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PORTADA:
L’obertura de la galeria d’art a la plaça no podia 
ser més reeixida amb les dues mostres d’artis-
tes agramuntines que hi han exposat. Primer 
va ser la nostra companya, Serafi na Balasch, i 
ara la Cristina Cuñat, que ens ha sorprès amb 
el conjunt d’obres que confi guren els “Frag-
ments de Vida”. Per a la Vila és un luxe tenir 
artistes com aquestes dues creadores.
(Josep Bertran)
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Paco Ibáñez va ser un dels participants en 
els diversos actes organitzats a la nostra 
Vila, en motiu de la celebració del Dia 
Mundial de la Poesia.

L’Ajuntament dóna una detallada 
informació dels pressupostos per 
a aquest any, en la secció habitual 
de la revista.
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CRÈDITS

ESTIMATS LECTORS...

Malgrat la pers-
pectiva d’urbanita 
que tenen alguns 
visitants, els agra-
muntins hem fet 
molt per servar el 
patrimoni arqui-
tectònic i natural.

Com diu una amable comu-
nicant en aquest mateix 
número, en aquesta època 

de l’any el paisatge de la Ribera 
és esplèndid. I més en anys com 
aquest en què les pluges han es-
tat, són, abundants i la ufanura 
ho omple tot. 

La mà de l’home hi té molt a 
veure, però, contràriament al que 
ella apunta, de forma positiva. 
Si els nostres pagesos no en 
tinguessin cura, el paisatge seria 
molt diferent. Ja s’ha dit moltes 
vegades que són els jardiners 
del territori.

El patrimoni natural no ha estat, 
ni està, oblidat a les nostres 
contrades. És evident que amb el 
temps ha anat canviant. Mig segle 
enrere, abans de la mecanització, 
el nostre paisatge era ple de petits 
bosquets d’alzineres, ametllers, 
oliveres i de vinyes que delimi-
taven petits bancals, alguns tan 
estretets, just perquè hi pogués 
passar el “parell” amb què el 
sofert pagès conreava la terra.

L’arribada dels tractors ho va 

canviar tot. Es van tallar els 
arbres, arrencar els ceps; es van 
enderrocar ribes i marges per 
convertir els bancals en parades 
i es van desermar tants bosquets 
com es va poder, bonics però 
improductius. I el paisatge va 
canviar. Ara amb la concentració 
parcel·lària del Segarra-Garrigues 
ho tornarà a fer, i quan es pugui 
regar, encara canviarà més. La 
vida és així. La societat ja té 
establerts mecanismes per servar 
immutable una part de la natura: 
els parcs naturals. Amb la resta 
s’ha de fer el que es pot, mirant 
de compaginar una i altra rique-
sa, la paisatgística i l’agrària.

I malgrat la perspectiva d’urba-
nita que tenen alguns visitants, 
els agramuntins hem fet molt per 
servar el patrimoni arquitectònic 
i natural. Tenim el Passeig del 
Sió, esplèndida zona verda en-
mig de la Vila i enveja d’altres 
poblacions, que es millora cons-
tantment; l’emblemàtica plaça 
del Pou amb uns plataners que 
mimen per protegir-los de les 
infermetats que els amenacen; 

hem restaurat el gran marge 
esquerra del Sió des de la Fon-
dandana fi ns el pont de Ferro... 
i així molts més exemples.

I dels valors arquitectònics, és 
gairebé un insult dir que no ens 
n’hem preocupat: Santa Maria, 
Ca la Vila, Mercat, Refugi, centre 
històric, Mercadal, cellers,... 
Que es podria fer més, sempre 
es pot fer més; però el que no 
se’ns pot dir és que els agra-
muntins no tenim cura del nostre 
patrimoni.

I sobre el Canal, aquesta és una 
història de la qual en parlarem 
en una altra ocasió. Per aquest 
tema i pel que sigui, benvingut 
un cop de mà.

I això que diu que si fóssim a 
França ho tindríem tot net i polit, 
jo crec que si fóssim francesos 
seríem gavatxos... i parlaríem 
francès.

Afectuosament,

Bernat Jofre

Agramunt, abril del 2010
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www.amm.cat · info@amm.cat

>a
galeria d’art

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.

producció de vídeo I fotografía I multimèdia I disseny gràfic 

>amm
c o m u n i c a c i ó  &  i m a t g e

plaça de l’Església, 5 baixos
25310 Agramunt (Lleida)

tel. 973 39 29 62 · 639 00 17 05
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▼

Caramelles 2010

ACTUALITAT FETS DEL MES per JOSEP BERTRAN

Una cinquantena d’agra-
muntins van participar 
el Diumenge de Pas-

qua en la tradicional cantada 
de Caramelles. Per segon any 
consecutiu el grup “Aires del 
Sió” va comptar amb la col-
laboració de l’Escola Munici-
pal de Música que hi va apor-
tar, a més dels joves músics, 
cantaires i encarregats de la 
recapta.

Novetat d’enguany
La principal novetat d’en-

guany va ser la reducció del 
nombre de cantades, amb un 

circuit molt més curt deixant 
al marge aquells indrets més 
allunyats del centre de la Vila. 
Es va començar més tard i es 
va acabar més d’hora. És, 
van dir, una experiència que 
es pot revisar en futures edi-
cions.

Es van interpretar, com és 
costum, tres peces: la sarda-
na “La Pepa Maca”, l’hava-
nera “La Pasqua Triomfant”, 
i el vals “Nit de Pasqua”. La 
direcció musical va anar a 
càrrec de Toni Rodríguez i Ar-
gilès i Mariana Grosu.
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▼

ACTUALITAT FETS DEL MES
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1. Cantada a la plaça de l’Església.

2. La típica cistella que, junt amb 
la ballesta, serveix per arribar a 
fi nestres i balcons.

3. Una bona mostra n’és aquesta 
imatge, arribant al balcó de
Ca la Vila.

4. El pendó de les caramelles 
atapeït de les cintes que s’hi 
imposen cada any.

5. Aquí podem veure el director 
artístic, Toni Rodríguez, i el 
logístic, Josep M. Lluch.

6. Xavier Torres i Joan Jubete són 
els encarregats de la ballesta i
de la cistella respectivament.

7. Miquel Amores, Paulí Ribera 
i Leopoldo Figuera, tres dels 
cantaires més veterans. ▼
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Setmana Santa
Amb la benedicció de la 

palma el Diumenge de Rams 
arrenca la Setmana Santa. 
Enguany es va fer a la pla-
ça del Mercat amb una gran 
participació de petits i grans. 
Després que Mn. Llorenç be-
neís palmes i palmons, els 
participants es van dirigir en 

processó vers el temple de 
Santa Maria.

El Divendres Sant a la nit se 
celebrà la Processó del Silen-
ci i de la Soledat de Maria i al 
matí el Via Crucis.

Mona
El Dilluns de Pasqua va fer 

un dia esplèndid, i els agra-

muntins ho van aprofi tar per 
sortir al defora a menjar-se 
la mona. Els indrets escollits 
pels nostres convilatans són 
diversos i variats, com la zona 
de pícnic del Pont de Ferro, 
que un any més va ser molt 
concorreguda, i també vora el 
riu tal com mostra la fotogra-
fi a de la pàgina següent.

76
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  8. Moment de la benedicció 
el Diumenge de Rams, a la 
plaça del Mercat.

  9. A continuació, tots els assis-
tents es dirigeixen al temple 
parroquial.

10. Processó del Silenci el 
Divendres Sant a la nit.

11. Molts agramuntins van sortir 
al defora a menjar-se la 
mona el Dilluns de Pasqua.
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Teatre
La Companyia Teatredetics 

va aprofi tar el Diumenge 
de Pasqua, tradicional jorna-
da de teatre a Agramunt, per 
fer una nova representació, la 
quarta, del seu darrer mun-
tatge “Ó”, concebut com un 
homenatge a Guillem Viladot. 
Hi van assistir una vuitantena
de persones a veure la posa-
da en escena que tenia al-
guns petits canvis en relació 
a l’estrena de Nadal, algun 
obligat per la baixa d’un actor 
lesionat. La fi txa la trobarà el 
lector en el número del mes 
de gener.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Agramunt va organitzar 
amb diversos actes 
i participació el Dia 

Mundial de la Poesia que es 
va celebrar arreu del País, a 
partir d’una iniciativa de la 
Institució de les Lletres Ca-
talanes i d’Unescocat. A casa 
nostra els organitzadors van 
ser l’Ajuntament, Lo Pardal i 
l’Espai Guinovart.

La plaça del Pare Gras va 
ser l’escenari de la lectura del 
poema “La Poesia” de Jordi
Pà mias. Una poesia creada ex-
pressament per a l’ocasió i que 
a casa nostra va ser recitada 
en diversos idiomes per part 
de persones originàries dels 
països corresponents, a excep-
ció del castellà, amb l’acom-

panyament musical dels alum-
nes de l’Escola Municipal de 
Música. 

Fernando Ferreira ho va fer 
en portuguès; Jaume Figue-
ra, en català; Efren Novoa en 
quetxua; Lidia Padurean, en 
romanès; Delfi na Galceran, en 
francès; Absedlam Mrzak, en 
àrab; Núria Sorribes, en cas-
tellà, i Gabriela Karseska ho 
va fer en alemany. A la cele-
bració, presentada pel regidor 
de Cultura, Domènec Llop, 
hi va assistir el director dels 
Serveis Territorials de Cultura 
a Lleida, Ferran Rella.

Acte seguit, a l’interior de 
Lo Pardal 3 el col·lectiu d’ar-
tistes barcelonins “Encaix” va 
fer una lectura de textos de 

Guillem Viladot que també es 
va presentar en un CD. Així 
mateix es va inaugurar una 
exposició de poesia visual de-
dicada a Viladot. “Ó, d’Agra-
munt a Barcelona” era el títol 
d’aquesta activitat protagonit-
zada per Jordi Serrate, Santo 
Masià, Toni Moreno, Lluís Po-
sada i Pere Raich.

A la tarda la celebració es
va traslladar a l’Espai Gui-
novart, on el cantautor Paco 
Ibáñez va oferir un recital 
amb una selecció de les ve-
lles i noves cançons. Ell és 
un assidu de l’Espai i va dir 
que tornaria cada vegada que 
li demanessin, donada la fra-
ternal amistat que l’unia amb 
el Guino.

Dia Mundial de la Poesia

Panoràmica de la plaça 
del Pare Gras.

La plaça del 
Pare Gras va ser 
l’escenari de la 
lectura del poema 
“La Poesia” de 
Jordi Pà mias.
Una poesia creada 
expressament per 
a l’ocasió.
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La poesia

Com el galop, mig oblidat,
d’uns cavallets de fi ra,
avui, a casa, ens sedueix
l’encant d’un món feliç: el tèrbol
remolí de la imatge.
Però la nit truca a la porta,
i el silenci convoca
les paraules perdudes
–com un grapat de còdols grisos
a la llera del riu,
sota la boira gebradora.
Amb lent refl ux, tornen llunyanes
cançons de bressol, ecos
d’elegia, mormols...

Ferit d’enyor, calla el poeta.
I entreveu, amb ulls clucs,
el cec enigma
d’un temps de somni i de vertigen,
que roda més de pressa
que els cavallets de fi ra.
Ens amenaça el trist orgull
de l’home, seduït
per l’encant de la tècnica.
Però no moren, les paraules.
Flama en la nit, la poesia
és saviesa compartida,
contra l’oblit. I pura gràcia
d’un art madur: rigor i joc.

Jordi Pàmias

En ambdues fotos, les persones que van recitar el poema de Jordi Pàmias en diferents idiomes.

Exposició de poesia visual dedicada a Viladot: “Ó, d’Agramunt a Barcelona”.

Públic assistent a l’actuació de Paco Ibáñez a l’Espai Guinovart.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

1. Exposició
    a la Galeria d’Art

“Fragments de vida” és el 
títol de l’exposició que es pot 
veure en aquest espai fi ns al 
15 de maig. Es tracta d’una 
mostra de l’artista agramun-
tina Cristina Cuñat i Huguet. 
És un conjunt d’escultures 

fetes de ceràmica i ferro que 
tenen com a objecte central el 
bust femení amb pell d’escor-
ça. Els treballs tenen un gran 
valor poètic i un impacte vi-
sual evident. Són fruit de la 
constant maduració artística i 
personal de la Cristina que ja 
té al darrere un considerable 
bagatge com a creadora.

2. Centenària
L’agramuntina, actualment 

resident a Mollerussa, Rosa 
Lluelles, va fer 100 anys el 
dia 17 de març. Amb aquest 
motiu se li va retre un petit 
homenatge amb la presència 
de l’alcaldessa de la capital 
del Pla d’Urgell, Teresa Gi-
nestà, que li va oferir un ram 
de fl ors. A la foto està acom-
panyada també per la seva 
fi lla, Maria Neus. Rosa Llue-
lles es vídua del que va ser 
col·laborador de SIÓ durant 
molts anys, Fernando Ros, 
amb qui va tenir dues fi lles, 
Maria i Maria Neus, i un fi ll, 
Fernando, que li han donat 
11 néts i 10 besnéts.

3. Visita montserratina
Una quarantena de mon-

jos de la comunitat del Mo-
nestir de Montserrat, amb el 
seu Abat Josep Maria Soler al 
front, van visitar Agramunt el 
dijous 8 d’abril.

A quarts de nou del matí 
resaren els Laudes al tem-
ple de Santa Maria acom-
panyats per Mn. Llorenç. 
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▼

Una quarantena de 
monjos de la comu-
nitat del Monestir 
de Montserrat van 
visitar Agramunt.
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DIUMENGE  25
 D’ABRIL 2010

Servei de 

guarderia

 de les 10 del matí a les 8 del vespre a la Plaça Prat de la Riba

Elaboració de sabó artesanal en directe

Mostra de productes artesans del món saboner

Esmorzar popular

Espectacle de bombolles de sabó

Exposició “Montgai i el sabó. Morcaires i Barrellaires”

Exposició de tractors antics

Activitats infantils

DISSABTE, 24 D’ABRIL

21.00 h. Espectacle estrella: “la Pompa atòmica”. 

A la Sala Ateneu. 

Activitats infantilsAjuntament de Montgai

Organitza:

Col.labora:
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Posteriorment van esmorzar
al Foment i a continuació vi-
sitaren detingudament l’es-
glésia i el refugi, guiats pel 
nostre company Ramon Ber-
naus. Durant tota l’estada 
van estar acompanyats per 
l’alcalde, Amadeu Padullés, i 
pel regidor de Cultura, Domè-
nec Llop. Alguns fi dels i pares 
d’ex-escolans van anar a salu-
dar els il·lustres visitants.

