-
memorativa a l’amic i partici-
pant Joaquim Cifuentes com 
a membre més veterà, i tot 
seguit es lliuraren els trofeus 
a les tres parelles guanyado-
res del campionat que foren 
les següents:

– Primer lloc: Ermengol 
Marsinyach i Pere Sorribes

– Segon lloc: Coke i Chaves
– Tercer lloc: Josep Ortiz 

(Kosiem) i Alex Barroso
Una vegada lliurats els tro-

feus es procedí al sorteig de 
regals donats per empreses, 
establiments i col·laboradors 
del campionat.

Per acabar, agrair a l’Andreu 
Ramos tot l’esforç dedicat a 
organitzar aquest campionat 
i dir a tots els participants i 
col·laboradors que vàreu par-
ticipar en aquest entranyable 
dinar de germanor, moltes 
gràcies i fi ns l’any vinent.   ■

Gamberrada la nit del 26 al 27 de febrer, a 
l’avinguda de Marià Jolonch. Algú que no 

tenia res més a fer, es va “entretenir” a trencar 
els retrovisors de sis o set cotxes aparcats.

Ràbia i impotència és el que se sent. Perquè 
aquest “valent” quedarà impune per repetir la 
“proesa”.
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Demanar per Josep Mª

600 446 600 - 973 713 050

SERVEI
                  de TAXI

Dos vehicles de 5 i 7 places climatitzades
Curt i llarg recorregut

Lloguer de remolc de grans dimensions per a turismes

24 hores - Tots els dies24 hores - Tots els dies24 hores - Tots els dies

* servei de carta

* menú cap de setmana

* dinars i sopars per a grups,
   familiars i d’empresa (22€)

* menú diari

Passeig Lluís Companys, 2 (Ctra. C-53 Tàrrega-Balaguer, km. 124)
25331 EL TARRÒS  -  Tel. 973 713 050  -  Mòbil 647 801 845

Truqueu per demanar informació!
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Apadrinament lector

ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Escola Macià-Companys

Des del curs passat a 
l’escola es duu a ter-
me l’experiència de 

l’apadrinament lector entre 
alumnes de cicle superior i de 
cicle inicial. Els/les alumnes 
de sisè curs fan de padrins i 
de padrines lectors/es als/les 
alumnes de primer i els/les 
alumnes de cinquè als/les de 
segon curs.

És una activitat que es rea-
litza un cop per setmana du-
rant 40 minuts. Cada infant 
de cicle superior és padrí/na 
d’un/a de cicle inicial, llegei-
xen contes de la biblioteca 
dels petits que siguin del gust 
del fi llol o fi llola. Les parelles 
es construeixen de manera ar-
bitrària, llevat dels casos que, 
per l’habilitat lectora, cre-
iem necessari intervenir-hi. 
D’entrada l’actitud de tots/es 
és positiva, per l’interès que 
desperta, això propicia l’ac-
ceptació i la simpatia per la 
seva parella.

Abans d’iniciar-se s’informa, 
tant els/les padrins/es com 
els/les fi llols/es d’uns com-
promisos que han d’adquirir. 
Després de cada sessió, hi ha 
un seguiment de l’activitat 
mitjançant un carnet lector, 
en el qual els/les padrins/es 
escriuen les anotacions posi-
tives del procés lector del seu 
corresponent fi llol/a.

L’activitat ens serveix per:
- Millorar i motivar el nivell 

lector de l’alumnat.
- Establir relacions de co-

neixement mutu entre alum-
nes de diferents nivells.

- Potenciar la responsabili-
tat i el compromís.

- Motivar vers la lectura.
- Millorar l’autoestima i la 

convivència.
- Propiciar situacions de re-

lació usant la llengua catala-
na entre alumnes de diferents 
orígens.

WORLD BOOK DAY
El dia 4 de març els/les 

alumnes de l’escola Macià-
Companys hem participat en 
el dia internacional del llibre. 
Això és una iniciativa proposa-
da per tal de motivar i apropar 
una mica més alumnes i mes-
tres en la llengua anglesa. En 
aquesta iniciativa es tracta de 
llegir un llibre d’anglès durant 
10 minuts en silenci i de ma-
nera individual.

Nosaltres ens hem reunit 
tots els/les alumnes de pri-
mària a la sala polivalent de 
la nostra escola, ens hem 
assegut en rotllanes per cur-
sos acompanyats pels/per les 
tutors/es i/o especialistes i 
hem estat llegint amb silenci 
aquests 10 minuts.

L’experiència ha estat molt 
positiva, ja que els/les alum-
nes han estat en silenci ab-
solut, molt concentrats/des i 
interessats/des en els llibres 
que tenien a les seves mans.

Animem tothom a continuar 
la seva lectura individual!  ■

M
A

C
IÀ

-C
O

M
PA

N
Y

S

M
A

C
IÀ

-C
O

M
PA

N
Y

S

L’apadrinament 
lector és una 
activitat que es 
realitza un cop 
per setmana du-
rant 40 minuts.
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Ni un pas més

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE per J. PIJUAN

Com cada dia ha sortit a 
passejar de bon matí. 
Tan bon punt ha posat 

els peus al carrer la fredor de 
l’ambient se li ha llançat a so-
bre i l’ha embolcallat. El seu 
tacte fresquívol s’ha enganxat 
com una paparra en els seus 
ossos però no sufi cientment 
per instar-lo a desdir-se de 
sortir, i tot seguit ha emprès la 
passejada matinal. Transita per 
carrers adormits encara buits 
de gent. De tant en tant sent 
com algun comerç comença 
a aixecar portes, no obstant 
la solitud que l’acompanya a 
aquelles hores li confi rma que 
la majoria de la gent continua 
resguardada dins l’escalfor de 
les seves llars. Passet a pas-
set arriba al pas de vianants 
que acostuma creuar. Mentre 
s’hi apropa observa clarament 
que té via lliure, no obstant 
s’hi atura igualment, per se-
guretat. Mentre mira a banda 
i banda del carrer per asse-

gurar-se completament de no 
trobar-se amb cap sorpresa, la 
seva mirada repara en la fi gura 
erecta que té postrada al seu 
costat i que roman completa-
ment immòbil. L’observa des-
caradament sense amagar-se 
comprovant que encara resta 
inactiva malgrat que fa dies 
que es va establir en aquest 
lloc davant la curiositat dels 
vilatans. I sense perdre més 
temps continua la seva marxa 
deixant enrere aquella fi gura 
adormida. Durant una bona 
estona va fent via camí enllà 
allunyant-se a poc a poc del 
poble fi ns que de cop i volta 
nota que les cames li comen-
cen a fer fi ga, i aleshores es 
mira el rellotge i s’adona de 
com de ràpid ha passat el 
temps, així que veient l’hora 
que es decideix de donar mitja 
volta i tornar cap a casa sense 
encantar-se gaire pel camí.

El camí de tornada l’ha fet 
amb tanta lleugeresa que quan 
s’ha trobat a les portes del po-
ble ja no podia donar ni una 
passa més. Havia apressat tant 
el pas que les cames li exigien 
un moment de descans, i no 
tingué altre remei que aturar-
se un moment a seure en un 
banc. Un cop ha recobrat les 
forces s’ha posat de nou en 
moviment.

Quan ha arribat al pas de 
vianants anava tan decidit 
per arribar a casa que no ha 
parat atenció amb els canvis 
que s’havien esdevingut du-
rant el matí, així que tal com 
feia sempre ha mirat a banda i 
banda del carrer per assegurar-
se que no venia cap vehicle i 
quan ha vist que tenia via lliu-

re es disposà a creuar el carrer 
com si res. Però en el moment 
de començar a passar ha notat 
una forta estrebada que l’ha 
fet recular de sobte provocant-
li un fort sobresalt. Immedia-
tament s’ha girat per veure qui 
el deturava d’aquella manera, 
quan l’ha mirat ha reconegut 
que era un dels altres inquilins 
establerts feia poc allà. Durant 
uns segons les seves mirades 
s’han creuat i quan ha vist 
aquella vermellor dels seus 
ulls ni s’ha immutat i s’ha girat 
amb indiferència amb la inten-
ció de passar a l’altre costat. 
Però quan ha volgut avançar, 
el desconegut l’ha subjectat 
novament obligant-lo a roman-
dre quiet al seu costat. Durant 
uns instants el pobre home ha 
intentat deslliurar-se de les se-
ves urpes, però en veure que no 
se’n podia desempallegar no 
ha tingut altre remei que clau-
dicar i quedar-se plantat allà, 
i aleshores s’ha adonat que a 
l’altre costat del carrer hi ha-
via un altre desconegut d’ulls 
vermells que li feia senyals 
que no podia passar. Després 
d’una estona esperant, que li 
ha semblat una eternitat, ha 
notat que la pressió sobre ell 
desapareixia i aleshores ha vist 
que el desconegut del davant 
el cridava perquè avancés. I 
sense esperar cap explicació 
ha començat a creuar el car-
rer sense deixar de fi tar aquell 
desconegut que ara tenia els 
ulls verds, no fos cas que es 
repensés. Mentre avançava, 
una colla de cotxes s’havien 
parat a banda i banda del pas 
de vianants esperant poder 
continuar.  ■

Quan ha arribat al 
pas de vianants 
anava tan decidit 
que no ha parat 
atenció amb els 
canvis que s’ha-
vien esdevingut 
durant el matí, 
així que tal com 
feia sempre ha 
mirat a banda i 
banda del carrer 
per assegurar-se 
que no venia cap 
vehicle i quan ha 
vist que tenia via 
lliure es disposà 
a creuar el car-
rer com si res.

J. PIJUAN
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Premi Jocs Florals

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES POESIA

per Joan Fusté Marsol

L’esguard de l’univers que m’ofereixes
me l’enganxo en la pell de cada jorn;
em palpo per trobar-te, trobar-me,
planxada en el teu cos feta moixaina.
Camino amb els efectes de l’amor
quan tu el fas llampegar sempre en majúscula.
La paraula: t’estimo. Com enxampo
deixant-la entre els llençols de dins de l’ànima.
Amb cossos fets robots, amb carn que sagna,
vestim el sol tot despullant la lluna,
i els estels, fanalets, que ens fan ballar
com ho fèiem plegats a l’envelat;
d’aquell temps esquitxat de somnis-foc
vessant la copa dels projectes plastilina,
on hi vàrem fer els motlles pels interrogants,
amagats als bombons de tants de besos.
L’amor, el quadre abstracte que pintem
amb promeses eternes que s’escapen,
en les il·lusions de la innocència
que deixen uns colors que es modifi quen
per la felicitat, a voltes tan real,
i unes altres banyada per la pluja.
Per un acte d’amor van engendrar-nos
per créixer i gaudir dels sentiments;

bombolles de sabó que se’n du l’aire
per tornar-los al cor de l’experiència,
quan arriba el temps just per descobrir,
que l’amor porta amb ell un viarany.
Un camí fet d’encerts i desencerts
per enfortir les pells dins del teatre.
Ningú no ens va avisar que el nostre amor
estaria farcit de roses i d’espines.
De dies clars i de més foscos;
que aprendríem a riure i a plorar,
a enfortir-nos i a ser a estones dèbils.
L’amor, mai no és de color rosa.
L’amor, és la més gran prova de foc!
Tu i jo, fa temps que hem enterrat els tòpics
per reposar en l’esguard del nostre amor,
aquest que ens ha donat la saviesa
i uns pinzells, que hem sucat, a la pintura
de la vida, i així, poder esquitxar
aquesta tela blanca per crear:
el nostre quadre abstracte,
extret de l’art de l’univers
del nostre amor
              tan insegur,
                        i tan perfecte!