4. El Refugi a la televisió
El Refugi de l’Església és 

un dels indrets més visitats de 
la Vila des que es va obrir el 
febrer del 2009. La seva sin-
gularitat l’ha fet protagonista 
també de moltes informa cions 
en nombrosos mitjans. El dia 
9 un equip de la productora 
4K Video va venir a rodar un 
reportatge per encàrrec del 
Memorial Democràtic. La fi l-

mació, que inclou també di-
verses entrevistes, serà emesa 
per la xarxa d’emissores de la 
Televisió Catalana en el marc 
d’una sèrie divulgativa sobre 
els Espais de la Memòria, 
dels quals el nostre Refugi en 
forma part com un element 
molt singular i destacat.

5. Els escolars a Ca la Vila
Els centres d’ensenyament 

de la Vila i l’Ajuntament han 
continuat amb les activitats 
incloses en el programa de 
participació ciutadana orga-
nitzada des de la Generalitat 
per donar a conèixer, d’una 
manera pràctica, la política 
local. En una sessió celebrada 
el 23 de març una cinquante-
na d’alumnes van omplir la 
sala de sessions i van presen-
tar als representants dels tres 
grups municipals les seves 
propostes per millorar la vida 
ciutadana.

6. Conferència
El sindicat agrari JARC 

va celebrar el 30 de març 
al Casal una jornada sobre 
el “moo bing” rural a conse-

4 6

5JO
S

E
P

 B
E

R
TR

A
N

JO
S

E
P

 B
E

R
TR

A
N

JO
S

E
P

 B
E

R
TR

A
N

▼

Es va rodar un 
reportatge sobre 
el Refugi de l’Es-
glésia que serà 
emès per la xarxa 
d’emissores de la 
Televisió Catalana.
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qüència del que va passar a 
Sisteró. Els representants sin-
dicals van alertar dels efectes 
negatius que podrien derivar-
se de la normativa europea 
del Benestar Animal. Moltes 
granges que ara són legals 
podrien deixar de ser-ho en 
el moment de rebre alguna 
denúncia per la seva proximi-
tat als nuclis urbans. Hi van 
participar Jaume Bernils de 
JARC, tècnics i representants 
de l’administració.

7. El Museu del Torró
    i la Xocolata

La fi rma Torrons Vicens ha 
començat el procés per cons-
truir un Espai-Museu dedicat 
als torrons i a la xocolata. 
Les obres ja han començat a 
l’edifi ci de l’antic habitatge 
familiar que hi ha al peu de 
la carretera. La planta bai-
xa ocuparà les instal·lacions 
relacionades amb el museu 
amb espais diferenciats pels 
torrons i la xocolata. Seran 

instal·lacions museístiques 
molt funcionals amb un des-
tacat protagonisme dels au-
diovisuals. La planta superior 
estarà equipada per oferir ta-
llers pràctics de l’elaboració 
del torró, sales de reunions, 
despatxos i menjador. El ter-
cer pis es destinarà a ús pri-
vat. L’impulsor del projecte, 
Àngel Velasco, vol inaugurar 
l’equipament durant la prope-
ra edició de la Fira del Torró.

8. Accident mortal
El dia 9 d’abril al voltant de 

les 10 del matí el matrimoni 
agramuntí format per Josep 
Maria Ariaca i Teresina Bon-
compte van patir un accident 
amb el seu cotxe en topar amb 
un altre vehicle a la carretera 
C-14 a l’alçada de la cruïlla 
de Santa Maria de Montma-
gastrell quan circulaven en 
direcció a Agramunt. A con-
seqüència de l’impacte la Te-
resina, que tenia 81 anys, va 
morir a l’acte i el Josep Maria 
va quedar ferit de considera-
ció essent traslladat amb un 
helicòpter a l’Hospital Arnau 
de Vilanova de Lleida, on va 
ser atès de les ferides. La po-
licia no va donar les causes 
de l’accident. El conductor 

ACTUALITAT FETS DEL MES
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Lo Pardal va 
celebrar els dies 
7, 8 i 9 d’abril uns 
tallers de poesia 
visual especial-
ment concebuts 
per als escolars 
de 5è i 6è de 
primària.
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de l’altre vehicle implicat va 
patir ferides lleus. 

La notícia es va saber molt 
aviat per Agramunt, amb la 
conseqüent consternació per 
part del veïnat donada la po-
pularitat dels afectats per la 
seva funció pública, ell pel 
seu ofi ci de carter i la Tere-
sina per la seva vinculació a 
nombroses entitats de la Vila. 

Cal recordar que fent aquest 
mateix trajecte l’any passat 
va morir un altre agramuntí, 
l’Àngel Lluch.

9. Activitats a Lo Pardal
Com una de les activitats 

prèvies de les de la Diada de 
Sant Jordi, Lo Pardal va cele-
brar els dies 7, 8 i 9 d’abril 
uns tallers de poesia visu-
al especialment concebuts 
per als escolars de 5è i 6è 
de primària. Aquestes acti-
vitats, que es van celebrar a 
les instal·lacions de Lo Pardal 
3, van comptar amb la col-
laboració de l’Ajuntament. 
Els participants van rebre no-
tícia de la fi gura de Guillem 
Viladot, la seva fi gura artística 
i la seva obra, abans de co-
mençar la feina. Després, els 
alumnes van confeccionar un 
collage amb els materials que 
se’ls havia facilitat. Cal recor-

dar que, per primera vegada, 
i coincidint amb la comme-
moració del desè aniversa-
ri de la mort del Guillem, el 
Certamen de Sant Jordi té
un apartat dedicat a la poesia 
visual.

10. Fira del Sabó
Montgai ha presentat la 

segona edició de la Fira del 
Sabó que se celebrarà el diu-
menge 25 d’abril, l’únic cer-
tamen d’aquestes caracterís-
tiques que hi ha a Catalunya. 
La iniciativa vol rememorar 
la tradició de fer sabó que hi 
havia en aquesta Vila. Una 
demostració de l’elaboració 
del sabó de casa que es farà 
diumenge al matí centra el 
calendari d’activitats que es 
complementa amb un espec-
tacle de bombolles, mercat 
de productes artesanals, en-
tre altres.   ■
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La segona edició 
de la Fira del Sabó 
de Montgai se 
celebrarà el diu-
menge 25 d’abril

SIÓ 2009 en format digitalSIÓ 2009 en format digital

1. Dins la pàgina web de la revista s’ha 
de clicar a l’apartat arxiu.

2. S’obre una fi nestra i s’ha d’anar clicant 
a cada número que, un cop descarregat, 
es pot guardar al propi ordinador.

Qui vulgui disposar dels arxius de SIÓ de l’any 
2009, i continuar la col·lecció digitalitzada de 
la revista, els pot descarregar de la pàgina web

www.revistasio.cat
1

2
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ENTITATS ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Audicions i activitats previstes

Aquest mes se’ns ha fet un pèl curt, degut 
a les vacances de Setmana Santa, però 
encara vàrem poder fer dues audicions 

d’alumnes, una el dia 26 i l’altra el dia 28 de 
març. Les dues audicions van començar a dos 
quarts de nou del vespre. El públic, bàsica-
ment familiars i companys dels alumnes que 
tocaven, va poder gaudir de moltes cançons i 
peces, tocades amb piano, violí, fl auta i clari-
net entre d’altres.

Concert de Joves intèrprets
Al 24 d’abril s’ha de celebrar el primer 

d’aquestes concerts al Consist Park, a càrrec 
del grup Riverside. José Ramon Ibaceta, pro-
fessor a l’EMMA, forma part d’aquest grup.

Al maig se’n celebraran tres més:
Dissabte 8 de maig, a l’Església de Santa 

Maria a les nou del vespre: Concert de Músi-
ca Sacra. En aquest concert hi col·laboren set 
músics, tres dels quals són professors de la 
nostra Escola: Anna Guixé, Jordi Guixé i Virgí-
nia Sanagustín. En el programa hi ha obres de 
Bach, Vivaldi i Haydn entre d’altres.

Divendres 21 de maig, a l’Espai Guinovart a 
dos quarts de nou del vespre: Concert de mú-
sica de cambra. Tocaran dos grups: un quartet 
de fl auta, violí, violoncel i piano; i un quintet 
de guitarres. Tots els músics actualment són 
alumnes de la nostra Escola. Podrem escoltar 
obres de diferents estils i èpoques.

Dissabte 29 de maig, a Lo Pardal 3 a dos 
quarts de nou del vespre: Concert de Quartet 
de Corda. Els components d’aquest quartet 
ens mostraran les moltes cares i caràcters que 
té el clàssic quartet de corda, mitjançant obres 
de Mozart, Pau Casals i Carlos Gardel entre 
d’altres compositors. Entre els quatre músics 
que ens oferiran el concert, hi ha Jordi Casals, 
fi ll de la nostra vila; i Gabriel·la van Reeken, 
professora de l’Escola de Música.

L’entrada dels concerts és gratuïta.   ■
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Per segon any consecutiu 
l’Escola de Música va parti-
cipar amb les caramelles.

Al mes de maig se 
celebraran tres 
concerts de Joves 
Intèrprets.
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TEL 973 39 06 31  -  FAX 973 39 23 07
ESTUDIS NOUS, 21  -  25310 AGRAMUNT         
ASSESSORIA-AGRAMUNT.COM

JOSEP ORTIZ

D ’ A G R A M U N T

FISCAL
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COMPTABLE
JURÍDIC

GESTORIA
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ENTITATS LA CORAL

Concert de Pasqua

El diumenge de Rams, 
dia 28 de març, el 
temple de Santa Maria 

d’Agramunt va acollir de nou 
les actuacions de la Coral 

d’Avui i la infantil Bon Cant 
en el seu Concert de Pasqua.

La coral infantil va ser la pri-
mera d’actuar. En primer lloc 
ho va fer el grup dels “petits” 
dirigits per l’Anna Baltral. Ens 
cantaren: El grill, de Josep M. 
Torrents i Núria Albó; Els sols, 
de César Geoffray amb adap-
tació de M. Teresa Giménez; 
El gat i la granota, amb text 
de Francesc Danés i música 
d’Antoni Miralpeix; De què 
són fetes les nenes?, popular 
anglesa adaptada per Jordi 
Roura i Xesco Boix (cançons 
que formen part del reperto-
ri comú que estan treballant 
de cara la trobada dels pe-
tits d’aquest curs, el Juguem 
Cantant, que es farà a Ponts); 
i Mandonguilla de bestioles, 
de Xavier Sans.

Després dels “petits” hi 
hagué l’actuació dels “mit-
jans” i “grans” que van cantar 
junts. A pesar de ser un grup 

reduït vam poder comprovar, 
amb la seva magnífi ca actua-
ció, la dedicació i il·lusió que 
posen en els assaigs. Ens in-
terpretaren dirigits per la Jo-
ana Tolmos i l’Esther Cabós 
Ai xumba-la!, de Josep Vicent 
Egea; El petit japonès, tradi-
cional francesa adaptada per 
Enriqueta Anglada; Lliçó de 
cant, de Luigi Cherubini; i 
per acabar dues cançons ben 
conegudes del musical MAM-
MA MIA!, Chiquitita i Mamma 
mia!, del grup musical ABBA. 
Els acompanyaments de pia-
no van anar a càrrec de la Do-
lors Ricart.

Coral d’Avui
Dirigits per l’Anna Gascón, 

la Coral d’Avui va interpre-
tar les següents cançons. 
En primer lloc Pastime with 
good company, de Henry VIII, 
cançó que els cantaires van 
interpretar en anglès darrera 
l’altar; a continuació interpre-
taren un seguit de cançons 
llatinoamericanes: Como pá-
jaros en el aire, de Peteco 
Carabajal i Liliana Cangiano; 
Carnavalito quebradeño, can-
çó dels Andes xilens, interpre-
tada durant el Carnaval; Nana 
Pancha, “cha-cha-cha” de 
Mèxic; i La puerca, cançó de 
Veneçuela; seguidament can-
taren una cançó del grup The 
Chordettes, Lollipop; i per 
acabar Boig per tu del grup 
català Sau. 

El concert va ser seguit per 
un nombrós públic que va 
gaudir plenament dels cants 
i va aplaudir amb entusiasme 
cada una de les cançons in-
terpretades.   ■

Per J. Pijuan

Actuació del grup de mitjans 
i grans de la Coral Bon Cant 
(foto superior), i concert de 
la Coral d’Avui.
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J. M. RIBALTA
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ENTITATS CENTRE EXCURSIONISTA D’AGRAMUNT

Curs d’excursionisme

Com ja us veníem infor-
mant, durant el mes de 
març es va realitzar el 

curs d’excursionisme impartit 
per un instructor de la FEEC, 
l’Ignasi Ribera. Fill d’Agra-
munt i resident a Guissona, 
és un excursionista amb molts 
anys d’experiència i que ens 
va saber transmetre tot allò 
referent a la seguretat de la 
muntanya. 

Des del centre volem que 
es prengui consciència de la 

importància que té estar ben 
informat a l’hora d’iniciar una 
activitat a la muntanya, saber 
el risc que podem córrer, sa-
ber què hem de posar-nos a la 
motxilla, saber actuar en cas 
d’emergència,... és per això 
que vam decidir realitzar el 
curs.

Va ser un curs molt inte-
ressant on vam aprendre a 
orien tar-nos amb brúixola, 
vam conèixer material, tècni-
ques de progressió i seguretat, 
interpretació de mapes, logís-
tica i preparació d’una sorti-
da, nutrició, coneixements 
dels perills de la muntanya i 
prevenció. 

Des d’aquestes línies, vo-
lem agrair a l’Ignasi la seva 
aportació al CEA.

La sortida d’aquest mes 
passat la vàrem fer a la Ser-
ralada del Mont-roig. De bon 
matí i amb una mica de fres-
queta, vam iniciar l’excursió 
tot endinsant-nos per uns pai-
satges primaverals a mesura 
que anàvem ascendint. 

El sol i el bon temps ens 

van acompanyar, i és per això 
que vam poder veure les mun-
tanyes de Montserrat a la lí-
nia de l’horitzó. La vista era 
espectacular.

Tot baixant, els senders es 
feien més estrets i, a la vega-
da, més bonics per la vegeta-
ció. 

El recorregut va ser de 13 
km i un desnivell acumulat de 
650 m.

Ja tenim confeccionat el 
calendari del 2n trimestre del 
2010, és el següent:

– 18 d’abril: Sortida a Sant 
Honorat (Peramola)

– 23 de maig: Ruta de la 
pau (Terres de l’Ebre)

– 20 de juny: Cim del Puig-
pedrós (Cerdanya)

Per últim, recordar-vos que 
si voleu més informació podeu 
entrar a la nostra pàgina web 
www.ceagramunt.com o en-
viar-nos un correu electrònic 
a ceagramunt@gmail.com. 
També ens podeu localitzar al 
telèfon 689535233 (de 20 a 
22h).   ■
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Des del centre vo-
lem que es prengui 
consciència de la 
importància que té 
estar ben informat 
a l’hora d’iniciar 
una activitat a la 
muntanya.
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HISTÒRIA AGRAMUNT A LES HEMEROTEQUES R. BERNAUS / J. BERTRAN

La Guerra de Cuba

El domingo último se verifi có en la Casa Consisto-
rial de la villa de Agramunt el reparto de 165 pesetas 
á cada una de las familias de los reservistas pobres 
que en la actualidad sirven en el ejército de la Isla de 
Cuba, resultado de la suscripción que para tal objeto 
inició el Fomento del Trabajo Nacional de Barcelona. 
Los agraciados fueron 26, procedentes de los partidos 
judiciales de Balaguer, Cervera y Tremp.