L’ART DE L’AMOR

Carme Raichs va ser la guanyadora de la Flor Natural, Premi de la Generalitat de Catalunya, als Jocs Florals de la 
Tardor a l’Ajuntament de Barcelona, amb l’obra “L’art de l’amor”. En obtenir aquest guardó va ser la que havia de 
triar i proclamar la reina dels Jocs Florals, i va voler que fos la seva fi lla Laia. A l’acte de lliurament de premis hi 
havia representants de la Generalitat, de la Diputació i de l’Ajuntament, a més del president i mantenidor del l’acte 
dels Jocs Florals amb els membres del jurat.

Carme Raichs i la seva fi lla Laia en el moment 
de recollir el premi.
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La classe

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES MICRORELATS per RICARD BERTRAN

En Manel acaba de pas-
sar llista, de vint-i-sis 
alumnes que hi hauria 

d’haver, avui n’han vingut 
setze, és dels dies que hi ha 
més assistència.

– Selim; no et toca a tu po-
sar la data?

En Selim tecleja bint-i-buit 
de fevré de dos mil vinticinc. 
El que escriu al seu ordina-
dor surt automàticament a 
la pissarra electrònica. La 
Natasha, asseguda sempre 
a primera fi la, just al davant 
del Manel, aixeca la mà:

– Senyor professor, no està 
ben escrit.

– Selim, t’hi has de fi xar 
més. Natasha; corregeix sis-
plau.

La Natasha, va corregint 
des del seu portàtil, tota la 
classe observa com van can-
viant les lletres de la pissar-
ra. Al fi nal de la data, surt 

dibuixat un cor 
que batega.

– Natasha! Fes 
el favor; esborra 
això!

Tots es posen a 
riure. La Natasha 
sent una gran ad-
miració pel Ma-
nel, i no deixa 
passar cap opor-
tunitat per fer-la 
evident. A vega-
des, en Manel 
fi ns i tot se sent 
incòmode amb 
aquella mirada 
feta amb ulls de 
peix que el fora-
den tota l’estona.

– Bé, avui par-
larem de les institucions de 
Catalunya. Suposo que heu 
estudiat. Vladimir; qui era el 
president de la Generalitat 
quan es va signar la declara-
ció d’independència?

En Vladimir dubta, busca 
amb la mirada algun ajut dels 
seus companys. Com que 
aquest no arriba, aventura:

– Pasqual Montilla.
Riallades generalitzades.
– Nooooo; no és ni JOSÉ 

Montilla, ni Pasqual MARA-
GALL. A veure, qui ho sap?

La Natasha aixeca la mà 
nerviosament. En Manel 
busca amb la mirada alguna 
altra mà aixecada, no n’hi ha 
cap més. Li fa ràbia haver de 
preguntar una altra vegada 
a la Natasha. Fa un altre in-
tent:

– Boubakar, m’ho podries 
dir tu?

En Boubakar, avergonyit, 

mira a terra sense aixecar al 
cap.

– Senyor mestre; que pue -
do salir una mica antes 
avui?

– I ara què passa?
La Roxana s’aixeca i cami-

na cap a la porta:
– És que mi fi lla mayor 

s’ha quedat en casa cuidant 
a la petita, que tiene febre, i 
la he de potar al metge.

En Manel fa un gest d’as-
sentiment mentre esbufega 
tot remenant el cap resigna-
dament.

Quan el Govern va comen-
çar a obligar a passar un 
examen de ciutadania als 
immigrants per a obtenir el 
certifi cat de residència, i es 
van instaurar aquestes clas-
ses especials, en Manel es 
va prestar voluntari, fart de 
treballar amb canalla. Però 
se n’havia penedit moltes ve-
gades, allò era molt pitjor.

Decebut mira el rellotge, 
encara falten vint minuts, 
però no li queda esma per a 
més:

– Per avui ja hem acabat. 
Sisplau, per demà repasseu 
els articles de la constitució 
que entren a l’examen.

Mentre tothom va desfi -
lant, la Natasha s’aixeca una 
mica la faldilla i li dedica un 
somriure insinuant.

En Manel envermelleix, 
ella ha estat discreta i no ha 
dit a ningú que se’l va trobar 
a la Whiskeria on treballa, 
però ell no deixa de sentir-se 
amenaçat. Recull el seu e-
book i surt precipitadament 
per la porta.  ■

Quan el Govern va 
començar a obligar 
a passar un exa-
men de ciutadania 
als immigrants per 
a obtenir el certifi -
cat de residència, 
i es van instaurar 
aquestes clas-
ses especials, en 
Manel es va pres-
tar voluntari, fart 
de treballar amb 
canalla.
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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»
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T ESCOLA
G.GATELLwww.cfagramunt.cat

Resultats i classifi cacions R. Mendoza

Segona Regional
Castellciutat 3 Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 4 Barbens 1
Poal 0 Agramunt G. Gatell 1

Classifi cació J GF GC Punts

Vilanova de la Barca 22 54 32 47

Agramunt G. Gatell 22 51 25 47

Alcoletge 22 41 25 43

Gerb 22 51 36 41

Tàrrega 22 43 28 38

Ribera d’Ondara 22 34 29 38

Castellciutat 22 42 32 36

Ivars d’Urgell 22 36 42 32

Albi 22 52 34 31

Térmens 22 40 37 31

Vallfogona de Balaguer 22 32 45 28

Poal 22 33 38 25

Vilanovenca 22 36 42 25

Oliana 22 30 42 21

Bellpuig 22 30 48 21

Barbens 22 29 52 20

Tornabous 22 27 47 19

La Fuliola 22 21 48 12

Cadet
Agramunt G. Gatell 2 Bellpuig 2
Mollerussa 3 Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 4 Pla d’Urgell 0

Classifi cació J GF GC Punts

Mollerussa 18 55 14 46

At. Segre 18 69 19 45

Tremp 18 52 16 41

E. F. Urgell 17 58 28 39

E. La Noguera 17 53 35 30

Rialp 18 44 43 25

Tàrrega 18 42 40 25

Cervera 18 39 57 18

Bellpuig 17 37 52 17

Agramunt G. Gatell 18 34 50 16

Pla d’Urgell 18 15 47 6

Fondarella 17 12 109 0

Infantil
Agramunt G. Gatell 1 Orgel·lia 8

AEM 6 Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 2 Guissona 3

Classifi cació J GF GC Punts

Bordeta 20 89 4 57

Baix Segrià 19 111 8 54

Andorra 20 79 27 45

At. Segre 20 51 18 43

Orgel·lia 19 66 34 35

AEM 20 53 34 34

Balàfi a 20 58 41 34

Borges-Garrigues 20 46 47 32

Tàrrega 20 49 43 28

Mollerussa 19 29 31 25

Pardinyes 20 41 44 19

Guissona 20 37 74 19

Balaguer 19 17 77 17

Mig Segrià 20 20 90 8

Agramunt G. Gatell 20 19 101 5

Cervera 20 6 98 2

Aleví
Cervera 4 Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 1 Pobla de Segur 9
Pla d’Urgell 2 Agramunt G. Gatell 0

Classifi cació J GF GC Punts

AEM 18 61 8 52

Guissona 18 67 15 46

Pobla de Segur 18 75 19 45

Cervera 17 40 15 38

Pla d’Urgell 18 39 30 27

La Noguera 18 39 55 25

Tàrrega 18 36 32 25

E.F. Urgell 18 43 44 24

Agramunt G. Gatell 18 31 49 22

Linyola 18 33 58 16

Intercomarcal 18 19 52 16

Bellpuig 18 37 77 13

At. Segre 18 14 44 9

Rialp 17 23 59 9

Benjamí-A
Balàfi a 6 Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 4 Lleida 6
Agramunt G. Gatell 5 Monzon 0

Benjamí-B
Balàfi a 5 Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 1 Fraga 3
Agramunt G. Gatell 2 Tàrrega 5

Pre-Benjamí
Agramunt G. Gatell 6 Alpicat 6
Ascó 3 Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 8 Tàrrega 1

(Aquestes categories no disposen de classifi -
cació).

Infantil 09/10. Jugadors: I. Sementé, M. Vilella, E. Ros, D. Díaz, A. Vinielles, M. Admin, J. Palomino, R. Creus, M. Antequera,
O. Vadillo, X. Tomàs, X. Pedrol, R. Cuñat, J. Coll, R. Gascon, J. Noguera, J. Abellana, A. Martínez, J. Planes, P. Pedrós, N. Anzíbar, 
D. Rodríguez, A. Tapia, M. Giraldo.
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AGENDA DEL MES D’ABRIL AL CAMP D’ESPORTS 

Segona Regional
 Dia 11, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Vilanova de la Barca
 Dia 25, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Oliana

Cadet Torneig de Primavera (calendari pendent de la Federació)

Infantil Dia 17, a les 16,30 h Agramunt G. Gatell - Andorra

Aleví Dia 10, a les 15,30 h Agramunt G. Gatell - Bellpuig

Benjamí-A Dia 17, a les 10,30 h Agramunt G. Gatell - Mollerussa

Benjamí-B Dia 17, a les 11,30 h Agramunt G. Gatell - Guissona

Pre-Benjamí Dia 24, a les 12,30 h Agramunt G. Gatell - At. Segre

I Torneig Social de Futbol 7 “Vila d’Agramunt”

Classifi cació fi nal:

Equips: Punts
Tiki Taka Morrom 39
Terribles del Sió 31
Me Río de Janeiro 28
F.C. Casal Agramuntí 25
Preixens 24
Benjamins Team 19
Unió Islàmic 17
Ferreteria Firal 13
Marsella 10
Olímpic 92 9
Gimnàs Donai 6
Sado Evolution 6
40’s 4
Nuike 1

El passat dia 26 de febrer es van 
lliurar els trofeus del I Torneig de 

Futbol-7, amb la presència del regidor 
d’Esports, Antonio Farré; el president 
del Club, Carles Escolà; representants 
dels equips “Tiki Taka Morrom” (cam-
pió), “Terribles del Sió” (segon classifi -
cat), “Me Río de Janeiro” (tercer clas-
sifi cat), i jugadors dels altres equips 
participants.

Cal destacar la participació d’equips 
amb jugadors d’altres països, donant 
l’oportunitat de gaudir de les noves 
instal·lacions a persones que no juguen 
regularment al futbol (campionats de 
lliga). També destaquem l’alt nivell 
exhibit per l’equip campió “Tiki Taka 
Morrom”. Felicitats. Lliurament de trofeus del campionat de Futbol-7.
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TORRONS I XOCOLATES A. LLUCH
Som artesans de debò

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

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

A la nostra botiga trobaràs:

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

Els equips es van consolidant Ruben Añé

B
A

C

Ja hem arribat a l’equador de la tem-
porada 2009-2010 i els diferents 
equips del BAC encaren els trams 

fi nals de temporada amb diversa sort i 
diferents trajectòries. Anem a analitzar 
què ha passat aquest últim mes a les 
pistes de joc.

Pel que fa al Sènior Masculí destacar 
que la derrota a domicili davant el CENG 
Artesa de Segre per 46-51 va crear al-
gun dubte quant al joc de l’equip. Tot i 
així els agramuntins es van saber refer 
del revés de la derrota i tot i perdre da-
vant el CB Pardinyes posteriorment es va 
assolir la victòria davant el CB Almenar 
(76-23). Cal dir que la plaga de lesions 
de l’equip (quatre en poc més de quinze 
dies) ha fet que s’hagi hagut de recórrer 
a júniors per tal de poder completar les 
convocatòries dels partits. I sembla evi-
dent que la decisió ha estat tot un èxit 
ja que l’aportació dels més joves és molt 
destacable. Els propers enfrontaments 
davant equips com el CB Calaf, el CB 
Sícoris, el CB Bellvís i el CB Vilanova de 
Bellpuig marcaran l’esdevenir de l’equip, 
que nota molt les lesions però que con-
serva tota la il·lusió per superar amb èxit 
el tram fi nal de temporada.

I en una situació similar es troba el 
Sènior Femení. El bagatge de la primera 
fase ha estat de quatre victòries i 10 der-

rotes i s’ha assolit la sisena posició en la 
classifi cació. En el tram fi nal d’aquesta 
primera fase, dues lesions han entorpit la 
bona marxa de l’equip pel que fa a la di-
nàmica tot i els mals resultats. Destacar 
com a punt d’infl exió la dura derrota a la 
pista del CB Juneda (40-36) en un partit 
en què hi va haver absolutament de tot: 
emoció en el resultat, remuntades per 
ambdós equips, tensió a la grada i mala 
sort fi nal que va conduir l’equip a la der-
rota. Posteriorment les noies del BAC van 
saber rescabalar-se de la situació i amb 
un gran encert en el tir des de la mitja 
distància i molta lluita sota el cèrcol van 
doblegar el CB Bell-lloc (39-36).

En breu s’inicia el play-off de la ter-
cera catalana i el rival és el CB Secà. 
Serà difícil aconseguir la classifi cació al 
millor de tres encontres, però les noies 
del BAC han fet palès que quan es mar-
quen un objectiu ningú no pot aturar-les 
i aquest és un bon moment per assolir 
una gesta que seria històrica.

El Júnior Masculí està fent un inici de 
segona fase d’allò més engrescador. A 
part de les dues victòries convincents da-
vant rivals bregadors en tots els aspectes 
com el CEP Vallfogona i el CB Alcarràs, 
s’ha apreciat una notable millora quant al 
joc col·lectiu, al compromís dins la pista i 
al saber comportar-se en tot moment. Un 
jugador de bàsquet ha d’entendre que no 
només practica un esport que consisteix 
en fi car la pilota dins la cistella, sinó que 
ha de transmetre uns valors de joc net, 
cordialitat i esportivitat que han d’estar 
per sobre de tot. I aquells que no enten-
guin que per sobre de tot està la imatge 
de la persona, de l’equip i del club per 
davant del resultat no tenen cabuda en el 
projecte esportiu del BAC.

El Cadet Femení s’ha sabut refer de 
la derrota a casa davant el CB Secà, en 
un dia en què a les noies del BAC no 
els va sortir res d’allò que van provar, ja 
que posteriorment es van imposar al CB 
Térmens a la seva pista donant una lliçó 
magistral d’ocupació de l’espai i circu-
lació ràpida de la pilota. Aquesta és la 

dinàmica a seguir per l’equip i que de 
ben segur li donarà força èxits. Només a 
tall de curiositat, davant el CB Alpicat, 
equip que fa un any i mig ens va guanyar 
de 50 punts, a punt va estar l’equip de 
donar la sorpresa ja que li va jugar de tu 
a tu en tot moment (41-51).

Llàstima de la derrota de l’Infantil Mas-
culí davant el CB Mollerussa (68-44), ja 
que en cas de victòria l’equip s’hagués 
posat per primera vegada líder de la ca-
tegoria. Tot i la desfeta, la dinàmica i el 
treball de l’equip és força positiu. Val a 
dir que el grup en què s’està enquadrat 
no té un nivell molt alt, però l’esperit de 
superació dels nois, el treball de pacièn-
cia de l’entrenador i de motivació del 
delegat de camp i uns entrenaments en 
què es treballen moltes situacions de joc 
específi ques, són la clau d’un conjunt 
que a poc a poc es va consolidant i aga-
fant confi ança en la categoria.

NIVELL INTERN DEL CLUB
I pel que fa a nivell intern del Club, 

dir-vos que properament se celebrarà 
l’assemblea informativa en la qual es do-
narà compte de l’estat actual econòmic 
del Club, s’explicarà la planifi cació es-
portiva i es resoldran molts altres dubtes 
que puguin sorgir.

També s’està treballant en la 9ª Festa 
del BAC que coincideix amb el 25è ani-
versari del Club i que ben aviat s’infor-
marà de la data de celebració i el format 
que es vol donar a aquest ja tradicional 
esdeveniment.

Tanmateix no volem acabar aquesta 
crònica sense agrair molt sincerament a 
l’Ajuntament de Bellpuig i a l’IES Ribera 
del Sió la deferència en la cessió de les 
seves instal·lacions de manera altruista, 
per a poder realitzar les activitats espor-
tives en el cap de setmana de l’Agr’au-
to. Només tirarem endavant si entre les 
entitats ens ajudem el màxim possible, 
defugint de fer cadascú la guerra pel seu 
compte. Molta sort a tots els equips del 
BAC i fi ns el proper mes, amb més victò-
ries i bon joc!  ■

Equip Sènior Femení.
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Resultats i classifi cacions
SÈNIOR MASCULÍ (3ª CATALANA)

L’equip continua sota mínims. Les noves lesions, afegides 
a les que ja hi havia de llarga durada, han desmuntat l’equip, 
i l’han allunyat dels bons resultats de l’inici de temporada.

Resultats:
2010-02-28 CEPSA C.H. Agramunt 23 Hotel Ciut. Igualada CHI 34
2010-02-21 Balsareny Handbol 38 CEPSA C.H. Agramunt 14

Classifi cació J G E P Punts

REMOSA SA SÚRIA A   13 11 0 2 22

H BERGA SISTACH   12 11 0 1 22

BALSARENY, HANDBOL   15 10 1 4 21

HANDBOL CLUB ENGOLASTERS   14 10 0 4 20

SANTPEDOR, CLUB HANDBOL   14 7 0 7 14

PARDINYES, CLUB HANDBOL   13 6 1 6 13

CEPSA CH AGRAMUNT   12 4 0 8 8

HOTEL CIUTAT IGUALADA, CH IGUALADA 14 4 0 10 8

REMOSA SA SÚRIA B   13 3 0 10 6

CONCÒRDIA, CLUB HANDBOL   14 0 0 14 0

SÈNIOR FEMENÍ: (1ª CATALANA)
Continuen els problemes per al sènior femení, la falta de 

jugadores continua essent la creu de l’equip, obligant a apla-
çar alguns partits, i evitant aconseguir algun bon resultat, tot 
i el bon joc demostrat.

Resultats:
2010-02-27 Torrons Roig C.H.A. 19 Vallehermoso H. Banyoles 23
2010-02-20 C.H. Montbui 18 Torrons Roig C.H.A 10
2010-02-14 Torrons Roig C.H.A. 16 C.H. Cardedeu 20

Classifi cació J G E P Punts

CANOVELLES, CLUB HANDBOL   12 12 0 0 24

SALLE MONTCADA ISTE   13 10 0 3 20

VALLEHERMOSO HANDBOL BANYOLES 13 10 0 3 20

SANTPEDOR, CLUB HANDBOL   13 7 0 6 14

SANT ESTEVE PALAUTORDERA, C. H.  12 6 0 6 12

CH MONTBUI   13 2 1 10 5

CARDEDEU, HANDBOL   13 1 1 11 3

TORRONS ROIG AGRAMUNT CH   11 1 0 10 2

JUVENIL MASCULÍ: (2ª CATALANA)
Una petita davallada en el nivell de joc de l’equip les úl-

times jornades, ha fet que s’escapessin els punts davant de 
dos equips teòricament més febles.

Resultats:
2010-02-28 C. Carrion Vendrell CHA 33 Kobe Media C.H. Igualada 37
2010-02-21 Balsareny Handbol 24 C. Carrion Vendrell CHA 24

Classifi cació J G E P Punts

VIC, CLUB HANDBOL   13 12 0 1 24

SANTPEDOR, CLUB HANDBOL   14 10 1 3 21

LYCEE FRANÇAIS BARCELONA AE   13 10 0 3 20

OPEL RUBIO-SANT OT   15 9 0 6 18

KOBE MEDIA, CH IGUALADA   14 6 1 7 13

CONSTRUCCIONS C V AGRAMUNT CH, (S/D)   12 6 1 5 13

BALSARENY, HANDBOL   15 4 1 10 9

HANDBOL LA GARRIGA - TAMAYO   12 5 0 7 8

CREU ALTA-SABADELL HANDBOL B   14 2 0 12 4

BERGA H   12 1 0 11 2

INFANTIL MASCULÍ:
(COPA FEDERACIÓ INFANTIL MASCULINA)

Acabada la fase regular, l’equip infantil comença la seva 
participació en la copa

Resultats:
2010-02-27 CRC Cooperativa (St. Boi) 27 C.H. Agramunt 18
2010-02-20 C.H. Agramunt 24 Lycee Français B AE 11

Classifi cació J G E P Punts

CH MARTORELL   3 3 0 0 6

CRC COOPERATIVA    3 3 0 0 6

CH SANT FOST, (S/D)    3 2 0 1 4

POLINYÀ, BALONMANO   2 1 0 1 2

ACLE GUISSONA, CLUB HANDBOL, (S/D)   2 1 0 1 2

CH SANT LLORENÇ-MESTRAL   2 1 0 1 2

CH AGRAMUNT, (S/D)   2 1 0 1 2

CREU ALTA-SABADELL HANDBOL (A)   2 1 0 1 2

LYCEE FRANÇAIS, B, AE    2 0 0 2 0

AEE ELISABETH DE SALOU   3 0 0 3 0

CREU ALTA-SABADELL, (B)   2 0 0 2 0

INFANTIL FEMENÍ:
(COPA CATALUNYA INFANTIL FEMENÍ)

L’equip continua el seu camí en la copa, aprenent i millo-
rant cada dia una mica més.