El acto resultó brillante, hallándose el salón de 
sesiones atestado de gente ansiosa de ver á los padres, 
madres y esposas de los valientes reservistas que 
están en Cuba defendiendo la integridad de la patria. 
Llenos de satisfacción recibieron el óbolo de manos 
del delegado del Fomento, don Evaristo Martí.

Concluido el acto uno de los padres, llamado Pablo 
Ros, natural de dicha villa, pronunció un breve dis-
curso de gracias en nombre de todos, que conmovió 
á la concurrencia, terminando con vivas al Fomento, 
á su delegado señor Martí y al señor Alcalde y Ayun-
tamiento por el interés que todas éstas entidades 
han tomado en favor de los mismos.

El sábado por la noche fue obsequiado el señor 
Martí con una serenata por la orquesta de la villa, 
en casa del industrial señor Melet, donde se hos-
pedaba.

29 Enero 1896

Context històric

A l’última dècada del segle 
XIX, l’illa de Cuba amb 

Puerto Rico (al Carib) i les 
illes Filipines (al Pacífi c), eren 
els últims reductes de l’impe-
ri colonial castellà (espanyol) 
que havia començat a fi nals 
del segle XV. Cuba era la colò-

nia més gran i econòmicament 
més pròspera ja que havia re-
convertit la seva economia al 
monocultiu de la canya de su-
cre, i en molta menor incidèn-
cia al del cafè i al del tabac. 
La major part de les grans 
hisendes eren propietat de les 
famílies criolles i a fi nals del 
segle XIX un percentatge bas-
tant gran eren en mans dels 

capitalistes nord-americans. 
Les Hisendes les treballaven 
amb mà d’obra negra proce-
dent de l’esclavitud, que no 
s’havia abolit fi ns el 1880. 
Els catalans també tenien im-
portants interessos econòmics 
a l’illa. Cap al 1860, el 85% 
de l’exportació del monocultiu 
del sucre cubà es feia cap als 
EUA i només un 9% s’envia-

Una imatge retrospectiva de les escales de Ca la Vila. A l’Ajuntament es van 
repartir diners a les famílies pobres que tenien algun familiar combatent a la 
guerra de Cuba.

A la foto superior de la pàgina següent, soldats embarcant cap a Cuba.

A la foto inferior, un grup de soldats ballant sardanes en un campament a Melilla, 
una altra de les últimes colònies espanyoles.
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va cap a Espanya. Els Estats 
Units eren, de fet, la seva me-
tròpoli econòmica i en volien 
el total domini.

Colònia d’explotació
Espanya tenia Cuba com 

una colònia d’explotació, amb 
el monopoli de tot el comerç i 
amb un gran descontentament 
de la població criolla que veia 
minvar els seus negocis. No 
van voler concedir als cubans 
l’estatus de província espa-
nyola per estar en pla d’igual-
tat amb la resta de territoris 

peninsulars. Tampoc no els 
van voler concedir un estatut 
d’autonomia, com demanava 
una part de la població. Per 
aquesta raó la major part de 
la societat cubana havia optat 
per la independència i s’ha-
vien posat sota la protecció 
dels EUA.

Guerres de Cuba

La Primera Guerra de Cuba 
(1868-1878) havia acabat 
amb la victòria dels espa-
nyols. Però el 1895 havia 
començat la Segona Guerra 
de Cuba, la defi nitiva, ara 
dirigida pel polític i escriptor 
José Martí. L’Estat espanyol 
va desplaçar un contingent de 
200.000 soldats procedents 
dels sectors més pobres de la 
societat, aquells que no s’ha-
vien pogut pagar la redempció 
i deslliurar-se de la guerra. Els 
problemes s’agreujaven pels 
espanyols: a les difi cultats de 
lluitar contra la guerrilla cuba-
na enmig de la selva, s’hi afe-
gia l’hostilitat de la població 
civil, les males condicions de 
vida i les malalties. Per arro-
donir les desgràcies, Filipines 
s’afegia a la revolta el 1896 i 
els EUA cada cop s’implica-
ven més en el confl icte, pri-

mer per la via diplomàtica i 
després per la militar.

En aquesta guerra l’exèrcit 
espanyol té el dubtós mèrit 
d’haver utilitzat per primer 
cop a la història els camps de 
concentració. El general Wey-
ler va ordenar la concentració 
i l’internament de la població 
rural cubana, tinguda tota per 
sospitosa de sedició, que va 
originar la mort de més de 
200.000 civils, produïdes per 
la fam i les malalties. També 
la mortaldat fou molt gran 
entre els soldats peninsulars. 
Les estadístiques parlen que 
dels 55.018 soldats morts en 
la guerra, només 2.018 ho 
foren en combat o per cul-
pa de les ferides, ja que els 
combats van ser escassos. La 
resta, uns 13.000, van morir 
pel culpa de la febre groga i 
uns 40.000 per culpa d’altres 
malalties com la malària i ma-
lalties infeccioses derivades 
d’insufi cièn cies alimentàries 
i sanitàries.

Final del confl icte
Es va precipitar el fi nal 

del confl icte el 15 de febrer 
de 1898 quan va esclatar al 
port de l’Havana el cuirassat 
nord-americà Maine, el qual 
va servir de pretext perquè els 
Estats Units entressin mili-
tarment a la guerra. L’enfons-
ament de la vella fl ota naval 
espanyola per l’armada ame-
ricana a Santiago de Cuba (3 
de juliol de 1898), va fer que 
el 10 de desembre de 1898 
se signés el tractat de París 
en el qual Espanya cedia als 
EUA Puerto Rico, les Filipi-
nes, les Marianes i l’illa de 
Guam, a canvi de 20 milions 
de dòlars. Cuba era declarada 
independent però era contro-
lada econòmicament i militar-
ment pels americans.   ■

En aquesta guerra 
l’exèrcit espanyol 
té el dubtós mèrit 
d’haver utilitzat 
per primer cop a la 
història els camps 
de con centració.
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La immigració a debat

OPINIÓ EL CELOBERT per JOAN PUIG i RIBERA

A fi nals de març Ràdio Sió 
organitzà un debat sobre 
la immigració. Hi assis-

tiren representants de l’ajun-
tament, dels centres educa-
tius i d’algunes agrupacions 
d’immigrants de la vila, a més 
d’un públic reduït. El pro-
grama fou conduït per Albert 
Martín i durà més d’una hora 
i mitja. Encara que el tema és 
prou conegut i ha estat deba-
tut a bastament, val a dir que 
la idea de portar-lo a terme era 
molt vàlida, ja que encarava la 
qüestió des de la perspectiva 
agramuntina. Llàstima que a 
l’hora que s’emeté, entre les 
nou i dos quarts d’onze del 
vespre, havia de competir amb 
els millors programes de les 
cadenes de televisió.

La immigració al municipi 
és del 20% de la població; 
cosa prou signifi cativa i que 
explica que en pocs anys hagi 
canviat la nostra fi sonomia. 
Amb unes dades està tot dit: 
de 5.684 empadronats, 1.052 
són immigrants arribats els 
darrers anys. L’augment de la 
població agramuntina és de-
guda bàsicament a l’arribada 
d’altres persones, ja que el 
creixement autòcton s’ha esta-
bilitzat o gairebé.

Els representants del Marroc, 
Romania, Àfrica subsahariana i 
Colòmbia, després d’explicar-
nos la seva experiència perso-
nal coincidiren en el fet que és 
important per a ells la integra-
ció a la nostra terra. Admeteren 
que els ajudava el coneixement 
i domini de la nostra llengua. 
Alguns parlaren en un castellà 
difi cultós; altres s’expressaren 

en un català força correcte i 
adient. Per altra part, demana-
ren que no se’ls posés traves 
per aconseguir els papers ofi ci-
als per empadronar-se, buscar 
feina, aconseguir el permís de 
residència, etc.

Els representants de l’ajun-
tament, per la seva part, van 
explicar el pla d’acollida que 
tenen dissenyat per ajudar els 
nouvinguts. Explicaren els re-
quisits que es demanen als 
immigrants que vénen a viure 
a Agramunt i sol·liciten ser em-
padronats. També es referiren 
als cursos de català que ja fa 
una pila d’anys que es van or-
ganitzant, alguns dels quals ara 
sembla que no es poden conti-
nuar oferint, ja que la matrícula 
no arriba al mínim exigit.

Els centres escolars parla-
ren de l’aula d’acollida o de 
com reben els alumnes im-
migrants quan no tenen una 
aula específi ca. L’aula d’aco-
llida permet que durant unes 
hores escolars, els alumnes 
que fa poc que han arribat i 
tenen problemes amb la llen-
gua puguin aprendre el català 
i el castellà d’una manera més 
ràpida i personalitzada. El de-
partament d’educació exigeix 
un mínim d’alumnat perquè el 
centre estigui dotat d’una aula 
d’aquestes característiques. 
Quan no hi ha prou alumnes, 
llavors van a l’aula amb els 
altres, si bé els propis profes-
sionals de l’ensenyament dis-
senyen estratègies i material 
pedagògic perquè els immi-
grants aprenguin ràpidament 
les dues llengües ofi cials. Val 
a dir que els representants van 

manifestar que els nens immi-
grants aviat s’adapten, apre-
nen i coneixen la nostra llen-
gua i els nostres costums. Això 
queda avalat perquè al pati o 
al carrer és ben fàcil de veu-
re com els petits juguen entre 
ells i parlen català perfecta-
ment, malgrat faci poc temps 
que els seus pares han vingut 
de terres enllà. 

La immigració, potser per la 
crisi econòmica, sembla que 
ha minvat d’un temps ençà. 
Les dades dels mateixos col-
legis ho confi rmen: si deixem 
de comptar com a immigrants 
els alumnes que fa més de 
dos anys que són aquí (n’hi ha 
molts que fi ns i tot hi han nas-
cut), resulta que només són 
uns pocs els que han de ser 
atesos a les aules d’acollida. 
De mantenir-se així és molt 
possible que en pobles com el 
nostre la immigració sigui fà-
cilment assimilable i que, per 
tant, la integració esdevingui 
una realitat. Sempre i quan 
les coses no canviïn, és clar. 
De totes maneres, els que pas-
sen al davant, haurien de fer 
el màxim perquè els cursos de 
català (també de cultura i his-
tòria) no es deixin de fer mal-
grat hi hagi un nombre reduït 
de matriculats. Val la pena que 
els ajudem. Ajudant-los a ells, 
també ens ajudem a nosaltres. 
Al cap i a la fi  ells demanen 
el mateix que nosaltres volem: 
aconseguir una bona integra-
ció, o sigui que tots siguem 
iguals dins una pinya, que tots 
siguem Agramunt, un poble 
amb una llengua, una cultura i 
una història.   ■

Els cursos de 
català (també de 
cultura i història) 
no s’haurien de 
deixar de fer 
malgrat hi hagi 
un nombre reduït 
de matriculats. 
Val la pena que 
els ajudem. 
Ajudant-los a ells, 
també ens aju-
dem a nosaltres.
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Alumnes de l’aula d’acollida 
de l’institut.
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Ocells: la garsa

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

La garsa és un dels ocells més comuns de les nostres contrades i, potser també, un dels més odiats 
d’entre tots. Té uns 45 cm. de llargària, el bec i les potes de color negre, els fl ancs i el dessota 
de color blanc i la resta del plomatge és de color negre amb refl exos blaus, morats i verds. Sol 
destacar la llargada de les plomes, també negres, de la seva cua.

Malgrat la mala reputa-
ció de la qual és ob-
jecte, aquesta és una 

au força sociable que a l’hivern 
viu en esbarts ben nombrosos. 
La seva dieta és diversa ja que 
s’alimenta engolint cargols, in-
sectes, sargantanes, ous d’al-
tres ocells o els mateixos ocells 
abans d’abandonar els nius cor-
responents, carn morta, cireres, 
nous, raïms i fruita en general, 
patates, pastanagues... etc. Ge-
neralment sol fer el niu en arbres 
alts, però de vegades també el 
fa en l’interior de grans bardis-
ses a pocs metres d’alçada del 
terra. Sol pondre una mitjana 
de sis a vuit ous, però normal-
ment només arriben a esquerar-
se la meitat dels polls nascuts, 
i alguns dels quals encara són 
enxampats i devorats pels seus 
depredadors que s’aprofi ten de 
la innocència i falta d’agilitat 

dels novells a aquest món on 
els éssers acostumen a viure a 
costa de menjar-se els uns als 
altres.

Es tracta d’una espècie molt 
intel·ligent que fa vida en zo-
nes obertes, conreus, vores de 
boscos i, a vegades, a dins ma-
teix dels pobles i parcs de les 
ciutats.

Quan pelluquen els animals 
accidentats a les carreteres, 
tenen molta habilitat per es-
quivar els cotxes que circulen 
per aquestes vies fi ns al punt 
que és molt difícil que es dei-
xin atropellar. I en un marge 
de pocs minuts és segur que 
la presa que ha estat aixafada 
en la via ja l’hauran descobert i 
s’hi hauran arreplegat un munt 
de garses per aprofi tar l’àpat 
que els ha caigut com si els 
vingués del cel.

Quan identifi quen algun 
perill, que pot ser algun altre 
ocell rapinyaire, la guineu, un 
gat o ves a saber què, alcen el 
seu crit potent com qui dema-
na ajut i, en un moment, altres 
garses es presenten al lloc dels 
fets disposades a col·laborar 
per fer-ne fora el suposat in-
trús, aconseguint sovint que 
aquesta estratègia funcioni a 
la perfecció.

Val la pena que ens fi xem bé 
com és el niu que fan les gar-
ses, el qual ve a ser, poc més 
o menys, com un fortí, tant pel 
que fa a la solidesa del material 

emprat en la construcció, com 
pel que fa als impediments per 
poder-hi accedir amb facilitat 
per culpa dels trossos de bar-
disses seques i altres arbustos 
punxents que col·loquen per 
sobre i per tots els voltants del 
propi niu. Aquest en si, és una 
cassoleta les parets de la qual 
tenen uns dos dits de gruix i 
estan fetes de fang amb una 
lleugera barreja de trossets 
d’herbes i arrels seques ben 
conjuminades que fan de lli-
gaments perquè la construcció 
sigui més compacta. Així no 
s’esbotza i no s’arrenca de les 
branques de l’arbre ni a la de 
tres. Sinó, proveu-ho.

Diguem que l’enginy que de-
mostren en tot és extraordinari, 
però un ocell tan dotat també 
resulta força nociu. No pas, al 
meu entendre, pels danys que 
pugui produir als sembrats, 
que és l’acusació que sempre 
se li ha formulat, sinó, més 
aviat, perquè malmet les nia-
des d’altres moixons menjant-
se’n els ous i els pollets. Per 
aquest motiu, en moltes zones 
del país, se l’ha sotmès a una 
persecució implacable que, 
més tard o més d’hora, pot te-
nir efectes decisius de cara a 
la seva extinció.

Cal assenyalar també que les 
garses tenen una especial pre-
dilecció pels objectes brillants 
que s’emporten amb el bec i 
amaguen qui sap on.   ■

Un ocell tan 
dotat també re-
sulta força no-
ciu. No pas, al 
meu entendre, 
pels danys que 
pugui produir 
als sembrats, 
sinó, més aviat, 
perquè malmet 
les niades d’al-
tres moixons 
menjant-se’n 
els ous i els 
pollets.



30 [ABRIL 2010]sió 554

Els pioners de l’automobilisme
d’Agramunt

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Jordi Viladot

En Miquel Pera Cases és 
prou conegut per molts 
vilatans d’Agramunt. La 

seva afi ció són els automòbils 
antics, dels que en té una 
bona col·lecció. Això el porta 
a tenir continuats contactes 
amb aquest món en tots els 
seus aspectes. Conversant 
amb ell de tot plegat, em va 
dir que tenia un llistat dels 
vehicles matriculats a Lleida 
des de l’any 1907 fi ns l’any 
1926 i, òbviament, en aquest 
llistat fi guren els automòbils 
matriculats a nom de resi-
dents a Agramunt. Tot seguit 
vàrem pensar que seria bo pu-
blicar-ho a SIÓ, fent així una 
petita aportació a la història 
de la Vila.

Abans, però, caldria fer les 
següents consideracions:

Fins l’any 1926
El llistat s’acaba el 1926 

perquè els col·leccionistes 
d’automòbils antics de Llei-
da consideren que a partir 
d’aquell any no tenen atractiu 
per a ells.

El llistat recull les dades 
dels automòbils matriculats a 
nom de residents a Agramunt 
i, per tant, es tracta de vehi-
cles nous. Amb això volem dir 
que ben segur que hi havia 
altres propietaris de vehicles, 
però que els varen comprar de 
segona mà.

També cal considerar que 
en aquells temps hi havia 

Matrícula Marca Propietari
Any

matriculació

8 Rover Francisco Trepat 1908

44 Ford Francisco Fité 1913

88 Ford Mariano Gelonch 1915

166 Clydesdale Rovira y Parcerisa 1919

172 Hispano Sebastián Qué * 1920

173 Hispano Sebastián Qué * 1920

180 Lancia Sebastián Qué * 1920

382 Hispano Sebastián Qué * 1922

408 Motosacoche Juan Carulla 1922

411 Ford José Balagué 1922

438 Ford José Mª Vall 1923

490 Ford R. Inglés y Cª 1923

522 Ford José Martorell 1923

570 Ford José Sabartés 1923

611 Ford José Vilanova 1924

617 Ford José Martorell 1924

648 Ford José Martorell 1924

705 Citroën Fortunato Sans 1924

707 Talbot José Folguera (Mafet) 1924

789 Ford Sebastián Qué * 1924

812 Ford Sebastián Qué * 1924

813 Ford José Inglés 1924

822 Ford José Pampalona 1924

823 Ford José Gassó 1924

826 Ford Jaime Trepat 1924

896 Ford José Vilalta 1925

904 Ford F. Torres 1925

922 Ford Francisco Inglés 1925

971 Berliet Ramón Ros 1925

988 Ford Francisco Vila 1925

1021 Ford José Benet (Puigvert) 1925

1266 Ford Pedro Espinal 1926

* Sebastià Qué era xofer de Cal Siscar, i home de confi ança amb qui 
van formar una companyia de transports. Automòbil de cal Crich l’any 1924.
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Setmana Santa a Agramunt Mª Teresa Riera Martorell

Passar la Setmana Santa 
a Agramunt és un destí 
turístic d’allò més reco-

manable.
La primavera es mostra amb 

tota la seva verdor intrínseca i 
això dóna al paisatge una gran 
bellesa. A més a més, aquest 
any hem tingut uns dies molt 
clars, el que ha fet que es po-
gués gaudir millor de la con-
trada.

Com sempre, és la mà de 
l’home la que desmereix el 
panorama. Tinc la impressió 
que així com els valors ar-
quitectònics moltes vegades 
s’han menyspreat, però al cap 
i a la fi  alguna cosa s’ha fet, el 
patrimoni natural resta com-
pletament oblidat.

Per què Agramunt i els bo-
nics poblets de l’Urgell, la Se-

garra i la Noguera no valoren 
més el que tenen?

Si estiguéssim a França es-
taria tot polit i ben cuidat i a 
la carretera ja diria el que es 
pot veure de cada indret. És 
clar que si fóssim francesos 
no tindríem aquesta dèria 
destructiva cap als arbres que 
podrien embellir les nostres 
ribes i canals. De vegades tinc 
la impressió que la majoria 
d’arbres ornamentals que han 
estat plantats a Catalunya, ha 
estat fet per mans franceses 
com La Devesa de Girona, o 
almenys per mans il·lustrades, 
com els que hi havia a la vora 
del canal. No puc entendre 
que s’hagin tallat uns arbres 
que feien que passejar a la 
vora del canal resultés un des-
tí turístic molt envejable.

Amb amics i familiars he 
anat a Juneda. Allí, contràri-
ament del que passa a Agra-
munt, hi ha una associació 
que vetlla pels arbres en el 
seu canal, que a hores d’ara 
s’ha convertit en un destí tu-
rístic d’una gran bellesa. Des 
d’aquí m’ofereixo per si hi ha 
algú que vulgui arreglar, en el 
que es pugui, la destrossa feta 
als arbres del nostre canal.

Podríem parlar de la na-
tura a Agramunt molta esto-
na. Alguns dels nostres més 
il·lustres convilatans, com 
en Guillem Viladot i en Lluís 
Pons, ja havien parlat de la 
necessitat de preservar-la, i 
això no es contraposa a l’in-
dispensable conreu agrícola, 
sinó que el complementa i el 
fa més rendible.   ■

agramuntins que varen com-
prar vehicles nous, però ma-
triculats a altres províncies. 
Males llengües diuen que 
algú els matriculava a Barce-
lona perquè quedava més bé 
la “B” de Barcelona que la 
“L” de Lérida.

Les inscripcions registrals 
eren poc cuidades. No hi fi -
gura el segon cognom i el DNI 
encara no s’havia inventat. 
Tots els noms són en castellà 
(el català no existia).

Amb la relació que publi-
quem, creiem que no envaïm 
la intimitat dels seus propie-
taris (tots difunts), ja que els 
automòbils circulen per la via 
pública i la seva propietat és 
coneguda de tots.   ■

Tinc la impressió 
que així com els 
valors arquitectò-
nics moltes vega-
des s’han menys-
preat, però al cap i 
a la fi  alguna cosa 
s’ha fet, el patri-
moni natural resta 
completament 
oblidat.

Cotxes i motos a la cruïlla de la plaça del Pou amb el carrer d’Àngel Guimerà, a principis del segle XX.
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Fent memòria, un nou projecte dedicat a 
la recerca històrica a la vila d’Agramunt

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Amanda Cardona Alcaide
Maria Macià Codina
Josep Camats Esteve
Josep Bertran Mitjavila

Des de fa aproximadament 
un any, un grup d’agramun-
tins estem treballant en un 

nou projecte de recuperació de 
la memòria històrica a Agramunt. 
Un projecte centrat en l’enregis-
trament audiovisual de les vivèn-
cies personals dels agramuntins 
durant la Guerra Civil espanyola 
i la seva immediata postguerra. 
La iniciativa, que compta amb la 
col·laboració i el suport de la Re-
gidoria de Cultura de l’Ajuntament 
d’Agramunt i del Cine Club Riella, 
l’estem duent a terme un equip de 
persones de forma altruista però 

amb voluntat de treball per a la 
memòria històrica d’Agramunt.

L’objectiu principal del projec-
te és la recerca de documentació 
i d’informació oral d’aquells que 
varen viure en primera persona 
els tràgics esdeveniments ocorre-
guts entre el 1936 i 1939, així 
com la immediata postguerra. No 
pretenem esbrinar les magnituds 
de la tragèdia sinó realitzar un re-
cull i tractament de les fonts orals 
a partir del qual, posteriorment, 
puguin realitzar-se altres estudis. 
És per això que durant els darrers 
mesos hem estat gravant un seguit 
d’entrevistes amb totes aquelles 
persones que, lliurement, ens do-
nen la seva visió d’uns fets que van 
estroncar, de la nit al dia, la histò-
ria de la nostra Vila. Uns fets que 
alguns varen viure des d’una visió 
d’infant, mentre d’altres ho vis-
queren més intensament formant 
part d’algun dels exèrcits enfron-
tats en el confl icte. A més, estem 
duent a terme tasques de recerca 
en diferents arxius on apareixen 
documents que demostren la re-
pressió generalitzada que establí 
el nou règim vers les persones i 

famílies del bàndol perdedor, so-
bretot durant els primers anys del 
franquisme.

Tot aquest material que s’està 
elaborant (vídeos, documentació...) 
serà dipositat a l’Arxiu Municipal 
d’Agramunt al mateix temps que 
servirà de base per a la realització 
d’un documental que incorpori tot 
el material recollit.

Aquest text de presentació vol ser 
una oportunitat de donar a conèixer 
el projecte que estem realitzant, 
així com una crida a aquelles per-
sones amb qui no ens hàgim posat 
en contacte i creguin que hi tenen 
coses a dir. Aquelles persones que 
van ser testimonis d’aquells anys i 
vulguin participar en les entrevis-
tes, aquells qui tinguin documen-
tació inèdita o fotografi es, poden 
posar-se en contacte amb nosal -
tres a través del correu electrònic 
memoria@agramunt.cat Qualse-
vol informació, documentació o 
col·laboració serà benvinguda.   ■

Un projecte 
centrat en 
l’enregis-
trament 
audiovi-
sual de les 
vivències 
personals 
dels agra-
muntins.
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Setmana cultural

ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Escola Macià-Companys
Parvulari

La setmana del 22 al 26 
de març es va celebrar 
la Setmana Cultural a la 

nostra escola. Al parvulari vam 
organitzar diferents activitats: 
als matins vam anar al pavelló 
a fer psicomotricitat amb la 
Montse i el Xavier, també vam 
tenir una sessió d’animació 
a la lectura amb l’Edu, vam 
escoltar molts contes amb la 
Carme, P5 va visitar el refugi 

i hem après moltes coses del 
violí i la viola amb la Dolors.

A les tardes vam gaudir fent 
tallers: sardanes amb l’An-
tonieta, circuit de bicicletes 
amb la Montse, taller de pin-
tura amb l’Eli i la Laura i fi -
nalment el dijous cada alum-

ne va elaborar la seva pròpia 
mona tradicional.

Per concloure la setmana, el 
divendres, vam anar d’excur-
sió a visitar les instal·lacions 
d’unes bodegues i alguns ani-
mals de la fi nca i ens ho vam 
passar d’allò més bé!

Si voleu veure més fotos i activitats, fi ns i tot dels altres ci-
cles, us convidem a entrar a la nostra pàgina web:

www.xtec.cat/ceipmacia-companys

La setmana del 
22 al 26 de març 
es va celebrar la 
Setmana Cultural 
a la nostra escola.
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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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És l’hora

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE per J. PIJUAN

Ha trucat a la porta i 
en veure que no con-
testava no ha dubtat 

a entrar a l’habitació. M’ha 
trobat tan adormida que m’ha 
hagut de sacsejar de valent 
per despertar-me. Tenia el son 
tan ben agafat que el sacseig 
m’ha provocat un bon ensurt 
i el cor m’ha començat a ba-
tegar a més no poder que he
tingut la sensació que em mo-
ria. Tan bon punt ha vist que 
obria els ulls ha parat de sac-
sejar-me i aleshores les nos-
tres mirades s’han creuat, i 
l’he reconegut. “Apa, aixeca’t 
del llit que ja és l’hora!”, he 
sentit que em deia el Mestre 
Pastisser enmig de l’atordi-
ment que patia. I tot seguit
se n’ha anat en silenci dei-
xant-me allà tot sol tremolant 
del sobresalt. Durant uns se-
gons no he pogut reaccionar 
fi ns que no he notat que el 
cor se’m posava a to de nou. 
De seguida que he recobrat 
la serenor he sortit del llit. 
(Instintivament la mirada 

se n’ha anat cap al rellotge 
que tenia sobre la tauleta de 
nit encara que no tenia cap 
importància saber realment 
l’hora que marcaven les agu-
lles, perquè quan l’he vist allà 
dret al meu costat he sabut 
perfectament que havia arri-
bat el moment pel qual ha-
víem nascut.) Quan he posat 
els peus a terra he percebut 
aquella agradable aroma que 
fl uïa dins l’habitació. He res-
pirat profundament i he dei-
xat que tot el cos s’impregnés 
d’aquella magnífi ca fragància 
que m’abraçava dolçament, i 
en aquell moment d’èxtasi he 
percebut el dèbil soroll que 
provenia de fora l’estança que 
m’ha indicat que la família ja 
estava aixecada, i sense per-
dre temps he corregut cap a 
l’armari per vestir-me.

M’ha costat molt escollir 
la vestimenta. Malgrat que 
l’armari estava ple de bonics
vestits no acabava de deci-
dir-me del tot. Davant la in-
decisió i veient com passava 
el temps he tancat els ulls i 
a les fosques he agafat el pri-
mer vestit que m’ha vingut
a la mà i me l’he posat. Un 
cop vestit m’he untat la cara 
amb tota classe de cremes 
per hidratar-la, ja que mentre 
em mudava havia notat que 
tenia la pell molt resseca i 
no volia presentar-me davant 
dels meus fent pinta de des-
cuidat. Tan bon punt he aca-
bat d’empolainar-me he anat 
corrents a reunir-me amb la 
família que ja devien d’estar 
preguntant-se per la meva 
tardança. Quan he entrat a
la sala ja me’ls he trobat a

tots ben asseguts amb els 
seus millors guarniments a 
sobre. Sense encantar-me he 
anat a seure en un racó de la 
sala que quedava lliure, i a
esperar. La sala és força re-
duïda i ens obliga a estar 
una mica estrets, però no ens 
importa ja que estem conven-
çuts que no hi estarem gaire 
temps, no obstant hem de 
procurar no moure’ns gaire si 
no volem que se’ns arruguin 
els vestits.