Resultats:
2010-02-14 Assc. Lleid. d’Handbol 33 C.H. Agramunt  8
2010-02-21 C.H. Agramunt 11 C.H. Igualada Sporting 11

Classifi cació J G E P Punts

CH MONTBUI, (S/D)   5 5 0 0 10

ASSOCIACIÓ LLEIDATANA D’HANDBOL   4 4 0 0 8

CH IGUALADA SPÒRTING    5 2 1 2 5

CEACA TÀRREGA   4 2 0 2 4

AGRAMUNT CH (S/DE)   4 1 1 2 3

HANDBOL BALSARENY, (S/D)   5 1 0 4 2

CH VILANOVA DEL CAMÍ, (S/D)    5 0 0 5 0
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Secció de Futbol Sala
A. Guerrero
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Classifi ació (fi ns a la jornada 18) J G E P GF GC Punts
SEU - SPORT CF. SALA “A” 18 15 0 3 124 73 45
PARADOR “A” 18 11 4 3 106 70 37
CASTELLAR DE LA RIBERA “B” 18 11 3 4 77 55 36
TORRENTE-MASSALCOREIG, F.S. “A” 18 11 1 6 97 89 34
ALCARRÀS, F.S.  “A” 18 10 2 6 82 66 32
AGRAMUNT C.H.,FS  “A” 18 9 4 5 78 74 31

BORGES, F.S.  “A” 17 9 2 6 79 57 29

FONT-ALMAGRAFIC F.S., ASS. “A”  18 8 4 6 77 82 28

LLARDECANS CF.S., “A” 17 8 3 6 73 64 27
A.F.S. GUISSONA, U.E. “A” 18 7 1 10 68 76 22
F.S. REST. CHINO HONG-KONG “A” 18 6 1 11 78 98 19
CERVERA FUTBOL SALA II C.E. “A” 18 6 1 11 74 90 19
BALAGUER, C.F.S. “B” 18 4 4 10 66 76 16
CENTRE EXCURSIONISTA NOVA GENT “A” 18 5 1 12 69 113 16
JUNEDA, F.S. “A” 18 4 0 14 63 97 12
LA SENTIU, O.C. “A” 18 2 3 13 60 91 9

PREFERENT CATALANA GRUP 5

Resultats

CASTELLAR DE LA RIBERA 8 - 5 AGRAMUNT 
AGRAMUNT 2 - 1 REST. CHINO HONG KONG
LLARDECANS 2 - 4 AGRAMUNT

Foto de grup dels compo-
nents de l’equip de futbol 
sala d’Agramunt.

CONSOLIDATS ENTRE 
ELS MILLORS

L’Agramunt ha continuat 
durant el mes de febrer 
amb una bona línia de 

joc i resultats. Un fet que ha 
permès a l’equip, que entre-
na Josep Maria Carrera, con-
solidar-se a la part alta de la 
classifi cació. Amb 31 punts, 
l’equip s’ha garantit virtual-
ment la permanència i, arribats 
en aquest punt, les fi tes ja pas-
sen per cotes més altes. El mes 
de febrer es va saldar amb sis 

punts dels nou possibles. 
La segona volta va començar 

amb mal peu. Les nombroses 
baixes que arrossegava l’equip 
van ser claus per la desfeta 
(8-5) contra el Castellar de la 
Ribera, en un partit que es va 
jugar a Solsona. Cal dir, però, 
que es tractava d’un rival de 
la part alta de la taula i amb 

un equip agramuntí sota mí-
nims (només cinc jugadors de 
camp).

Després del descans de Car-
naval, l’equip va tornar a assa-
borir el triomf. En aquest cas, 
com a local i contra el Restau-
rant Chino Hong Kong (2-1). 
Un rival amb molta experiència 
i difícil de superar. El marca-
dor, però, no refl ecteix la supe-
rioritat de l’Agramunt durant 
gran part de l’encontre. 

I en el darrer partit del mes, 
els nostres van aconseguir una 
altre gran victòria. Van guanyar 
a la pista del Llardecans (2-4), 
un equip que havia sumat tots 
els punts com a local. I va ser 
després d’una gran remuntada 
ja que els del Segrià s’havien 
avançat amb dos gols. 

En defi nitiva, l’equip enca-
ra les darreres 11 jornades de 
campionat amb la tranquil·litat 
d’un bon coixí de punts i amb 
el repte d’anar escalant posi-
cions a la taula. L’empresa és 
complicada però no impossi-
ble. El segon classifi cat es tro-
ba a només sis punts de dis-
tància.  ■

L’equip encara 
les darreres 
11 jornades de 
campionat amb 
la tranquil·litat 
d’un bon coixí 
de punts.
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ESPORTS ATLETISME

Crosos i cursa del febrer
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CROS D’ARBECA 7-2-2010

Malgrat la pluja caiguda el mes de gener, la cursa va tenir lloc en un circuit en bones condicions. Enguany la major part 
dels Escatxics van estar presents en la línia de sortida i algun que altre es va endur una copa cap a casa.

CATEGORIA POSICIÓ

POL MORELL CADET M 1

XAVIER FITÓ CADET M 6

ANTON ZURITA INFANTIL M 4

AIDA GIMÉNEZ INFANTIL F 1

CLARA SECANELL INFANTIL F 2

YESMINA KATTHABI INFANTIL F 5

ORIOL VALLS ALEVÍ M 3

NAIMA BARKANE ALEVÍ F 2

CHAIMAA TALBI ALEVÍ F 4

HELENA ZURITA ALEVÍ F 6

LAIA LLORENS ALEVÍ F 11

MARINA MORELL ALEVÍ F 13

SALMA KATHABI ALEVÍ F 15

CATEGORIA POSICIÓ

PAU GODOY BENJAMÍ 1

MIGUEL ANGEL GUERRERO BENJAMÍ 13

CARLOS GUERRERO BENJAMÍ 14

MARINA SÚRIA BENJAMÍ 2

LARA GIMÉNEZ BENJAMÍ 5

GERARD FÍGOLS PREBENJAMÍ 9

MAR GODOY PREBENJAMÍ 5

ARIANA LLORENS PREBENJAMÍ 7

NÚRIA MARBÀ PREBENJAMÍ 11

ROGER SÚRIA PREBENJAMÍ 8

WALID TALBI PREBENJAMÍ 6

ALFONS ZURITA P4 5

CROS CULLERÉ - MOLLERUSSA 28-2-2010

CATEGORIA POSICIÓ

GABRIELA KARSESKA VETERANS F 1

MANEL LLORENS SÈNIOR M 16

ANNA VILADRICH SÈNIOR F 5

MIREIA BÀRRIOS SÈNIOR F 6

ANTON ZURITA INFANTIL M 7

AIDA GIMÉNEZ INFANTIL F 1

ORIOL VALLS ALEVÍ M 3

NAIMA BARKANE ALEVÍ F 2

CHAIMAA TALBI ALEVÍ F 3

HELENA ZURITA ALEVÍ F 10

MARINA MORELL ALEVÍ F 19

LAIA LLORENS ALEVÍ F 27

PAU GODOY BENJAMÍ M 1

MIGUEL ANGEL GUERRERO BENJAMÍ M 21

CARLOS GUERRERO BENJAMÍ M 23

MARINA SÚRIA BENJAMI F 2

LARA GIMÉNEZ BENJAMÍ F 13

ROGER SÚRIA PREBENJAMÍ M 8

WALID TALBI PREBENJAMÍ M 5

MAR GODOY PREBENJAMÍ F 5

ARIANA LLORENS PREBENJAMÍ F 7

NÚRIA MARBÀ PREBENJAMÍ F 9

El cros de Mollerussa és una cita fi xa en la temporada de curses 
dels Escatxics. Com gairebé sempre, aquesta cursa serveix a la 

vegada com a clausura de la temporada atlètica de cros, ja que a la 
primavera comença la temporada de pista.

Cal dir també que aquest cros als Escatxics se’ns dóna força bé, 
ja que gairebé a cadascuna de les categories trobem un dels nostres 
atletes al capdamunt del podi.

Anton Zurita en la cursa infantil masculí del Cros Culleré a Mollerussa.
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CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CROS 
- MATARÓ  28-2-2010

El dia 28 de febrer es tornà a celebrar a Ma-
taró el Campionat de Catalunya de cros en la 

categoria Cadet, recordem que aquesta prova fou 
anul·lada el passat mes de gener per un error en el 
marcatge del circuit.

En aquesta ocasió el nostre atleta Pol Morell va 
aconseguir un molt meritori 13è lloc, quedant molt 
a prop del temps de tall establert per a poder parti-
cipar al campionat d’Espanya.

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PISTA COBERTA INFANTIL-VILAFRANCA DEL PENEDÈS
27-2-2010

El dissabte 27 de febrer l’atleta dels Escatxics, 
Naima Barkane, va participar en la prova de 

2.000 m. ll. del Campionat de Catalunya. Tot i 

anar amb una de les millors marques, no va tenir 
sort, ja que va caure en la segona volta, tot i així, 
va arribar en 9a posició.  ■
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Oriol Valls disputant la cursa aleví masculí del Cros Culleré
a Mollerussa.

Marina Súria (a dalt) lluitant per la 1a posició en la cursa benjamí femení del Cros Culleré a Mollerussa.

Pol Morell (a baix) al Campionat de Catalunya de Cros categoria cadet a Mataró.
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ESPORTS CLUB DE BITLLES SIÓ D’AGRAMUNT

Resultats i classifi cacions Ramon Joval

2ª DIVISIÓ B

Sió d’Agramunt A 495 punts
Preixana 510 punts

Tordera 545 punts
Sió d’Agramunt A 543 punts

Montgai 582 punts
Sió d’Agramunt A 505 punts

3ª DIVISIÓ B

C.B. Solsona 539 punts
Sió d’Agramunt B 416 punts

Sió d’Agramunt B 461 punts
Vergós 475 punts

Claravalls 520 punts
Sió d’Agramunt B 376 punts

CLASSIFICACIÓ PJ PG PE PP PTS

Malgrat Segarra 12 10 0 2 20

Solsona 12 9 1 2 19

Claravalls 12 8 0 4 16

Mas Duran 12 5 1 6 11

Vergós 12 5 0 7 10

Sió d’Agramunt 12 2 0 10 4

El Poal 12 2 0 10 4

CLASSIFICACIÓ PJ PG PE PP PTS

La Fuliola 17 11 0 6 22

La Guàrdia 17 11 0 6 22

Ivars 16 11 0 5 22

Tàrrega 16 11 0 5 22

Montgai 17 8 1 8 17

Ceps Bitlles 16 8 0 8 16

Preixana 16 8 0 8 16

Tordera 15 8 0 7 16

Cabanabona 16 7 0 9 14

L’Eral Cubells 17 6 0 11 12

Bellpuig 16 5 1 10 11

Sió d’Agramunt 15 2 0 13 4

Sió d’Agramunt A Sió d’Agramunt B

Els resultats no acaben d’acompa-
nyar, però lluitarem fi ns a fi nal de 
temporada per capgirar la dinàmica.

Dues imatges de l’equip en plena competició. A l’esquerra la taula d’anotació, i a la dreta plantant les bitlles per començar una nova tirada.
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PARTITS POLÍTICS
MUNICIPALS ERC

Agramunt diu “Sí”
www.esquerra.cat/agramunt

Secció local d’Agramunt

El passat diumenge 28 
de febrer (28F) Agra-
munt celebrava la Con-

sulta sobre la independència 
formulant la següent pregun-
ta: “Està d’acord que la Nació 
Catalana esdevingui un Estat 
de dret, independent, demo-
cràtic i social, integrat a la 
Unió Europea?”. D’aquesta 
manera fi nalitzava un procés 
iniciat uns mesos abans amb 
la constitució de la Platafor-
ma “Agramunt decideix”, 
que es defi nia com una asso-
ciació transversal i formada 
per persones amb ideologies 
i sensibilitats diverses amb 
l’objectiu de difondre els va-
lors democràtics i la promoció 
de l’exercici del Dret a Deci-
dir. Les consultes celebrades 
a Arenys de Munt, el 13 de 
setembre, i a 166 munici-
pis catalans, dos mesos més 
tard, precedien un 28F amb 
una difusió mediàtica gairebé 
nul·la per part dels mitjans 
de comunicació considerats i 

autodefi nits com a nacionals i 
amb la majoria de líders dels 
partits polítics del nostre Par-
lament girant-s’hi d’esquena.