L’espera se’m fa eterna i pe-
sada d’haver de restar quieta 
tanta estona amb els braços 
creuats. Sortosament quan
començava a impacientar-me 
la porta del carrer s’ha obert de 
bat a bat i una munió de gent 
ha començat a irrompre a la 
botiga. De seguida que els he 
vist entrar m’he tranquil·litzat 
i una gran alegria m’ha envaït 
per dins en veure que per fi  
havia arribat el moment que 
tant esperàvem. Immedia-
tament ens han començat a 
examinar minuciosament amb 
unes mirades penetrants. A 
mesura que passen pel nostre 
davant no dubtem a aixecar-
nos de la cadira i a estarru-
far-nos perquè contemplin 
millor la nostra bellesa i pu-
guin decidir amb consciència. 
Després d’estudiar-nos ens 
comencen a cridar un per un. 
Des del meu lloc observo amb 
una certa tristesa com se’ns 
van emportant, malgrat sigui 
el nostre destí se’m trenca el 
cor veure’ls partir i no hi puc 
fer res. I aleshores un petit in-
fant es va aturar davant meu 
i va dir: “Mare, vull aquesta 
mona!”.   ■

La porta del 
carrer s’ha obert 
de bat a bat i una 
munió de gent 
ha començat a 
irrompre a la 
botiga. De se-
guida que els he 
vist entrar m’he 
tranquil·litzat i 
una gran alegria 
m’ha envaït per 
dins en veure que 
per fi  havia arribat 
el moment que 
tant esperàvem.

J.
 P

IJ
U

A
N
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Neressis

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES MICRORELATS per RICARD BERTRAN

El sol, tan a prop allà dalt, 
juga a fer dibuixos en els 
seus cabells esbullats pel 

vent. Ella, aferrada a la crinera 
del seu estimat Neressis, l’atia 
tot acaronant-li el coll:

– Més de pressa, vola més de 
pressa!

Al seus peus, molt avall, s’hi 
estenen les petites cases d’un 
minúscul poblet, voltat de camps 
simètrics vorejats per viaranys 
estrets resseguits per fi leres de 
roselles, lliris i tot de fl ors bos-

canes que for-
men un garbuix 
multicolor.

– Ja gairebé és 
l’hora. No hau-
ríem de fer sortir 
la mare?

– No vol, i té 
tot el dret de ser 
aquí.

Les dues in-
fermeres miren 
amb una estra-
nya barreja de 

tendresa, compassió i respecte 
la dona, jove encara, però amb 
l’amargor pintada al rostre que, 
asseguda vora el llit, llegeix una 
vegada i una altra un conte de 

tapes virolades en veu alta.
– Un dia li vaig dur un llibre de 

contes però no el va voler, em va 
dir que aquell era el preferit de 
la seva fi lla, que sempre li de-
manava abans d’anar a dormir.

– I quin conte és?
– No ho sé, a la tapa hi ha un 

dibuix d’un Pegàs muntat per 
una nena.

– Un què?
– Un Pegàs; és un animal mi-

tològic, un cavall que pot volar.
Després d’un llarg silenci, 

l’una diu a l’altra, abaixant el to 
de veu:

– Però ella ho sap, no? Vull dir 
que ja li han dit que la nena no 
la pot sentir, que pràcticament 
està...

No sap com continuar, però 
la seva companya ja l’ha entès. 
Per tota resposta encongeix les 
espatlles.

A l’horitzó s’albira la munta-
nya de Menderit, on hi habiten 
tots els seus amics.

– Ja hi arribem, un esforç més 
–diu il·lusionada la nena. Mira, 
ja ens vénen a rebre!

Un estol de cavalls voladors 
s’hi van acostant, les portes 
daurades del castell de Lessan 

s’obren lentament i deixen anar 
els centaures, els unicorns i els 
minotaures que, eufòrics, salten 
i ballen esperant rebre la seva 
gran heroïna, que els va salvar 
del malvat Roidor.

El metge entra amb el jutge, 
sense dir res, s’acosta a la mà-
quina i pitja un seguit de botons. 
El “pip” regular va accelerant la 
seva freqüència fi ns a emetre un 
xiulet uniforme. La mare conti-
nua llegint com si no s’adonés de 
res, una llàgrima se li escapa.

De sobte la muntanya desa-
pareix, com si un núvol immens 
ho hagués engolit tot. Ja no és 
capaç de veure els seus amics, 
ni el castell, no sap què està 
passant. Ha viscut aquella esce-
na centenars de vegades i el cel 
sempre ha estat d’un blau llumi-
nós. Un xiulet agut, cada vega-
da més fort, li fereix les orelles. 
Una boira negra s’aixeca amena-
çadorament davant seu empas-
sant-s’ho tot... fi ns que també la 
xucla a ella.

El metge s’acosta al llit, pren 
el llençol i l’estira fi ns a tapar el 
rostre de la nena. Les dues in-
fermeres sostenen la mare que 
trontolla. El llibre cau a terra.  ■

Una boira 
negra s’ai-
xeca amena-
çadorament 
davant seu 
empassant-
s’ho tot... fi ns 
que també la 
xucla a ella.
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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

C.
F.

AG
RA

M
UN

T ESCOLA
G.GATELLwww.cfagramunt.cat

Resultats i classifi cacions R. Mendoza

Segona Regional
Agramunt G. Gatell  4 Alcoletge 1
Gerb 0 Agramunt G. Gatell 5
Agramunt G. Gatell 4 Tornabous 0
Tàrrega 2 Agramunt G. Gatell 2

Classifi cació J GF GC Punts

Agramunt G. Gatell 26 66 28 57

Vilanova de la Barca 26 66 39 56

Alcoletge 26 50 31 52

Tàrrega 26 53 31 48

Ribera d’Ondara 26 43 36 47

Gerb 26 58 45 47

Castellciutat 26 53 38 43

Albi 26 60 41 37

Térmens 26 44 43 37

Ivars d’Urgell 25 39 45 36

Vallfogona de Balaguer 26 39 52 34

Poal 25 37 44 28

Bellpuig 26 36 54 27

Vilanovenca 25 38 49 26

Oliana 25 33 48 21

Tornabous 26 27 56 20

Barbens 26 35 66 20

La Fuliola 26 24 55 18

Cadet
E. Noguera 4 Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 3 E. F. Urgell 2
Cervera 1 Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 6 Tàrrega 0

Classifi cació fi nal J G E P GF GC Punts

Mollerussa 22 19 1 2 73 16 58

At. Segre 22 17 3 2 88 23 54

Tremp 22 15 2 5 57 19 47

E. F. Urgell 20 14 0 6 66 39 42

E. La Noguera 21 11 3 7 62 45 36

Rialp 22 10 1 11 54 54 31

Tàrrega 21 10 1 10 47 47 31

Agramunt G. Gatell 22 7 4 11 46 57 25

Bellpuig 21 7 2 12 45 65 23

Cervera 22 7 0 15 47 66 21

Pla d’Urgell 22 1 4 17 16 61 7

Fondarella 21 0 1 20 14 123 1

Infantil
Borges-Garrigues 10 Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 0 Balàfi a 5
Mollerussa 2 Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 1 Pardinyes 2

Classifi cació J GF GC Punts

Baix Segrià 24 136 11 69

Bordeta 24 101 6 64

Andorra 24 85 35 51

At. Segre 24 57 23 50

AEM 24 67 40 44

Orgel·lia 23 80 44 44

Balàfi a 24 85 48 43

Borges-Garrigues 23 59 55 35

Tàrrega 24 50 51 32

Mollerussa 23 36 34 32

Pardinyes 24 48 57 25

Guissona 24 44 80 24

Balaguer 23 19 88 18

Mig Segrià 24 21 112 8

Agramunt G. Gatell 24 20 120 5

Cervera 22 7 111 2

Aleví
Agramunt G. Gatell 6 Linyola 0
Rialp 4 Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 2 At. Segre 0
E. Noguera 0 Agramunt G. Gatell 4

Classifi cació J GF GC Punts

AEM 22 74 13 62

Guissona 22 83 19 55

Pobla de Segur 21 86 26 49

Cervera 20 55 16 47

Pla d’Urgell 22 44 33 35

Agramunt G. Gatell 22 45 54 31

E.F. Urgell 21 49 47 30

Tàrrega 22 44 49 28

La Noguera 22 44 71 26

Linyola 22 39 73 20

Bellpuig 21 43 84 17

Rialp 21 31 65 16

Intercomarcal 22 19 64 16

At. Segre 22 19 61 9

Benjamí-A
AEM 1 Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 2 Tàrrega 3
Bordeta 4 Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 4 At. Segre 5

Benjamí-B
Mollerussa 7 Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 3 Intercomarcal 3
Bordeta 7 Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 4 At. Segre 9

Cadet 09/10. Jugadors: F. M. Ancibar, A. Castellà, A. Civís, A. Creus, D. Galan, G. Romeu, I. Pericas, G. Jubete, F. Solé, A. Mateu, 
A. Miralles, A. Ortiz, A. Padullés, C. Parra, D. Polo, S. Repilado, R. Roca, R. Mateu, J. Vilalta, M. Villaró.
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AGENDA DEL MES DE MAIG AL CAMP D’ESPORTS 

Segona Regional
 Dia   9, a les 17,00 h Agramunt G. Gatell - La Fuliola

Cadet  (Torneig de Primavera)
 Dia   8, a les 17,00 h Agramunt G. Gatell - E. Pinyana
 Dia 22, a les 17,00 h Agramunt G. Gatell - Bordeta

Infantil Dia   1, a les 17,00 h Agramunt G. Gatell - Baix Segrià
 Dia 15, a les 17,00 h Agramunt G. Gatell - Tàrrega

Aleví Dia   1, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Intercomarcal

Benjamí-A Dia   1, a les 10,30 h Agramunt G. Gatell - Guissona
 Dia 22, a les 10,30 h Agramunt G. Gatell - Balàfi a

Benjamí-B Dia   1, a les 11,30 h Agramunt G. Gatell - Pla d’Urgell
 Dia 22, a les 11,30 h Agramunt G. Gatell - Balàfi a

II Torneig de Futbol 7
(clausura)

En el número anterior vam donar in-
formació del lliurament de trofeus i 

en aquest mes l’inici del segon torneig 

Pre-Benjamí
Balàfi a 6 Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 3 Lleida 4
Mangraners 3 Agramunt G. Gatell 6
Agramunt G. Gatell 3 Benavent 6

(Aquestes categories no disposen de classifi -
cació).

anomenat de clausura. És en format 
de dues lliguetes: Grup A, amb vuit 
equips, i Grup B, amb sis equips. Els 
cinc primers del grup A i els tres pri-
mers del grup B jugaran eliminatòries 
de vuitens. Els guanyadors, semifi nals 
i la fi nal.

Els equips participants són: Tiki Taka 
Morrom, Terribles del Sió, Me Río de 
Janeiro, Preixens, Benjamins Team, 
Unió Islàmic, Ferreteria Firal, Marsella, 
Olímpic 92, Gimnàs Donai, Sado Evo-
lution, Gimnàs FC 2010, FC Africans, 
Los Galácticos.   ■
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ESPORTS BÀSQUET AGRAMUNT CLUB

El millor del BAC encara ha d’arribar
Ruben Añé

Cada cop queda menys per 
fi nalitzar la temporada i els 
diferents equips del BAC 

avancen en les categories amb sort 
diversa. Anem a analitzar què és el 
que ha succeït durant l’últim mes i 
quines seran les properes activitats 
del Bàsquet Agramunt Club.

El Sènior Masculí és a només 
un partit de cloure la temporada. 
Sense opcions d’aspirar a jugar el 
play-off el bagatge de la tempo-
rada ha estat força irregular, tot
i que en determinats moments 
s’ha jugat a un bon nivell. Llàsti-
ma dels resultats d’aquest últim 
mes, en gran mesura degut a les 
múltiples lesions, que no han fet 
possible quedar més amunt en la 
taula classifi catòria. Cal destacar 
les derrotes davant el CB Calaf 
(61-55) amb només cinc jugadors 
i un exemple d’amor propi i coratge 
dignes de qualsevol elogi, davant 
el CB Bellvís (86-43) en un partit 
per a oblidar i les victòries davant 
el CB Vilanova de Bellpuig (63-45) 
i davant el CB Sant Guim (53-44) 
amb gran remuntada inclosa.

En general i tal com ha anat la 
temporada, des del Club s’està 
molt satisfet de l’esforç de tots 
els jugadors. Ara caldrà treballar 
de valent per a reforçar-lo i enca-
rar amb garanties d’èxit la propera 
temporada.

Pel que fa al Sènior Femení des-
prés de quedar eliminat contra el 
CB Secà en dos partits força com-
petits del play-off: 36-27 al Bar-
ris Nord, en un partit en què les 
agramuntines van anar de menys a 
més i a punt van estar de donar un 
disgust a les lleidatanes, i 41-64 
al pavelló municipal d’Agramunt, 
en un partit destacat per l’alt per-
centatge en el tir de tres del CB 
Secà, s’encara amb moltes ganes i 

il·lusió la tercera fase que ens en-
fronta amb tres equips de Tarrago-
na: CB Tortosa, CB Tarragona “B” i 
AE Montblanc. L’objectiu serà que-
dar el millor classifi cades possible 
i consolidar un estil de joc, que a 
poc a poc va assolint les fi tes mar-
cades a principi de temporada. A 
destacar el reforç de l’equip amb 
jugadores cadets, que de ben se-
gur ajudaran a tirar endavant els 
compromisos gràcies a la seva ver-
satilitat.

I el Júnior Masculí també s’ha 
mostrat un xic irregular quant als 
resultats. Molt bon partit davant 
el Sedis, que es va resoldre sobre 
la botzina de manera desfavorable 
als agramuntins (70-72) i bones 
victòries fora de casa davant el CB 
Ponts (46-54) i a casa davant l’Alta 
Ribagorça (52-32). L’únic aspecte 
negatiu va ser la derrota a la pis-
ta del CB Secà per 56-40, en un 
partit que gràcies a la permissivitat 
arbitral els contactes i la intimida-
ció dins la zona van ser claus per 
l’esdevenir del tempteig fi nal.

El Cadet Femení ha jugat dos 
partits durant el mes de març 
amb sort diversa: Victòria davant 
la Penya Fragatina per 31-70 en 
un molt bon partit de les agramun-
tines, fent circular la pilota a un 
ritme alt i essent agressives dins la 
zona i efectives sota el cèrcol.

I derrota davant el CB Secà per 
63-34 en un partit marcat per les 
absències del BAC que van fer inú-
tils els esforços de les jugadores 
per remuntar el desavantatge ini-
cial. Malgrat aquesta derrota, mi-
llora notable quant al joc i actitud 
de les jugadores, que a poc a poc 
van agafant el ritme i nivell ade-
quats a la categoria.