Si precisament un dels fe-
nòmens cada vegada més 
presents arreu és la creixent 
desafecció i el desencant de 
la gent davant la classe polí-
tica del moment, evidenciada 
en les altes taxes d’absten-
ció en els darrers comicis, 
aquesta mena de consultes 
totalment democràtiques i 
sorgides de la mateixa pobla-
ció haurien de ser recolzades 
per tots els partits, indepen-
dentment de la seva ideologia 
política. Consultar la població 
és, en defi nitiva, dur a terme 
un exercici democràtic i apro-
par la política a la gent, fent-
los partícips de les decisions 
importants. Sembla, doncs, 
que aquells qui volen passar 
al davant del nostre país no 
estan per la feina i el seu dis-
curs queda totalment buit si a 
l’hora de prendre partit nave-
guen entre dues aigües.

Moció de suport
Pel que fa a nivell munici-

pal, si en el seu moment Es-
querra i CiU van consensuar 
una moció de suport a aques-
tes consultes, amb l’abstenció 
dels regidors del PSC, a l’hora 
de la veritat tothom podrà ex-
treure les seves conclusions 
i valorar si aquest suport es 
quedava en un paper o si la 
implicació de cada grup ha 
anat més enllà. Potser si CiU 
hagués fet campanya en favor 
de la Consulta i l’Ajuntament 
hagués permès fer les vota-

cions en locals municipals, 
tal i com es fa habitualment, 
la participació hagués estat 
més alta. Pel que fa a la nos-
tra part, com a grup d’Esquer-
ra hem estat al costat de la 
Plataforma pel que ha calgut i 
hem aportat el nostre granet de 
sorra fi nançant el concert que 
el cantautor Cesk Freixas va 
oferir a casa nostra. Esquerra 
s’ha posicionat clarament en 
favor del SÍ mentre que la res-
ta de partits no s’han defi nit 
en cap sentit. Això diu molt 
d’ells i de la seriositat amb la 
qual s’han pres aquesta con-
sulta. Per altra banda, un cop 
analitzats els resultats, estem 
satisfets pel 93% assolit pel 
SÍ. Això signifi ca que els 925 
agramuntins i agramuntines 
que s’han manifestat en fa-
vor de la independència del 
nostre país exigiran opcions 
clares de cara a les eleccions 
de la tardor i serà l’hora de 
comprovar qui està disposat a 
posar sobre la taula aquestes 
cartes.

Per part nostra, felicitar es-
pecialment tots els membres 
de la Plataforma “Agramunt 
decideix” i totes les entitats, 
associacions i agramuntins 
que a títol personal han tre-
ballat i col·laborat desinteres-
sadament per tal que aquesta 
consulta pogués dur-se a ter-
me. I prenent les paraules del 
President Macià, encoratjar-
los a continuar treballant per 
una Catalunya políticament 
lliure, socialment justa, eco-
nòmicament pròspera i espiri-
tualment gloriosa. Amb nosal-
tres, podeu comptar-hi!  ■

L’eurodiputat Oriol Junqueras 
va visitar Agramunt per donar 
suport a la Consulta del 28F.

ERC

Potser si CiU ha-
gués fet campanya 
en favor de la Con-
sulta i l’Ajuntament 
hagués permès fer 
les vota cions en lo-
cals municipals, tal 
i com es fa habi -
tualment, la par-
ticipació hagués 
estat més alta.

Esquerra s’ha 
posicionat clara-
ment en favor del 
SÍ mentre que la 
resta de partits 
no s’han defi nit en 
cap sentit.
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Creiem que era un bon moment de 
fer un balanç de la trajectòria del 
grup des de la perspectiva del tre-

ball dut a terme les darreres anualitats. 

Manifest per una política
participativa

Des del grup municipal pensem que 
s’hauria de reformular la manera de 
trobar un mecanisme de contacte més 
sovintejat amb recull d’opinions dels 
companys. És evident que ens hauríem 
de plantejar seriosament i interrogar-nos 
pel desencant en general cap a la polí-
tica. Els informes i els projectes d’abast 
municipal elaborats pels tècnics són 
desconeguts per la majoria de la ciuta-
dania. Sense anar més lluny, l’activitat 
entorn dels temes desenvolupats en els 
plens i les comissions és ignorat majo-
ritàriament per la població. I com a fet 
destacat, tenim la poca incidència en 
l’anàlisi de les inversions que es pre-
veuen en el període de cada mandat i en
el moment d’aprovar els pressupostos 
que és quan es prioritzen les de caire 
social.

Per a la nostra localitat vam indicar 
les prioritzacions: 

- residència
- llar de jubilats
- llar d’infants
- enllumenat
- clavegueram
- l’escorxador com a centre d’activi-

tats culturals
- CAP/parc de bombers, zona de ser-

veis sanitaris i de protecció civil

Constatem que el tema de la immi-
gració hauria de ser tractat des de l’ano-
menada, taula de participació, que es va 
constituir ara fa un any i que no ha tingut 
continuïtat. Dins aquest marc hi caben 
fórmules com la de família i immigració, 
treball i igualtat d’oportunitats. Encetar 
tallers de cuina: africana, magrebí, roma-
nesa… i apropar-los a la nostra cultura.

Valoració de la consulta,
Agramunt decideix 

Volem ser respectuosos amb la postu-
ra adoptada en l’acord de la moció reco-
llida en el ple de l’Ajuntament, encara 
que la nostra missió és entendre que 
la consulta ha d’emanar des del Parla-
ment on tenim la representació sobira-
na. El poder legislatiu ha d’elaborar la 
norma sobre consultes populars, com la 
del referèndum ara tot just aprovada, i 
el que tractem d’impulsar és el desple-
gament de l’Estatut que és plenament 
vigent des del 2006, encara que tingui 
recursos presentats al Tribunal Constitu-
cional. Abans de la consulta cal preveu-
re la sentència i no desanimar la gent 
ara que des del passat estiu disposem 
d’un nou model de fi nançament. No hi 
estem totalment en desacord però sí que 
ens abstinguérem, argumentant que res-
pectem la voluntat de la ciutadania i les 
seves iniciatives dins el marc legal on 
tothom pot actuar lliurement.

Preparatius estratègics
de futur

Els propers mesos seran importants 
en les inversions i no podem ignorar-les. 
L’ampliació de la guarderia és per nosal-
tres fonamental i no es pot esperar més 
si volem que faci la funció a què està 
destinada: un servei bàsic d’acollida en 
horari laboral.

La millora de l’enllumenat per ade-
quar-lo a la qualitat mediambiental de 
re ducció de despeses amb més baix 
con sum, també modernitzarà l’efi cièn-
cia energètica.

Per altra banda, l’arranjament de car-
rers amb la capa d’asfalt malmesa signi-
fi carà que el desplaçament es faci amb 
més seguretat. 

Capítol a part seria la menció expres-
sa que volem fer de la residència de cal 
Mas Vell que necessita urgentment una 
adaptació perquè els usuaris siguin ate-
sos amb garanties de confort i privadesa. 
Els accessos s’haurien d’acomodar a les 
demandes dels que s’hi mouen i que els 
fa altament difi cultosos. La modernitza-
ció dels tancaments i espais no admet 
demores. Nosaltres ho hem presentat 
com una exigència per donar suport als 
pressupostos d’aquesta anualitat.

El que en un futur es destini a la llar 
de jubilats ha de comptar amb la solide-
sa d’un projecte ben travat que estaria 
a l’entorn d’un nou espai diferenciat de 
l’anterior, ja que s’ha de desvincular el 
que és estada permanent d’un lloc de 
trobada i d’esbarjo.

Com a resum fi nal volem vincular el 
suport a l’actual govern local a partir 
d’un guió que reculli les nostres pro-
postes dins els acords presos segons els 
pressupostos pactats d’inversions prio-
ritàries com les esmentades en aquest 
resum dels temes tractats en la darrera 
reunió de l’agrupació del PSC.  ■

PARTITS POLÍTICS
MUNICIPALS PSC

http://www.socialistes.cat/psc/Territoris/Agramunt
Grup Municipal

Els regidors del PSC presenten 
l’informe en una reunió de l’agrupació

Els regidors presenten els punts tractats en la reunió de 
l’agrupació.
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L'AJUNTAMENT
INFORMA

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 1-2-2010

CERTIFICACIONS
Es van aprovar les següents certifi cacions:
- Certifi cació núm. 6 de l’obra denominada “Rehabilita-

ció de l’edifi ci de l’Ajuntament del nucli agregat de Mont-
clar, Fase III” lliurada pel director de l’obra i executada 
per l’empresa PROMALOS-OLSINA, SL per un import de 
40.463,38€.

- Certifi cació extra de l’obra denominada “Arranjament 
d’un carrer i un mur de contenció de terres al nucli agre-
gat de Mafet” lliurada pel director de l’obra i executada per 
l’empresa MACOTEC 905,SL per un import de 6.775,27€.

BAIXA ESTABLIMENT
S’acordà donar de baixa del Registre d’Establiments els 

establiments següents:
- Establiment de la Sra. Àngela Roig Gaspà situat a la Ctra. 

de Cervera, 6, baixos dedicat a l’activitat venda d’electrodo-
mèstics.

- Establiment de la Sra. Anna Maria Ribó Mur situat al C. 
Sabateria de Dalt, 4, baixos, dedicat a l’activitat de disseny 
gràfi c i art (venda d’objectes de decoració).

ADQUISICIÓ DE MOBILIARI PER A LA VIA PÚBLICA
S’aprovà l’adquisició de cinc cendrers amb suport de peu 

per diferents indrets de la via pública per a la conservació de 
l’espai públic urbà i s’adjudicà a l’empresa FUNDICIÓ DUC-
TIL BENITO, SL, per la quantitat de 169,65€, inclòs IVA.

SENYALITZACIÓ DE TRÀNSIT PER A LA VIA PÚBLICA
S’aprovà la realització dels treballs de senyalització de 

trànsit per diferents indrets de la via pública i s’adjudicà a 
l’empresa GIROD, SL, per la quantitat de 1.077,77€, inclòs 
IVA.

ADQUISICIÓ DE PILONES PER A LA VIA PÚBLICA
S’aprovà l’adquisició de 6 pilones per a la senyalització de 

l’espai urbà per diferents indrets de la via pública i s’adjudi-
cà a l’empresa ADO, CERRAMIENTOS METÁLICOS, SA, per 
la quantitat de 382,80€, inclòs IVA

ACCEPTACIÓ AJUDES PUOSC-2009
S’acordà acceptar les ajudes incloses en el programa ge-

neral del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2009 per 
fi nançar l’obra:“Instal·lació de la calefacció, arranjament 
del sostre de la sala de plens i distribució del segon pis de 
l’Ajuntament”.