I l’Infantil Masculí ocupa la ter-
cera posició en la classifi cació en 

una segona fase molt engrescado-
ra. A destacar la gran victòria a la 
pista del CB Bellpuig (35-49), que 
en tot moment va donar exemple 
de com no s’ha de comportar un 
equip damunt la pista. Malgrat la 
tensió, partit molt serè dels nois 
del BAC que es van emportar la 
victòria sota el braç. Llàstima de 
la derrota davant el CB Cervera per 
41-50 en el duel clau per decidir 
el segon classifi cat de la categoria. 
Ara queda el repte de doblegar el 
CB Mollerussa a casa, tasca difícil 
però no impossible si es juga amb 
la mateixa motivació que fi ns al 
moment.

Fase Inter-Autonòmica
A nivell intern del Club destacar 

que Agramunt i el BAC han estat 
escollits per la Federació Catalana 
de Basquetbol com a seu per a dis-
putar la fase Inter-Autonòmica del 
Campionat d’Espanya en Infantil 
Masculí, del 3 al 6 de juny. Equips 
com el FC Barcelona, el CB Joven-
tut i els campions d’Aragó, La Rioja 
i el País Basc visitaran la nostra vila 
i ens depararan de ben segur par-
tits plens de bon joc i espectacle.

A més a més també s’està tre-
ballant en la 9ª Festa del Bàsquet, 
que se celebrarà el dissabte 15 
de maig i de la qual en la prope-
ra edició de la revista rebreu més 
informació.

Esperem que els diferents equips 
puguin acabar en la millor classifi -
cació possible, però sobretot que 
tots els jugadors i jugadores s’ho 
passin d’allò més bé i tinguin ga-
nes de continuar jugant la propera 
temporada. Sense ells no som nin-
gú, els hem de cuidar perquè són 
i seran la base del BAC del futur. 
Ànims a tots i sort en les pistes de 
bàsquet!   ■
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TORRONS I XOCOLATES A. LLUCH
Som artesans de debò

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

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

A la nostra botiga trobaràs:

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

Resultats i classifi cacions
SÈNIOR MASCULÍ (3ª CATALANA)

Una victòria, una derrota i dos partits en què va ser impos-
sible aconseguir el nombre mínim de jugadors per poder-los 
disputar, és tot el que ha donat de si aquest mes. 

Resultats:
27/03/2010 CEPSA C.H. Agramunt 17 Remosa SA Súria A 40
20/03/2010 Handbol Berga Sistach  10 CEPSA C.H. Agramunt 0
13/03/2010 CEPSA C.H. Agramunt 35 Concòrdia Club Handbol 23
07/03/2010 H. Club Engolasters 10 CEPSA C.H. Agramunt 0

Classifi cació J G E P Punts

REMOSA SA SÚRIA A 16 14 0 2 28

HANDBOL CLUB ENGOLASTERS 18 14 0 4 28

H BERGA SISTACH 16 13 0 3 26

BALSARENY, HANDBOL 16 10 1 5 21

SANTPEDOR, CLUB HANDBOL 17 8 1 8 17

PARDINYES, CLUB HANDBOL 16 8 1 7 17

HOTEL CIUTAT IGUALADA, CH IGUALADA 16 5 0 11 10

CEPSA CH AGRAMUNT 16 5 0 11 10
REMOSA SA SÚRIA B 16 3 1 12 7

CONCÒRDIA, CLUB HANDBOL 17 0 0 17 0

SÈNIOR FEMENÍ: (1ª CATALANA)
Amb aquests dos partits, que no es varen poder disputar 

en el seu moment per problemes diversos, les noies donen 
per fi nalitzada la temporada. 

Resultats:
20/03/2010 St. Esteve Palautordera  29 Torrons Roig C.H.A 14
13/03/2010 Cardedeu Handbol 23 Torrons Roig C.H.A 20

Classifi cació J G E P Punts

CANOVELLES, CLUB HANDBOL 14 14 0 0 28

SALLE MONTCADA ISTE 14 11 0 3 22

VALLEHERMOSO HANDBOL BANYOLES 14 10 0 4 20

SANT ESTEVE PALAUTORDERA, CLUB HANDBOL 14 8 0 6 16

SANTPEDOR, CLUB HANDBOL 14 7 0 7 14

CH MONTBUI 14 2 1 11 5

CARDEDEU, HANDBOL 14 2 1 11 5

TORRONS ROIG AGRAMUNT CH 14 1 0 13 2

JUVENIL MASCULÍ: (2ª CATALANA)
L’equip no acaba de recuperar el bon joc que va mostrar 

en l’inici de la temporada, mostra d’això és l’única victòria 
per la mínima en aquests tres partits, davant un equip en 
teoria assequible.

Resultats:
27/03/2010 C. Carrion Vendrell CHA 18 Lycee Français 41
20/03/2010 Berga Handbol 23 C. Carrion Vendrell CHA 24
06/03/2010 Opel Rubio Snt. Ot 32 C. Carrion Vendrell CHA 18

Classifi cació J G E P Punts

VIC, CLUB HANDBOL   16 13 0 3 26

SANTPEDOR, CLUB HANDBOL   16 12 1 3 25

LYCEE FRANÇAIS, BARCELONA AE   15 12 0 3 24

OPEL RUBIO-SANT OT   18 12 0 6 24

KOBE MEDIA, CH IGUALADA   16 7 1 8 15

CONSTRUCCIONS C V AGRAMUNT CH, (S/D)   14 7 1 6 15
HANDBOL LA GARRIGA-TAMAYO   14 6 0 8 10

BALSARENY, HANDBOL   16 4 1 11 9

CREU ALTA-SABADELL HANDBOL B   15 2 0 13 4

BERGA H   16 1 0 15 2

INFANTIL MASCULÍ:
(COPA FEDERACIÓ INFANTIL MASCULINA)

Continuen la participació en la copa, amb joc molt irregu-
lar. Derrota inesperada contra el Guissona i victòria fora de 
casa, tot i jugar tot el partit amb un jugador menys.

Resultats:
27/03/2010 Polinyà Balonmano 17 C.H. Agramunt 22
20/03/2010 C.H. Agramunt  – Creu Alta Sabadell (B)  –
06/03/2010 C.H. Agramunt 19 A.C.L.E. Guissona 32

Classifi cació J G E P Punts

CH MARTORELL   5 5 0 0 10

CRC COOPERATIVA    5 5 0 0 10

ACLE GUISSONA, CLUB HANDBOL, (S/D)   5 4 0 1 8

CH SANT FOST, (S/D)    5 4 0 1 8

CH AGRAMUNT, (S/D)   4 2 0 2 4
POLINYÀ, BALONMANO   5 2 0 3 4

CREU ALTA-SABADELL HANDBOL (A)   5 2 0 3 4

CH SANT LLORENÇ-MESTRAL   5 1 0 4 2

LYCEE FRANÇAIS, B, AE    3 0 0 3 0

CREU ALTA-SABADELL, (B)   3 0 0 3 0

AEE ELISABETH DE SALOU   5 0 0 5 0

INFANTIL FEMENÍ:
(COPA CATALUNYA INFANTIL FEMENÍ)

L’equip continua el seu aprenentatge en la primera tempo-
rada en competició ofi cial. Cada jornada que passa millora 
una mica, i ajusta més els resultats.

Resultats:
20/03/2010 C.H. Montbui 28 C.H. Agramunt 11
13/03/2010 Handbol Balsareny 17 C.H. Agramunt 15
06/03/2010 C.H. Agramunt   7 C.E.A.C.A. Tàrrega   9

Classifi cació J G E P Punts

ASSOCIACIÓ LLEIDATANA D’HANDBOL   7 7 0 0 14

CH MONTBUI, (S/D)   7 6 0 1 12

CH IGUALADA SPÒRTING    6 3 1 2 7

CEACA TÀRREGA   6 3 0 3 6

HANDBOL BALSARENY, (S/D)   6 2 0 4 4

AGRAMUNT CH (S/DE)   7 1 1 5 3
CH VILANOVA DEL CAMÍ, (S/D)    7 0 0 7 0
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Secció de Futbol Sala
A. Guerrero

FU
TB

O
L 

S
A

LA

Classifi ació (fi ns a la jornada 22) J G E P GF GC Punts
SEU - SPORT CF. SALA “A” 22 18 1 3 147 85 55
PARADOR “A” 21 13 4 4 124 81 43
CASTELLAR DE LA RIBERA “B” 21 13 3 5 91 66 42
BORGES, F.S.  “A” 22 13 2 7 106 73 41
ALCARRÀS, F.S.  “A” 22 11 4 7 111 99 37
AGRAMUNT C.H.,FS  “A” 21 11 4 6 94 84 37

FONT-ALMAGRAFIC F.S., ASS. “A”  22 11 4 7 111 99 37

LLARDECANS CF.S., “A” 22 11 3 8 92 78 36
TORRENTE-MASSALCOREIG, F.S. “A” 22 11 1 10 113 114 34
A.F.S. GUISSONA, U.E. “A” 22 9 2 11 86 92 29
F.S. REST. CHINO HONG-KONG “A” 22 8 1 13 102 122 25
BALAGUER, C.F.S. “B” 22 6 4 12 83 98 22
CERVERA FUTBOL SALA II C.E. “A” 22 6 2 14 83 111 20
CENTRE EXCURSIONISTA NOVA GENT “A” 21 6 1 14 87 133 19
LA SENTIU, O.C. “A” 22 3 4 15 72 112 13
JUNEDA, F.S. “A” 22 4 0 18 78 122 12

PREFERENT CATALANA GRUP 5

Resultats

AGRAMUNT 2 - 6 SEU SPORT
LA SENTIU 3 - 7 AGRAMUNT 
AGRAMUNT 7 - 1 BALAGUER
PARADOR - AGRAMUNT (Ajornat)

Disputant una pilota en
un dels darrers partits
de l’Agramunt.

UN EQUIP SÒLID

L’Agramunt va continuar 
acumulant punts durant 
el mes de març. De fet, 

en aquest període en van su-
mar 6 dels 9 en joc. El darrer 
partit del mes contra el Parador 
es va ajornar per motius aliens 
als agramuntins. El mes, però, 
va començar amb una desfeta. 
Va ser contra el líder destacat 

de la categoria, la Seu d’Urgell 
(2-6). Va ser un partit dominat 
totalment pels visitants, i els 
locals no van tenir cap opció 
de victòria. 

Els homes de Josep Maria 
Carrera van tornar al camí de la 
victòria en la jornada següent. 
Va ser un triomf de mèrit contra 
la Sentiu (3-7) en un encontre 

que es va disputar a Penelles. 
Els locals, en un situació a la 
taula molt complicada, van vo-
ler fer un joc molt travat i dur 
però els nostres van demostrar 
la seva superioritat i es van im-
posar amb claredat. 

I en la jornada 21, l’Agra-
munt va golejar el Balaguer
(7-1). Va ser un partit sense 
gaire història i totalment domi-
nat pels locals, que no van no-
tar la falta d’efectius. De fet, a 
la primera meitat els agramun-
tins van deixar el partit senten-
ciat. La tranquil·litat i l’experi-
ència van impedir als visitants 
acostar-se al marcador. 

En defi nitiva, l’equip conti-
nua en la part alta de la tau-
la (ballant entre la 5a i la 8a 
posició) i acumulant punts, 
una situació immillorable per 
afrontar el darrer tram de cam-
pionat.

Amb la permanència garanti-
da a la categoria per una tem-
porada més, l’objectiu més im-
mediat serà el d’anar sumant 
punts i acabar aconseguint la 
millor classifi cació de l’equip 
en els darrers anys.  ■

L’equip conti-
nua en la part 
alta de la taula 
i acumulant 
punts, en una 
bona situació.
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ESPORTS ATLETISME

Olimpíada, cros i duatló
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OLIMPÍADA FLAMICELL 2010  13-3-2010

El dissabte 13 de març, la Pobla de Segur organitzà com cada any l’anomenada Olimpíada Escolar Flamicell, és una diada 
on en categoria escolar se celebren totes les proves de l’atletisme. Escatxics de la nostra vila van participar amb prou 

bons resultats.

AÏDA GIMÉNEZ - Salt d’alçada  1’36 1 posició

- 3000 m. ll. 2 posició

- Relleus 4 x 80 2 posició

NAIMA BARKANE - 1000 m.ll. 2 posició

- Relleus 4 x 60 2 posició

- Salt longitud 4 posició

LARA GIMÉNEZ - Salt longitud 4 posició

- Relleus 4 x 60

MARINA SÚRIA - Salt longitud 5 posició

- Relleus 4 x 60

PAU GODOY - 1000 m.ll. 4 posició

- Relleus 4 x 60 3 posició

CROS DE BELLPUIG  14-3-2010

La darrera cursa escolar d’enguany a 
la comarca es va celebrar a Bellpuig. 

Normalment aquesta prova té lloc al mes 
de gener, abans de la fi nal del campionat 
de Catalunya de cros escolar. Enguany 
els Escatxics no hi hem pogut participar, 
doncs la nova normativa d’aquests jocs 
priva de la participació als mateixos dels 
atletes federats, situació en què es tro-
ben la majoria d’atletes del nostre club. 
El recorregut de la prova és bàsicament 
el del circuit de motocròs de la locali-
tat, el que per a molts és un desafi ament 
especial, particularment quan ha plogut 
els darrers dies i el circuit es converteix 
en un fangar. Amb tot, aquesta vegada 
hi va haver més sort, ja que el terreny 
era sec i feia un bon sol i els Escatxics 
van poder celebrar algunes victòries, tant 
per equips (infantil femení, aleví femení 
i benjamí masculí) com també a títol in-
dividual.

D’esquerra a dreta, les alevines Laia, Marina, Salma, Naima i Chaimaa a la sortida de la seva cursa en el Cros de 
Bellpuig.