ADQUISICIÓ VEHICLE SERVEIS MUNICIPALS
S’acordà adquirir un vehicle d’ocasió marca FORD, model 

TOURNEO 210S Connect, pels treballs dels Serveis Muni-
cipals, i s’adjudicà a l’empresa AUTOURGELL, SCP per un 
import de 5.220€, inclòs IVA. 

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

S’autoritzà a l’escola de conductors “AUTOESCOLES 
3000” per realitzar les pràctiques per l’obtenció de llicència 
de ciclomotor i de llicència de moto classe A, a la zona urba-
na del Polígon “La Torre” del municipi d’Agramunt.

NO RENOVACIÓ CONTRACTE DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS DE L’EMPRESA CENTRE EGRL

S’acordà no prorrogar el contracte de prevenció de riscos 
laborals amb els serveis contractats i que estava adjudicat 
a l’empresa CENTRE EPRL, que fi nalitzava en data 15 de 
maig de 2010.

CONTRACTE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Es decidí adjudicar el contracte del servei de prevenció 

de riscos laborals per un termini de dos anys prorrogables, a 
l’empresa “RISCLAB FUNDACIÓ (ACM)” pel preu de quota 
anual de 3.564,22€, inclòs IVA i pel preu de les revisions 
mèdiques de 55€/per treballador. 

L’objecte del present contracte consisteix en la prestació 
de les activitats, per una banda de seguretat en el Treball, 
Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia Aplicada per 
part de RISCLAB, i per altra banda, l’especialitat de Medi-
cina del Treball per part d’ICESE PREVENCIÓN, SL, amb-
dues, en el marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
31/1995 i la Llei 54/2003 de reforma del marc normatiu de 
la prevenció de riscos laborals.

ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DE-
PARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT DE CATALU-
NYA, LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA (FMC) 
I L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES 
(ACMC) PER A L’EXECUCIÓ DE PROGRAMES DE SERVEIS 
PENITENCIARIS, REHABILITACIÓ I JUSTÍCIA JUVENIL

S’acordà l’adhesió al conveni de col·laboració entre el 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la 
Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (ACMC) en què es fi xen 
les línies de col·laboració entre el Departament de Justícia i 
les entitats locals en l’execució de programes que són com-
petència de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabili-
tació i Justícia Juvenil per a l’any 2009.

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ FONS ESTATAL D’INVERSIÓ 
LOCAL

Atès que en data 23 d’octubre de 2009, al BOE núm. 
29, va sortir publicat el Reial Decret Llei 13/2009, de 26 
d’octubre, pel qual es crea un Fons per a l’ocupació i la sos-
tenibilitat i en data 3 de novembre es publica la resolució de 
2 de novembre de 2009 de la Secretaria d’Estat de Coope-
ració Territorial, pel que s’aprova el model per la presentació 
de sol·licitud i condicions per la tramitació dels recursos a 
càrrec del Fons esmentat.
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▼

Conforme als criteris de repartiment, i segons les dades 
publicades, a l’Ajuntament d’Agramunt li correspon un im-
port de 602.915€ de fi nançament màxim.

S’acordà aprovar els següents projectes d’inversió a fi nan-
çar amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local l’actuació se-
güent:

- Projecte d’“Adequació dels Vestuaris i Sanajement de les 
Piscines Municipals”, amb un pressupost total d’execució per 
contracte de 117.150,21€ (IVA inclòs).

- Projecte d’“Enderroc i sanejament del solar resultant mit-
jançant pavimentació per ser annexat i ampliar l’aparcament 
existent” amb un pressupost d’execució de 20.280€ (IVA 
inclòs).

- Projecte d’“Instal·lació d’un ascensor i substitució de tan-
caments de la Residència d’Avis Mas Vell” amb un pressupost 
d’execució de 118.238,79 € (IVA inclòs).

- Projecte de “Reforma de la instal·lació de l’enllumenat pú-
blic del sector 1 del municipi d’Agramunt” amb un pressupost 
de 143.431,89 € (IVA inclòs).

- Redacció del projecte tècnic: honoraris: 5.737,28€ (IVA 
inclòs).

- Direcció tècnica de l’obra: honoraris: 5.737,28€ (IVA 
inclòs).

- Projecte de “Millora de l’efi ciència energètica de l’enllume-
nat públic dels sectors 24 i 18 del municipi d’Agramunt” amb 
un pressupost de 178.092,18 € (IVA inclòs).

- Redacció del projecte tècnic: honoraris: 7.123,69€ (IVA 
inclòs).

- Direcció tècnica de l’obra: honoraris: 7.123,69€ (IVA 
inclòs).

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 16-2-2010

CERTIFICACIONS
Es van aprovar les següents certifi cacions:
- Certifi cació núm. 5 de l’obra denominada “Rehabilitació 

de l’edifi ci de l’Ajuntament del nucli agregat de Montclar, Fase 
III” lliurada pel director de l’obra, i executada per l’empresa 
PROMALOS-OLSINA, SL per un import de 51.054,45€.

- Certifi cació núm. 7 i última de l’obra denominada “Re-
habilitació de l’edifi ci de l’Ajuntament del nucli agregat de 
Montclar, Fase III” lliurada pel director de l’obra, el Sr. David 
Blanco Casadesús, i executada per l’empresa PROMALOS-
OLSINA, SL per un import de DEU MIL CINC-CENTS NO-
RANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS (10.591,07€).

CANVI DE LLICÈNCIA AUTO TURISME
Es concedí el canvi de nom de la titularitat de la llicència 

municipal d’Auto Turisme núm. 1 del vehicle, marca: Re-
nault Laguna, matrícula: 4778FGK, al nou titular, la Sra. Es-
ter Betriu Piqué, advertint a l’interessat que haurà de prove-
ir-se dels permisos necessaris dels organismes competents.

A
JU

N
TA

M
E

N
T

Avis de la Residència geriàtrica de Cal Mas Vell celebrant la festa del carnestoltes.
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L'AJUNTAMENT
INFORMA

▼

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ENTITAT CÀRITAS 
DIOCESANA D’URGELL I L’AJUNTAMENT D’AGRAMUNT, PER 
A LA COL·LOCACIÓ DE CONTENIDORS A LA VIA PÚBLICA 
DEL MUNICIPI D’AGRAMUNT

Atès que l’entitat CÀRITAS DIOCESANA D’URGELL està 
duent a terme l’activitat de recollida selectiva de roba usada 
i el seu reciclatge i que necessiten la col·locació de conte-
nidors de roba a la via pública per a la recollida de la roba 
usada. 

S’aprovà un Conveni de col·laboració per a la col·locació de 
contenidors a la via pública entre l’entitat Càritas Diocesana 
d’Urgell i l’Ajuntament d’Agramunt.

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER POLÍTIQUES DE DONES
S’acordà concórrer a la convocatòria de subvenció “Pro-

grames per fomentar el desenvolupament de polítiques de 
Dones” pels programes de “Coneixem Agramunt fent salut”, 
“Sóc dona”, “Jornada de Germanor” i “Tallers de partici-
pació per les dones” dins la línia de subvenció dins la línia 
Projectes o programes inclosos en un Pla de polítiques de 
dones i se sol·licità una subvenció per un import de 3.234€, 
corresponent al 70% del pressupost total dels programes. 

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PEL PROJECTE “PROMOCIÓ DE 
PRODUCTES AUTÒCTONS DE LA TERRA”

Es decidí concórrer a la convocatòria per a la concessió 
de subvencions a entitats locals per a projecte de promoció 
econòmica i desenvolupament local, anualitat 2010, del Pa-
tronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, pel 
projecte ”Promoció de productes autòctons de la terra” i es 
va sol·licitar una subvenció per un import de 22.500€.

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A ENTITATS LOCALS QUE PRO-
GRAMIN ACTIVITATS DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL-
ANY 2010

S’acordà concórrer a la convocatòria per a la concessió de 
subvenció a entitats locals que programin activitats de cultu-
ra popular i tradicional per a l’any 2010 pel projecte “Festes 
tradicionals de la cultura popular-2010” i se sol·licità un 
ajut de 2.000€.

Finalització dels cursos de català

Des de la Regidoria de Benestar de l’Ajuntament, amb 
la col·laboració del Consorci per a la Normalització 

Lingüística, s’han organitzat diversos cursos de català 
per a no catalanoparlants per a facilitar la integració dels 
nouvinguts. Aquest any se n’han dut a terme de diferents 
nivells, el curs bàsic 1 i de nivell bàsic 2. El curs de nivell 
bàsic 1 s’ha dut a terme els dilluns, dimarts i dijous de 

2/4 de 10 del matí a 2/4 de 12 del migdia a la sala de 
conferències del Casal Agramuntí. En total hi han assistit 
una quinzena de dones immigrants de diferents naciona-
litats i les classes han estat impartides per una professora 
del Consorci per a la Normalització Lingüística. El curs de 
nivell bàsic 2 va fi nalitzar el dia 26 de gener amb la seva 
corresponent entrega de certifi cats.

LLICÈNCIES D’OBRES

AGRÍCOLA FARNERS, SL per un dret de connexió d’aigua 
defi nitiva a la xarxa general. C. Teixidors.

LUCKY LUKE MUSICAL, SL per un dret de connexió d’ai-
gua defi nitiva a la xarxa general. Av. Catalunya.

MARIA MONTSERRAT SALLÉS HERO, per un dret de con-
nexió d’aigua defi nitiva a la xarxa general. C. Pompeu Fabra.

JOAN LOPEZ CHECA, per un gual permanent. Pl. Fondan-
dana.

JOAN JOVÉ SOLÉ - SARA BALASCH BLANCH, per llicèn-
cia de primera utilització de les cinc naus Industrials. Per 
llicència d’agrupació-segregació. C. Indústria.

TRANSWORLD SOLAR, SL per obrir una rasa dins la propi-
etat per realitzar una canalització elèctrica subterrània per a 
la instal·lació de panells fotovoltaics. Almenara.

JOAN BURÓ LLAVALL, per construir un envà separador, 
arrebossar-lo i fer un fals sostre. C. Pompeu Fabra.

CARLOS GIL ORTIZ, per anivellar el terra per col·locar-hi 
parquet. C. Baixada Mercadal.

TORRONS VICENS, SL per treure totes les rajoles dels la-
vabos i la cuina i tres envans de l’habitatge. Ctra. Tàrrega.

XAVIER REGUÉ CARRERA, per enrajolar i canviar el mo-
biliari del lavabo, substituir les canaleres malmeses de la 
façana, fer un foc a terra i treure un envà del menjador. Per 
ocupar la via pública amb un contenidor. Av. Marià Jolonch.

ANTONIO SOLÉ SOBREVALS, per arrebossar una part de 
la tanca del pati. C. Muralla.

JOAN JOVÉ SOLÉ, per canviar les rajoles i el mobiliari dels 
lavabos. C. Clos.

MIQUEL CABROL TARÍN, per canviar les rajoles del terra 
del lavabo. C. Ntra. Sra. de la Mercè.

JOSEFA BARBERO GALLEGOS, per folrar els bastiments 
amb pvc de dotze obertures de l’habitatge i fer la instal·lació 
de la calefacció amb caldera de gas-oil. C. Firal.

JOAN RIBES FREIXES, per canviar les teules malmeses de 
la teulada. C. Carabassa de Dalt.