L’Aïda realitzant el seu salt 
a les Olimpíades Flamicell.
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CATEGORIA POSICIÓ

RAMON FITÓ SÈNIOR M. 3

MANEL LLORENS SÈNIOR M. 6

MIQUEL CARALPS SÈNIOR M. 7

MHAMED TALBI SÈNIOR M. 11

GABI KARSESKA SÈNIOR F. 1

ANNA VILADRICH SÈNIOR F. 7

XAVIER FITÓ CADET M 4

ANTON ZURITA INFANTIL M 4

AIDA GIMÉNEZ INFANTIL F 1

CLARA SECANELL INFANTIL F 2

YESMINA KATTHABI INFANTIL F 6

ORIOL VALLS ALEVÍ M 2

NAIMA BARKANE ALEVÍ F 2

CHAIMAA TALBI ALEVÍ F 4

LAIA LLORENS ALEVÍ F 12

CATEGORIA POSICIÓ

MARINA MORELL ALEVÍ F 8

SALMA KATHABI ALEVÍ F 13

PAU GODOY BENJAMÍ 1

MIGUEL ANGEL GUERRERO BENJAMÍ 8

CARLOS GUERRERO BENJAMÍ 10

MARINA SÚRIA BENJAMÍ 1

LARA GIMÉNEZ BENJAMÍ 4

MAR GODOY PREBENJAMÍ 6

ARIANA LLORENS PREBENJAMÍ 8

NÚRIA MARBÀ PREBENJAMÍ 10

AÏDA SUBARROCA PREBENJAMI 11

GERARD FÍGOLS PREBENJAMÍ 11

ROGER SÚRIA PREBENJAMÍ 8

WALID TALBI PREBENJAMÍ 5

ARNAU SUBARROCA PREBENJAMI 11

3a DUATLÓ D’AGRAMUNT 21-3-2010

Enguany es va celebrar per tercer 
any consecutiu la duatló d’Agra-

munt, organitzada pel Patronat Munici-
pal d’Esports, amb la col·laboració del 
club Ciclista Agramunt i dels Escatxics. 
La duatló consisteix en una prova que 
combina la cursa a peu i la cursa en 
bicicleta de muntanya. En un primer 
sector s’ha de córrer; acte seguit, en el 
segon sector, s’ha de realitzar un tram 

en bicicleta, per tornar a córrer en el 
tercer i darrer sector. El recorregut de 
bicicleta d’enguany va ser diferent al 
d’anys anteriors, coincidint un tram 
d’aquest amb part del recorregut de la 
“Transiscar”. Això vol dir que en el re-
corregut hi havia tres petites “trialeres”, 
que un ciclista poc experimentat en la 
BTT havia de baixar de la bicicleta per 
a poder superar-les. Amb tot, entre els 

participants dels Escatxics hi havia uns 
quants ciclistes força experimentats, 
alguns d’ells veritables especialistes 
en trialeres, dels quals fi ns i tot n’hi va 
haver que varen pujar al podi. Aquest 
esdeveniment esportiu té, any rere any, 
més adeptes i amb tota seguretat es 
farà un lloc en el calendari d’esdeveni-
ments i proves esportives que es realit-
zen a les nostres contrades.

CATEGORIA POSICIÓ

XAVIER FITÓ JUVENIL M. 2

ALBERT FITÓ JUVENIL M. 3

SÍLVIA PUIGARNAU SÈNIOR F. 1

ANNA VILADRICH SÈNIOR F. 2

MIREIA BÀRRIOS SÈNIOR F. 3

RAMON FITÓ SÈNIOR M. 1

MIQUEL CARALPS SÈNIOR M. 5

MANEL LLORENS SÈNIOR M. 9

ANTON ZURITA INFANTIL M 2

ORIOL VALLS ALEVÍ M 3

AIDA GIMÉNEZ INFANTIL F 1

MARINA MORELL INFANTIL F 4

PAU GODOY BENJAMÍ 1

ROGER SÚRIA BENJAMI 6

WALID TALBI BENJAMI 8

ARNAU SUBARROCA BENJAMI 9

MARINA SÚRIA BENJAMÍ 1

LARA GIMÉNEZ BENJAMÍ 2

MAR GODOY BENJAMÍ 6

NÚRIA MARBÀ BENJAMÍ 8

AÏDA SUBARROCA BENJAMÍ 9Grup d’atletes participants a la Duatló agramuntina, al seu pas per l’avinguda d’Àngel Guimerà.
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El recorregut de 
la prova de Bell-
puig és bàsica-
ment el del circuit 
de motocròs de 
la localitat, el que 
per a molts és 
un desafi ament 
especial.
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ESPORTS CLUB DE BITLLES SIÓ D’AGRAMUNT

Resultats i classifi cacions Ramon Joval

2ª DIVISIÓ B

Sió d’Agramunt A 582 punts
La Fuliola 536 punts

L’Eral 551 punts
Sió d’Agramunt A 540 punts

Sió d’Agramunt A 511 punts
La Guàrdia 464 punts

Cabanabona 523 punts
Sió d’Agramunt A 501 punts

3ª DIVISIÓ B

Camarasa 524 punts
Sió d’Agramunt B 386 punts

Sió d’Agramunt B 517 punts
Vallverd 535 punts

CLASSIFICACIÓ PJ PG PE PP PTS

Vergós 6 5 0 1 10

Camarasa 6 4 0 2 8

Mas Duran 6 4 0 2 8

Vallverd 6 3 0 3 6

Castellnou 6 2 0 4 4

Sió d’Agramunt 6 0 0 6 0

CLASSIFICACIÓ PJ PG PE PP PTS

La Guàrdia 20 13 0 7 26

Ivars C 19 13 0 6 26

Tàrrega 19 12 0 7 24

La Fuliola 20 11 0 9 22

CEPS Bitlles 19 11 0 8 22

Cabanabona 10 10 0 10 20

Preixana 10 10 0 9 20

Tordera 19 10 0 9 20

Montgai 20 9 1 10 19

L’Eral Cubells 20 8 0 12 16

Bellpuig B 20 5 1 14 11

Sió d’Agramunt 19 4 0 15 8

Sió d’Agramunt A Sió d’Agramunt B

Ja estem als darrers partits de la 
temporada i els bons resultats no 
acaben d’arribar. Només ens queda 
continuar lluitant fi ns al fi nal.

L’equip Sió d’Agramunt A en plena competició a Bellpuig. A l’esquerra, un jugador de cada equip efectuant la seva tirada; a la dreta, deixant les bitlles a punt per fer la propera.
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PARTITS POLÍTICS
MUNICIPALS ERC

Quan les aigües tornen al seu lloc
www.esquerra.cat/agramunt

Secció local d’Agramunt

Finalment, pressupos-
tos aprovats

Si començàvem l’any amb 
una carta del mateix alcalde 
d’Agramunt amenaçant la 
resta de partits de l’Ajunta-
ment amb “fer les maletes”, 
sembla ser que aquest discurs 
ha quedat oblidat o, almenys, 
desat, en el moment en què 
s’aprovaven els pressupostos 
generals de l’Ajuntament per 
al 2010 gràcies als vots favo-
rables del PSC i l’abstenció 
d’Esquerra. És cert que uns 
pressupostos vénen a ser una 
declaració d’intencions i que 
les inversions que hi fi guren 
poden ser modifi cades. Ara 
bé, el que realment compta és 
el moment en què es passen 
els comptes, és a dir, a fi nals 
d’any. I com que l’expe riència 
ens diu que en aquests dar-
rers anys hem hagut de fer 
aportacions extraordinàries a 
darrera hora per tal de salvar 
els comptes, no podem votar-
hi favorablement si no podem 
participar directament en la 
gestió d’aquestes inversions.

L’alcalde tira pel dret i 
contracta un crèdit pel 
seu compte

Si fem memòria, recorda-
rem que la caixa dels trons 
va esclatar a fi nals del 2009 
quan el PSC i Esquerra van 
oposar-se a sol·licitar un crè-
dit de 522.514,48€, ja que 
consideràvem que es tracta-
va d’una quantitat de diners
que no responia a les inver-
sions que s’havien fet el dar-
rer any.

Com és habitual, el nostre 
alcalde va tirar pel dret i, fent 
ús del seu càrrec més que 
del seu poder de convicció i 
negociació, va sol·licitar pel  
seu compte un nou crèdit
de 412.215€, que és el mà-
xim que la llei li permet. Pot-
ser hagués estat més sensat 
parlar amb l’oposició, escoltar 
els motius pels quals no s’ha-
via aprovat el crèdit inicial i 
renegociar el punt del Ple. 
Però com bé sabeu la seva de-
cisió fou una altra i el temps 
ens ha dit que era més soroll 
que res.

Com a regidors, tenim 
l’obligació d’exigir que 
les coses es facin bé

Sembla ser, doncs, que des 
del darrer Ple les aigües han 
tornat al seu lloc i el senyor 
alcalde ens ha promès el dià-
leg que tants cops li hem re-
clamat. Quedaran enrere els 
monòlegs als quals ens té 
acostumats? Per part nostra, 
com sempre hem dit, man-
tindrem i ens reafi rmarem 
amb el compromís de treba-
llar pels interessos de tots els 
agramuntins i perquè les co-
ses es facin bé.

L’alcalde ens ha d’escoltar
Això també signifi ca exigir 

que les coses es facin amb 
rigor i si no estem d’acord en 
algun tema tenim l’obligació, 
com a regidors, d’expressar-ho 
al Ple. I l’alcalde, com a pre-
sident de la corporació, d’es-
coltar-nos i tenir en compte 
les nostres observacions, en-
lloc de posar el crit al cel a la 
mínima de canvi. Per això és 
l’alcalde.   ■

Com és habitual, 
el nostre alcalde 
va tirar pel dret 
i, fent ús del seu 
càrrec més que 
del seu poder 
de convicció i 
negociació, va 
sol·licitar pel 
seu compte un 
nou crèdit.

El senyor alcalde 
ens ha promès el 
dià leg que tants 
cops li hem re-
clamat. Quedaran 
enrere els monò-
legs als quals ens 
té acostumats?
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Trobem a faltar el
teu somriure.
Dius que ens deixes
te’n vas lluny d’aquí.
Però el record de la
vall on vas viure
no l’esborra la pols
del camí.

Divuitè Aniversari

Amadeu Amigó Pla
12 de novembre 1912

27 d’abril 1992

La família mai no l’oblidarà.

AGRAMUNT
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L'AJUNTAMENT
INFORMA

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 3-3-2010

CERTIFICACIONS
Es van aprovar les següents certifi cacions: 
– Certifi cació núm. 7 i última de l’obra denominada “Millora 

de la Vorera Nord del C. Àngel Guimerà” lliurada pel director de 
l’obra, i executada per l’empresa JOAN CARALPS GIMÉNEZ, 
per un import de 4.912,71€.

– Certifi cació extra 2 i última de l’obra denominada “Arran-
jament d’un carrer i un mur de contenció de terres al nucli 
agregat de Mafet” lliurada pel director de l’obra, i executada per 
l’empresa MACOTEC 905,S.L. per un import de 7.142,44€.

LIQUIDACIÓ DE COMPTES DEL NUCLI AGREGAT DE MONTCLAR 
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2008 i 2009

S’acordà la liquidació de comptes corresponents a l’exercici 
de 2008 i 2009, presentada pel nucli agregat de la població 
de Montclar, referents a les despeses dels consultoris mèdics 
de Montclar: 

– Liquidació de l’any de 2008 corresponent a la quantitat de 
3.430,92€.

– Liquidació de l’any de 2009 corresponent a la quantitat de 
2.806,38€.

SUBVENCIÓ CÀRITAS D’URGELL
Es concedí un ajut econòmic per un import de 40,75€ a Cà-

ritas d’Urgell per a les despeses de la liquidació dels drets de la 
llicència d’obres, per les obres de la millora del local.

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER A LA PROGRAMACIÓ ESTABLE 
D’ACCIONS DE PROMOCIÓ DE LA LECTURA A LES BIBLIOTE-
QUES PÚBLIQUES DE L’ANY 2010

Se sol·licità un ajut econòmic al Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya per a la 
programació estable d’accions de promoció de la lectura a les 
biblioteques públiques per a l’any 2010 per l’actuació anome-
nada “PLA D’ANIMACIÓ A LA LECTURA” d’una quantitat de 
6.412,50€ que correspon al 50% de l’execució de l’actuació 
que ascendeix a un import total de 12.825,00€.

PRESTACIONS DE SERVEIS SOCIALS DEL CONSELL COMARCAL 
DE L’URGELL

Atès que l’Ajuntament d’Agramunt té subscrit un conveni amb 
el Consell Comarcal de l’Urgell per la prestació dels seus serveis 
socials, segons el qual els municipis de la comarca que en gau-
deixin es faran càrrec d’una part dels costos d’aquests serveis.

Atès que la quota corresponen al nostre municipi per a l’exer-
cici 2008 ascendeix a la quantitat de 19.712,57€.

S’aprovà la despesa en concepte dels serveis socials del Con-
sell Comarcal de l’Urgell corresponent a l’exercici 2008 que 
ascendeix a la quantitat de 19.712,57€.

ADJUDICACIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC DE LES INSTAL·LACIONS 
DE L’EDIFICI DEL CENTRE D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA D’AGRA-
MUNT I LLICÈNCIA AMBIENTAL DE L’ACTIVITAT

S’aprovà la realització del projecte tècnic per a les obres 

d’ampliació de les instal·lacions de l’edifi ci del Centre d’As-
sistència Primària d’Agramunt i de la llicència ambiental de 
l’activitat i s’adjudicà aquest servei a l’empresa EINESA per un 
import d’11.126€, no inclòs IVA.

ADJUDICACIÓ SUBSTITUCIÓ RAJOLES TRENCADES CARRER 
BARRETINA

S’acordà la realització de la substitució de rajoles trencades 
del Carrer Barretina i s’adjudicà aquestes obres a l’empresa EX-
CAVACIONS I ANIVELLAMENT LLUÍS DE TORRES SL, per un 
import de 933,48€, IVA inclòs.

SOL·LICITUD AJUTS PER A LES PROGRAMACIONS CULTURALS 
QUE INCLOGUIN ACTIVITATS DE CARÀCTER PROFESSIONAL
EN L’ÀMBIT DE LA MÚSICA, LES ARTS ESCÈNIQUES I/O LES 
ARTS VISUALS PER A MUNICIPIS DE MENYS DE 8.000 HA-
BITANTS

S’acordà concórrer a la convocatòria per a la concessió d’ajuts 
per a l’any 2010 per activitats culturals de caràcter professional 
en l’àmbit de la música, les arts escèniques i/o les arts visuals 
per a municipis de menys de 8.000 habitants i se sol·licità un 
ajut de 3.000€, del pressupost que ascendeix a la quantitat de 
10.431,30€.

ADQUISICIÓ DE RÈTOLS PER A LA VIA PÚBLICA
S’aprovà l’adquisició de 10 rètols de carrers per diferents in-

drets de la via pública i s’adjudicà a l’empresa VIPROSERSA 
per la quantitat de 846,92€, inclòs IVA.

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS 
DE FOMENT DE LA PAU I DE LA CULTURA DE LA PAU I DE LA 
PROMOCIÓ I DEFENSA DELS DRETS HUMANS

S’acordà concórrer a la convocatòria del Departament d’In-
terior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat 
de Catalunya per a la concessió de subvencions per a la realit-
zació d’activitats de foment de la pau i de la cultura de la pau 
i de promoció i defensa dels drets humans per a l’any 2010 
per al projecte “Activitats per a la conscienciació de la Pau 
Mundial i Drets Humans” i se sol·licità un ajut per un import 
de 1.870€.