MARC MARTÍ ALABART, per distribuir l’interior d’un local 
en planta baixa per a condicionar-lo com a centre de fi siote-
ràpia. Av. Marià Jolonch.
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S’engega a Agramunt el programa de “Voluntariat per la llengua”

L’Ajuntament d’Agramunt s’ha adherit al programa de 
“Voluntariat per la llengua” organitzat per la Generali-

tat de Catalunya i aplicat des del Consorci de Normalitza-
ció Lingüística a través dels diferents ens voluntaris que, 
com l’Ajuntament, s’hi volen adherir.

“Voluntariat per la llengua” és un programa que promou 
el voluntariat lingüístic, de manera que persones que parlen 
habitualment en català destinen una part del seu temps a 
conversar amb persones interessades a practicar-lo, i poder 
adquirir fl uïdesa i incorporar-lo d’una manera natural a les 

activitats quotidianes, laborals o de relació social.
Aquest Programa està adreçat a totes les persones ma-

jors d’edat que voluntàriament vulguin dedicar una hora a 
la setmana durant 10 setmanes a conversar distesament 
amb un altre voluntari que vulgui aprendre. L’únic requisit 
és mantenir sempre la conversa en català des del primer 
moment.

Les inscripcions es podran fer a l’Ajuntament d’Agra-
munt en horari d’ofi cina o directament des de la web de 
l’Ajuntament.

RAMON SONIA MARTINEZ HEREDIA, per canviar la porta 
de l’entrada a l’habitatge i la del garatge. C. Màrius Torres.

PENELLA FITÓ, per una pròrroga de l’expedient 2007/103 
- construir un habitatge unifamiliar entre mitgeres. C. Ronda 
Comtes d’Urgell.

FRANCESC TORRA SALA, per rebaixar l’esglaó interior de 
l’entrada al garatge. C. Manuel de Pedrolo.

JORDI LLUCH CODINA, per col·locar aïllant al terra de la 
terrassa, ampliar la porta d’entrada al garatge i canviar-la. C. 
Carabassa de Baix.

AGRÍCOLA FARNERS, SL per un dret de connexió d’aigua 
defi nitiva a la xarxa general. C. Teixidors.

VÍCTOR ARENY VARGAS, per un dret de connexió d’aigua 
defi nitiva a la xarxa general. C. Molí Vell.

ISOLUX INGENIERIA, SA per construir un tram nou del 
col·lector d’aigües residuals. Passeig del Sió.

CONSTRUCCIONS BLANCO-ROVIRA, SA per ocupar la via 
pública amb materials per obres. C. Agustí Ros.

JORDI PUEBLA SANTACREU, per un dret de connexió 
d’aigua defi nitiva a la xarxa general. Av. Catalunya.

JOAN CARLES ESCOLÀ VALLS, per folrar una part de la 
façana del local amb ceràmica. Per fer dos voladissos sortits 
a la façana del local. C. Barretina.

MAXIMINO SAIZ TERCERO, per enrajolar la piscina exis-
tent i instal·lar-hi la depuradora. C. Institut.

IVAN SUÁREZ PICAPIEDRA, per un dret de connexió d’ai-
gua defi nitiva a la xarxa general. C. Sant Joan.

ESTHER FARRENY TORNÉ, per un dret de connexió d’ai-
gua defi nitiva a la xarxa general. Av. Catalunya.

ANTONIO CASTRO VEGA, per rebaixar la vorera del davant 
del garatge. Pl. Fondandana. 

JORDI REIG CUCURULLS, per col·locar el comptador de 
l’aigua a la façana de l’habitatge. C. Eres.

RAMON BADIA TERUEL, per canviar les rajoles, adequar 
la fontaneria, substituir els sanitaris del lavabo i arranjar una 
paret interior de local. Av. Catalunya.

EXCAVACIONS I TRANSPORTS FITÓ, SL per arranjar una 
part de la tanca d’obra del pati. C. Costa Fassina.

JAUME SOLANS SOLÉ, per substituir la barana d’obra per 
una de ferro. Mafet.

CEMENTIRI MUNICIPAL
Atesa la sol·licitud de Montserrat i Miquel Rovira Jovell, en 

petició de venda de drets funeraris del nínxol núm. 53 de la 
Galeria del Sagrat Cor de Jesús, s’acordà adquirir l’esmentat 
nínxol.

Es concedí els següents drets funeraris:
RICARD i MERCÈ BATALLA VICENS, nínxol núm. 155. Ga-

leria Ntra. Sra. dels Socors.
DOLORS CASTELLÀ SERRA, nínxol núm. 52.  Galeria de 

Sant Jordi.
ANTONIETA HUGUET FA, nínxol núm. 65. Galeria de Sant 

Josep.
CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA, nínxol núm. 69. Galeria 

de Sant Josep.

Es van aprovar els canvis de nom dels drets funeraris que a 
continuació es detallen: 

- Del nínxol núm. 38 de la Galeria Sta. Cecília, de la Sra. Ra-
mona Fa Monsó, anterior titular, a la Sra. Antonieta Huguet Fa.

- Del nínxol núm. 155 de la Galeria Sant Ramon, de la Sra. 
Genoveva Marimon Selva, anterior titular, a la Sra. Ramona 
Sánchez Marimon.

- Del nínxol núm. 14 de la Galeria Santa Teresa, de la Sra. 
Paula Blanch Fonoll, anterior titular, a la Sra. Paquita Villalta 
Blanch.

- Dels nínxols núm. 93, 94, 95 i 96 de la Galeria de Sant 
Josep, de la Sra. Maria Estruga Andreu, anterior titular, al Sr. 
Antonio Serra Estruga.

- Dels nínxols núm. 195 de la Galeria de Sant Ramon i del 
núm. 29 de la Galeria de Santa Cecília del Cementiri Munici-
pal, del Sr. Pau Omedes Codina, anterior titular, a la Sra. M. 
Rosa Omedes Saboya.
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ALMANAC
I SERVEIS

EFEMÈRIDES DEL MES
INSTITUCIONS i SERVEIS

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

Jutjat de Pau Tel. 973 392 465

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

Rectoria Tel. 973 390 239

Correus Tel. 973 390 081

CASSA Tel. 973 391 627 / 973 392 732

FECSA-ENDESA Tel. 973 392 005

SEGURETAT i ASSISTÈNCIA

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

Mossos d’Esquadra  088

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

Creu Roja Tel. 973 390 880

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

Ambulàncies
Emergències mèdiques (SEM)   061

Farmàcia Esteve Tel. 973 390 428

Farmàcia Viladot Tel. 973 390 087

Funerària Tel. 973 390 862

ESPAI DE CULTURA

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

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

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

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

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

Visites concertades per grups

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

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

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

CENTRES D’ENSENYAMENT

Escola Municipal
de Música Tel. 973 390 536

CEIP Macià-Companys Tel. 973 390 668

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

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

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

TRANSPORTS DE VIATGERS

Estació d’autobusos de Tàrrega
Tel. 973 311 172

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

Agramunt-Barcelona
De dilluns a divendres, a les 8:00h
De dilluns a diumenge, a les 10,22h
De dilluns a dissabte, a les 17,13
Diumenges, a les 19,33h i 19,43h

IIII idus d’abril de 1272: Es funda la confraria 
del Sant Esperit.

Aquesta fou la primera confraria que s’instituí 
a l’església d’Agramunt sota l’advocació de Sanc-
ti Spiritus. En aquest moment el temple encara 
no estava acabat del tot i no s’havia col·locat el 
grup escultòric de la Mare de Déu al portal major, 
que data del setembre de 1283. A més de l’es-
plendor del culte, els confrares practicaven obres 
de caritat com repartir pans als pobres a la porta 
de l’església per la festa de Tots Sants. Aquesta 
obra de caritat la va fundar Na Constança d’Olio-
la, fi lla del senyor de Montgai i vídua de Galzeran 
de Montoliu, el dia 23 de maig de 1380. 

Els idus era el primer dia de la tercera i última 
part en què el calendari romà dividia els mesos. 
Els idus corresponien al dia 13 de cada mes; lle-
vat dels mesos de març, maig, juliol i octubre, en 
què coincidia amb el dia 15. Per determinar el 
dia que era, es comptaven el dies que faltaven 
per arribar als idus, sempre comptant el dia que 
et trobes i també el dia de l’idus. Per tant els IIII 
idus d’abril en què es va fundar la confraria del 
Sant Esperit, correspon al 10 d’abril de 1272.

 En la carta de fundació de la confraria apa-
reixen més de tres-centes signatures d’associats, 
clergues, nobles, lletrats, camperols i artesans. 
Cal fer notar que donaven molt protagonisme a 
les dones. Transcriurem literalment alguns capí-
tols de la confraria tal i com els va publicar Ra-
mon de Siscar:

En lo cinquè capítol establim e ordenam que si 
alcú dels nostres confrares o de les sors serà ma-
laute, quels autres confrares vagen veer e visitar 
e confortar lo confrare, e les sors la confraressa al 
de menis lo digmenge o la festa, per ço que i bé 
complida una de les VII obres de misericòrdi. E can 
s’esdevindrà que alcú dels nostres confrares o alcu-
na sor passarà d’aquest segle al altra, que tots los 
confrares e les sors que seran en la vila de Agremont 
e que sien sans, que vingen a la sepultura del con-
frare o de la sor, e cascu confrare e sor porti I ciri 
de miga lliura lo qual crem depus que començarà 
lo cors a traer de la casa entro sie sebelit. E feita la 
sepultura recobren los ciris en la caxa la u d’aquels 
IIII prohomens quels aurà tenguts apareliats. 

En lo sisè capítol establim e ordenam que cascú 
dels confrares e de les sors dige un pater noster per 
la ànima del confrare o de la sor que serà passat 
d’aquest segle. E si no pot dir o no vol, do a menjar 
a V pobres per ànima del confrare o de la sor que 
passat ser e açò sie complit a dintre X dies, e aquel 
que açò no complirà que sie tingut de dar compte 
al dia major del judici davant lo Fil de Déu qui a 
jutgar los vius els morts, e davant la sua beneyta 
mare Sac. Maria avocada nostra. E los preveres sien 
tenguts de dir una missa de Requies sotssots aque-
la forma aquí espresada.

(Bibliografi a: DE SISCAR, Ramon. Fundación y orde-
nanzas de la Cofradía del S. Esperit. Pergamino del Archivo 
Parroquial de Agramunt. 

PONS FARRÉ, Joan. Beata Maria Acrimontis. Barcelona 
1936.)

R. Bernaus i Santacreu
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GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE FEBRER
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Demografi a

(Mes de febrer de 2010)

NAIXEMENTS
Martina Piña i Torra dia 22
Eduardo-Adrian Vornicu dia 24
Pol Riera i Valentines dia 25
Pau Albareda i Colom dia 18
Roger Carrera i Pedrós dia 23
Unai Garrido i Pérez dia 28

DEFUNCIONS
Jaume Vicens i Manau 78 anys, dia   9
Enriqueta Sala i Batalla 76 anys, dia 25

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT EL FEBRER

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

Dia  8 .........................................  5,6 l./m2

Dia 15 ........................................  2,0 l./m2

Dia 16 ........................................  1,8 l./m2

Dia 17 ........................................  2,2 l./m2

Dia 18 ........................................  3,0 l./m2

Dia 19 ........................................  1,5 l./m2

Dia 21 ........................................  0,8 l./m2

Dia 22 ........................................  0,4 l./m2

Dia 23 ........................................  2,5 l./m2

Dia 25 ........................................  Inapreciable
Dia 27 ...................................... 1,8 l./m2

TOTAL ........................................  28,2 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL FEBRER

Màxima del mes ............................. 15°, dia 25
Mínima del mes ..................... –6°, dies 14 i 15
Oscil·lació extrema mensual ........................21°
Mitja de les màximes .............................9,642°
Mitja de les mínimes .............................0,285°
Mitja de les mitjanes .............................4,964°

L’observador: Deudat Pont

ABRIL 2010

Mes de 30 dies, quart del nostre calen-
dari.

El dia 1 el sol surt a les 5h 35m, i es pon 
a les 18h 16m. El dia 31 el sol surt a les 
4h 50m, i es pon a les 18h 47m.

El dia 12 el sol entra a la constel·lació 
de TAURE.

Les fases de la lluna:

Quart minvant el dia   6, a les   9:37 h

Lluna nova el dia 14, a les 12:29 h

Quart creixent el dia 21, a les 18:30 h

Lluna plena el dia 28, a les 12:19 h

l./m2

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

Dia 1: Dijous Sant.
Dia 2: Divendres Sant. Era una de les fes-

tes més assenyalades del calendari litúrgic. 
La creença popular pensava que Jesús restà 
a la creu fi ns a les deu del matí, per tant, 
passada aquesta hora hom es podia lliurar a 
fer feines vulgars perquè Jesús ja no patia. 
Aquest dia, de bon matí, es feia la processó 
de l’Aurora. A molts pobles aquesta proces-
só seguia les estacions del Calvari que con-
tinuava pels afores de la població i acabava 
en un cim o monticle conegut com el turó 
del Calvari o de les Tres Creus. Antigament 
en aquesta processó hi solia anar un peni-
tent fent el paper de Jesús carregant amb 
una grossa creu, generalment com a com-
pliment d’una promesa. A moltes esglésies, 
al punt del migdia, feien la funció litúrgica 
de les set paraules, dita també de les tres 
hores, en al·lusió a les que Jesús va restar 
clavat a la creu. Solien fer-hi set sermons 
que glossaven les set paraules que Jesús va 
dir a la creu. En el precís moment d’acabar 
el setè sermó es representava el terratrèmol 
que experimentà la terra quan Jesús va ex-
pirar. S’apagaven tots els llums i l’església 

quedava completament a les fosques i es 
feia un gran terrabastall. Hom recorda enca-
ra que a la nostra infantesa, ara el moment 
de “matar els jueus” amb el trunic, fet amb 
palla de sègol, picant al terra de l’església 
amb força tota la canalla.

Dia 4: Pasqua de Resurrecció.
Dia 5: Dilluns de Pasqua. La Mare de Déu 

de l’Alegria. Avui és el dia de les Caramelles.

Per dar-vos les bones festes
molt de pressa havem vingut
el dia de Caramelles
com sol ser consuetud.

    Per l’amo
A l’amo d’aquesta casa
no li voldria cap mal:
Déu li do salut i vida
i els xais grassos al corral.

  Per la mestressa
En aquesta santa casa
n’hi ha un pedrís daurat
per seure-hi la mestressa
i l’amo al seu costat.

Dia 23: Sant Jordi, patró de Catalunya.
Dia 27: Mare de Déu de Montserrat, pa-

trona de Catalunya.

Ramon Bernaus i Santacreu
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RECEPTARI
POPULAR

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

Oració per a curar
de l’airada/V 1

«Sant Pere i sant Joan
per un camí avall se’n van;
troben un mal aire i un mal estrany.
—Mal aire i mal estrany, on vas?
—A rompre els ossos d’aquell malalt.
—No ho faràs pas, perquè et lligaré
amb un lluc de freixe
un lluc de gavarrera
i una sarment
i et desterraré
a les muntanyes de Muntilivet
a menjar herbes amargues.»

(3 parenostres a la Santíssima Trinitat).

1  Isidre Marsà, d’Agramunt (desembre del 1979). Les re-
collí de diverses dones grans.

Oracions remeieresReceptes de cuina

Cuixa de xai
Ingredients:

Una cuixa de xai, 2 o 3 cebes, 2 o 3 
tomàquets, alls, llorer, oli, sal, pebre vermell, pebre negre.

Elaboració:

Per començar, suqueu la cuixa amb sal i força pebre negre i 
vermell. Després prepareu la safata per anar al forn, amb una 
mica d’oli. A la base poseu-hi la ceba, el tomàquet tallat a rodan-
xes, els alls sense pelar, el llorer i opcionalment s’hi poden afegir 
patates a rodanxes o fregides prèviament.

A sobre de tots aquests ingredients, poseu-hi la cuixa i poseu-
ho al forn durant una hora a 130 graus. Pugeu la temperatura del 
forn els últims minuts.

Feu una picada d’alls, julivert, ametlles i pinyons i afegiu-ho a 
l’últim moment, junt amb una copa de conyac.

Coeu-ho cinc minuts més i llestos... A llepar-se els bigotis.

Eulogia Sala Ruiz (Tàrrega)
Del llibret “Receptes de cuina tradicional de l’Urgell”

editat pel Consell Comarcal de l’Urgell

Remeis casolans

sió 553[MARÇ 2010]

Ingredients:

Timó (antisèptic), romaní (expecto-
rant), mel i llimona.

Elaboració:

Poseu a parts iguals d’herbes 
una cullerada sopera per cada got 
d’aigua. Quan estigui bullint apa-
gueu el foc i deixeu-ho reposar una 
mica.

Quan estigui a la tassa poseu-hi 
una cullerada petita de mel de la 
zona i dues gotes de suc de llimo-

na (no n’hi poseu massa perquè 
mataria el gust de les herbes).

N’heu de prendre tres tasses al 
dia. És apte per a infants.

Marta Molí (Lleida)
Del llibret “Remeis casolans amb herbes 

aromàtiques o medicinals de l’Urgell”, 
editat pel Consell Comarcal de l’Urgell

Per al refredat amb tos
Per al refredat
Ingredients:

Angèlica, alfàbrega, borratja (fulles i 
fl ors), dauradella, ginebró, menta, til·la 
o xiprer.

Elaboració:

Preneu-vos una infusió amb aques-
tes herbes i aneu a dormir

Núria Fonoll (Anglesola)
Del llibret “Remeis casolans amb herbes 

aromàtiques o medicinals de l’Urgell”, editat 
pel Consell Comarcal de l’Urgell

ll b
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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.

                    Miquel Martí i Pol

Ha pujat a la casa del Pare

Sisco Bernaus Ferrer
que morí cristianament el dia 12 de febrer de 2010,

als 74 anys d’edat, havent rebut els S.S. i la B.A.

A.C.S.

La família agraeix les mostres de condol rebudes.

Les Ventoses, febrer del 2010

Preguem a Déu per l’ànima de

Carlos Miralles i Boncompte
que morí cristianament el dia 21 de febrer de 2010,

a l’edat de 85 anys.

A.C.S.

Els seus apenats: esposa, Maria; fi lls, Socors i Enric, Mercè i Carmelo, 
Carme i Joan; néts, Judith i Xavi, Héctor, Aina i Nil; besnéta, Ivet; ger-
mans, Tereseta, Angelina i Tomàs; cunyats, nebots, cosins i altres fami-
liars, us agrairan el tingueu present en el vostre record.

OSSÓ DE SIÓ, febrer del 2010
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❚ Coordina Rosa Maria Sera

per
Ricard Bertran

Les 7
diferències

Un any més es va 
celebrar el Mercat de 
les rebaixes d’hivern. 
Va tenir lloc el diu-
menge 7 de març, a 
la plaça del Pou.

La foto superior és 
l’ori ginal, mentre que 
a l’inferior s’han fet 
set mo difi  cacions.

A veure si les tro beu!

Solució a les
7 diferències: Solució al

DIBUIX AMAGAT:

DIBUIX AMAGAT

LLEURE AMENITATS

Uneix els punts correlativament i descobreix el que l’Andreu
està construint.

75sió 553[MARÇ 2010]

SOPA DE LLETRES

En aquest embolic de lletres que hi ha, 
hi trobareu el nom de dotze sinònims 
del mot BABAU.

Solució a la SOPA DE LLETRES, per P.R.:

Badoc, calçasses, encantat, enze, gama-
rús, indecís, neci, pallús, parat, tanoca, 
totxo i ximple.

 A A B S U L L A P C F E
 S I C E D N I G S J M N
 D H L O L E I U O S C C
 N T Q A N P R R U O V A
 X C P Z D A A E D B F N
 G E H A M I T A J M O T 
 T L N A R E B I R Q S A
 N O G Z L A P T C U Z T
 R X T P E V T A F E D I
 B G M X C H E N J O N L
 M I T Z O R U P A V S I
 X Q X S E S S A Ç L A C
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Tercer aniversari

Joan Rovira i Torres
que morí cristianament el dia 26 de març de 2007,

a l’edat de 46 anys.

Sempre estaràs al cor dels qui t’estimen.

Agramunt, 26 de març del 2010

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

Vuitè aniversari de la mort de

Josep Pla
Primer aniversari de la mort de

Carme Vicens
Pares, padrins, us recordarem sempre.

La vostra fi lla Mª Carme; néts, Judith, Joan i esposa Mª Carme;
besnéts, Llorenç i Roger.

Agramunt, març del 2010
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LA FOTO per JOSEP BERTRAN

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

Un fet meteorològic ex-
cepcional, com pot ser 

una nevada, dóna imatges 
també excepcionals. Al-
gunes generades pel propi 
fenomen i altres per la seva 
manipulació per l’home. 
Donant tombs pel tal de 
captar algunes d’aquestes 
imatges, vàrem localitzar 
la que publiquem en la 
secció d’aquest mes. Algú 
o alguns, va anar fi ns les 
portes del Cementiri per 
arreplegar la neu de l’en-
trada i fer-ne un ninot que 
va quedar plantat enmig de 
l’accés al recinte mortuori. 
Amb la de neu que hi havia 
per tot arreu!
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Primer aniversari

Mª Teresa Mir Pons
Que morí cristianament el dia 6 de març de 2009.

Els seus apenats: espòs, Jesús Muñoz García; nebots, Maria i Gonzalo;
cosines i altres familiars i amics, us preguem una oració.

Agramunt, març de 2010
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L’àlbum ����

En motiu de la inauguració del Mercat 
Municipal l’any 1949, la pastisseria 

de Cal Puig, a la plaça del Pou, va ela-
borar una gran mona reconstruint a escala 
aquest gran edifi ci. El pastís pasqual el va 
sortejar entre el seus clients i la sort va fer 
que toqués als veïns de Cal Crich. La mona 
només va haver de canviar de vorera. A la 
fonda van decidir repartir-la entre la clien-
tela i durant una colla de dies al bar es va 
fer una bona festa, com encara recorda el 
Josep Maria Inglés.

D’esquerra a dreta:

1) Josep Pla, hoste de la fonda. 2) Do-
lores Mortés. 3) Ramona Solé. 4) Josep 
Maria Inglés. 5) Monpeat de Cal Morreres, 
també hoste. 6) Ramon Inglés.

1
2 3 4

5 6
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