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER A L’ESCOLARITZACIÓ CURS 
2009-2010 (SEGON TERMINI)

S’acordà concórrer a la convocatòria del Departament d’Edu-
cació de la Generalitat de Catalunya per a la concessió d’ajuts 
per a l’atorgament d’ajuts als ajuntaments titulars de llars d’in-
fants, per a l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es 
trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides per al curs 
2009-2010 (segon termini).

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PEL PROJECTE “RESTAURACIÓ
DEL LLIBRE CANTORAL I DOCUMENT MANUSCRIT CONFRA-
RIA”

Se sol·licità un ajut al Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat de Catalunya dins la línia de 
subvenció de restauració i conservació de béns integrats en el 
patrimoni documental de Catalunya que estiguin custodiats en ▼
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arxius, pel projecte “Restauració del llibre cantoral i document 
manuscrit Confraria”, per un import de 1.600,80€, correspo-
nent al 50% del pressupost total del projecte.

REGISTRE DE LA MARCA SIÓ
S’acordà no interposar recurs contra la sol·licitud de regis-

tre de la marca comunitària, al núm. 8.235.459, denominada 
“SIOL” i núm. 8.237.653, nomenada “SiOL iO”.

PLE, 18-3-2010

PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT EXERCICI 2010
S’acordà aprovar inicialment, per vuit vots a favor, cinc de 

CiU i tres del PSC i cinc abstencions d’ERC, el Pressupost Mu-
nicipal consolidat per a l’exercici econòmic de l’any 2010 res-
tant fi xats els estats d’Ingressos i Despeses i en els termes que 
expressa el resum per capítols següents:

ESTAT D’INGRESSOS

CAP DENOMINACIÓ PRESSUPOST
MUNICIPAL

PATRONAT
M. ESPORTS

P. RESIDÈNCIA
G. MAS VELL TOTAL CONSOLIDAT

1 Impostos Directes 2.067.000,00 0 0 2.067.000,00

2 Impostos Indirectes 55.700,00 0 0 55.700,00

3 Taxes i altres ingressos 689.730,00 65.031,00 280.858,00 1.035.619,00

4 Transferències corrents 1.237.750,00 103.000,00 0 1.340.750,00

5 Ingressos patrimonials 143.320,47 50,00 100,00 143.470,47

6 Venda d’inversions reals 173.480,60 0 0 173.480,60

7 Transferències de capital 940.672,62 0 0 940.672,62

9 Passius fi nancers 455.759,81 0 0 455.759,81

TOTAL INGRESSOS 5.772.413,50 168.081,00 280.858,00 6.221.352,50

ESTAT DE DESPESES

CAP DENOMINACIÓ PRESSUPOST
MUNICIPAL

PATRONAT
M. ESPORTS

P. RESIDENCIA
G. MAS VELL TOTAL CONSOLIDAT

1 Despeses de personal 1.902.208,59 100.281,00 206.658,00 2.209.147,59

2 Compra béns corrents 1.460.805,00 51.150,00 69.700,00 1.581.655,00

3 Despeses fi nanceres 103.621,00 0 600,00 104.221,00

4 Transferències corrents 408.950,00 14.000,00 0 422.950,00

6 Inversions reals 1.496.614,26 2.150,00 4.000,00 1.502.764,26

9 Passius fi nancers 400.214,65 0 0 400.214,65

TOTAL DESPESES 5.772.413,50 168.081,00 280.858,00 6.221.352,50

CAP. I - IMPOSTOS DIRECTES

CONCEPTE DENOMINACIÓ

Impostos sobre el capital
112 IBI Naturalesa Rústega 122.000,00 €
113 IBI Naturalesa Urbana 1.380.000,00 €
115 Impost s. vehicles tracció mecànica 380.000,00 €

116
Impost s. Increment valor terrenys 
n. urbana

70.000,00 €

Impostos sobre activitats econòmiques
130 Activitats empresarials 115.000,00 €

TOTAL CAPÍTOL I 2.067.000,00 €

PRESSUPOST D’INGRESSOS 2010

L'AJUNTAMENT
INFORMA

▼

El CAP serà objecte d’una ampliació.
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▼

CAP. II - IMPOSTOS INDIRECTES

CONCEPTE DENOMINACIÓ

Altes impostos indirectes

290
Impost s. construccions, instal·la-
cions i obres

53.000,00 €

291 Impost sobre despeses sumptuàries 2.700,00 €

TOTAL CAPÍTOL II 55.700,00 €

CAP. III - TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

CONCEPTE DENOMINACIÓ

30 Taxes per la prestació de serveis públics bàsics
300 Servei d’aigua 6.500,00 €
301 Servei de clavegueram 22.200,00 €
302 Recollida d’escombraries (O.3) 193.000,00 €
303 Deixalleria (O.29) 1.400,00 €

309-00 Cementiri - Serveis funeraris (O.12) 26.200,00 €

31 Taxes per la prestació de serveis públics de caràcter social
312-00 Guarderia (O.22) 40.000,00 €
312-01 Escola de Música i Cobla (O.21) 113.000,00 €

32 Taxes per la realització d’activ. de competència local
321 Llicències urbanístiques (O.2) 10.000,00 €

322
Cèdules habitabilitat i llic. primera 
ocupació

5.000,00 €

325 Expedició de documents (O. 10) 10.000,00 €
326 Retirada de vehicles (O.7) 1.000,00 €

329-00
Llicències activitats i obertura 
establiments (O.11)

3.500,00 €

329-01 Llicències auto-taxi (O.1) 30,00 €
329-02 Bàscula (O.23) 2.000,00 €
329-03 Utilització edifi cis públics (O.24) 1.000,00 €

33 Taxes per la utilització domini públic local
331 Entrada de vehicles (O.17) 16.000,00 €

332-00 Subministradora energia elèctrica (O.26) 48.000,00 €
332-01 Subministradora gas (O.26) 2.400,00 €
333-00 Telefonia mòbil (O.26) 300,00 €

334 Obertura cales i rases (O.15) 500,00 €
335 Taules i cadires (O.16-B) 2.000,00 €
338 Compensació de Telefònica d’Espanya S.A. 22.000,00 €

339-00 Quioscs (O.16-C) 100,00 €

339-01
Mercaderies, runes i materials 
(O.16-A) ocup. v. pública

2.000,00 €

339-02 Mercat, fi retes, biombos (O.16-D) 20.000,00 €
339-05 Fira del Torró i Xocolata a la Pedra (O.16-F) 85.000,00 €
339-06 Fira Agr’auto 1.100,00 €

34 Preus públics
344-00 Entrades espectacles (O.00-2) 35.000,00 €

39 Altres ingressos
391-20 Multes (O.14) 8.000,00 €
392-00 Recàrrecs 1.500,00 €
399-03 Altres ingressos diversos 20.000,00 €

TOTAL CAPÍTOL III 698.730,00 €

CAP. IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

CONCEPTE DENOMINACIÓ

42 De l’Administració de l’Estat
420-00 Participació Tributs Estat F.N.C.M. 864.000,00 €

45 De Comunitats Autònomes
450-00 Fons Cooperació Local Catalunya 134.000,00 €
450-04 Subv. Generalitat Jutjat de Pau 3.500,00 €
450-05 Subv. Generalitat consultoris mèdics 2.500,00 €
450-31 Escola Municipal de Música 104.000,00 €
450-32 Llar d’Infants 100.800,00 €
450-50 Subv. Generalitat Plans Ocupació 100,00 €
450-80 Subv. Generalitat Fira Torró (Darp) 6.000,00 €

46 D’Entitats Locals
461-01 Subvenció Diputació Escola Música 2.200,00 €
461-02 Subvenció Diputació Fira del Torró 16.000,00 €

461-03
Subvenció Diputació Activitats 
Culturals

400,00 €

461-04
Subvenció Diputació interessos 
préstec

1.500,00 €

465-01
Subvenció Consell Comarcal Fira 
del Torró

1.250,00 €

480-01
Subvenció Cambra de Comerç Fira 
del Torró

1.500,00 €

TOTAL CAPÍTOL IV 1.237.750,00 €

L’edifi ci de l’esquerra es vol enderrocar per ampliar la zona d’aparcament.
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CAP. V - INGRESSOS PATRIMONIALS

CONCEPTE DENOMINACIÓ

52 Interessos de dipòsits
520 Interessos de dipòsits 1.000,00 €

54 Rendes de béns immobles
541 Arrendaments fi nques urbanes 37.380,00 €
542 Arrendaments fi nques rústegues 40,47 €
55 Concessions i aprofi taments especials

550-01 Cànon concessió servei aigua-Cassa 74.900,00 €
550-02 Cànon entitat empresarial esportiva 30.000,00 €

TOTAL CAPÍTOL V 143.320,47 €

CAP. VI - ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS

CONCEPTE DENOMINACIÓ

68 Reintegraments per operacions de capital
680-00 D’exercicis tancats 173.480,60 €

CAP. VII - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

CONCEPTE DENOMINACIÓ

75 De Comunitats Autònomes
750-81 Subv. General. (PUOSC)-Adeq. casc antic 100.000,00 €

750-82
Subv. General. (PUOSC) Ampliació 
Guarderia

164.514,27 €

750-60 Subv. Generalitat Ampliació Guarderia 255.000,00 €
750-83 Subv. General. (PUOSC) Enllum. travessia fase C 107.555,11 €

76 D’Entitats Locals
761-00 Subv. Diputació-Arranjam. carrers (PISM) 82.000,00 €

761-01
Subv. Diputació-Reparació infraes-
tructures

10.000,00 €

79 De l’exterior
791-00 Subv. Adequació casc antic (FEDER) 221.603,24 €

TOTAL CAPÍTOL VII 940.672,62 €

CAP. IX - PASSIUS FINANCERS

Art. Concep. DENOMINACIÓ

91 Préstecs rebuts del sector públic
910-00 Bestreta Diputació informàtica 4.000,00 €

D’Ens de fora del sector públic
913-00 Préstec fi nançament Inversions 451.759,81 €

TOTAL CAPÍTOL IX 455.759,81 €

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 5.772.413,50 €

PRESSUPOST DE DESPESES 2010

CAP. I - DESPESES DE PERSONAL

PROGRAMA ECONÒMICA DENOMINACIÓ

Òrgans de govern

912 100
Retribucions bàsiques i 
altres remuneracions

85.000,00 €

Personal funcionari
920 120-00 Sous del Grup A1 16.258,20 €
920 120-01 Sous del Grup A2 27.596,52 €
920 120-03 Sous del Grup C1 72.001,58 €
920 120-04 Sous del Grup C2 126.157,50 €
920 120-06 Triennis 29.100,26 €
920 120-09 Altres retribucions bàsiques 23.000,00 €
920 121-00 Complement destí 146.767,47 €
920 121-01 Complement específi c 181.276,06 €
920 121-03 Altres complements 24.390,10 €

Personal laboral

920 130-00
Retribucions bàsiques-
Laboral fi x

278.543,58 €

920 130-01 Hores extres 29.000,00 €

L'AJUNTAMENT
INFORMA

▼

S’ha de realitzar una reforma de l’enllumenat públic de la Vila.
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920 130-02 Altres remuneracions 253.170,82 €
920 131 Laboral temporal 130.798,40 €

Altre personal
920 143 Altre personal 75.348,10 €

Incentius al rendiment
920 151 Gratifi cacions 1.500,00 €

Quotes, prestacions i despeses socials
231 160-00 Seguretat Social 394.000,00 €
920 162-00 Formació del personal 2.000,00 €
920 162-04 Acció social 2.400,00 €
920 162-05 Assegurances 3.900,00 €

TOTAL CAPÍTOL I 1.902.208,59 €

CAP. II - DESPESES CORRENTS I SERVEIS

Arrendaments i cànons
920 202 Arrendament edifi cis 4.480,00 €
920 203 Arrendament maquinària, 

instal·lacions, estris
2.000,00 €

920 204 Arrendament material transport 5.525,00 €
920 206 Arrendament equips informàtics 4.674,00 €
920 209 Cànons 66,00 €

Reparacions, manteniment i conservació
155 210 Infraestructura i béns naturals 94.600,00 €
920 212 Edifi cis i altres construccions 50.500,00 €

920 213
Maquinària, instal·lacions i 
utillatge

30.000,00 €

920 216 Equips informàtics 10.000,00 €

Material, subministraments i altres

920 22000
Material ofi cina ordinari no 
inventariable

12.800,00 €

920 220-01
Premsa, revistes, llibres, 
publicacions,...

5.800,00 €

920 220-02
Material informàtic no in-
ventariable

6.700,00 €

165 221-00 Energia elèctrica 211.000,00 €
920 221-03 Combustibles i carburants 63.000,00 €
920 221-04 Vestuari 4.700,00 €
920 221-05 Aliments 4.600,00 €
920 221-06 Productes farmacèutics 60,00 €
920 221-10 Productes de neteja 4.800,00 €

920 221-11
Subministres recanvis ma-
quinària, estris,

10.000,00 €

920 221-99 Altres subministraments 58.000,00 €
920 222-00 Telèfons 38.000,00 €
920 222-01 Postals 7.500,00 €
920 223 Transports 2.300,00 €

130 224 Assegurances 27.300,00 €
931 225-02 Tributs d’Entitats Locals 100,00 €

920 226-01
Atencions protocol·làries i 
representatives

14.000,00 €

920 226-02 Publicitat i propaganda 16.000,00 €
920 226-03 Publicació en Diaris Ofi cials 2.100,00 €
920 226-04 Jurídics, contenciosos 12.000,00 €
920 226-07 Oposicions i proves selectives 600,00 €
334 226-09 Activitats culturals i esportives 30.000,00 €
432 226-10 Fira del Torró i Xocolata a la Pedra 182.000,00 €
433 226-11 Agr’auto 5.000,00 €
324 226-12 Escola de Música 3.000,00 €
338 226-13 Festes 158.000,00 €
432 226-14 Turisme 3.000,00 €
323 226-15 Joventut-Actinadal 10.000,00 €
920 226-99 Altres despeses diverses 20.000,00 €
920 227-00 Treballs de neteja 138.000,00 €
132 227-01 Seguretat 15.000,00 €
132 227-04 Retirada i dipòsit vehicles 400,00 €
920 227-05 Processos electorals 575,00 €
920 227-06 Estudis i treballs tècnics 61.000,00 €
920 227-08 Serveis de recaptació de la Diputació 88.000,00 €
171 227-09 Enjardinament 35.000,00 €

Indemnitzacions per raó del servei

920 231-00
Locomoció membres òrgans 
de govern

5.750,00 €

920 231-20 Locomoció personal no directiu 2.875,00 €

TOTAL CAPÍTOL II 1.460.805,00 € ▼

S’ampliarà la llar d’infants “Nins”.
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CAP. III - DESPESES FINANCERES

PROGRAMA ECONÒMICA DENOMINACIÓ

De préstecs de l’interior
0 11 310 Interessos 95.821,00 €

0 11 311
Despeses de formalització, 
modif. i cancel·lació

2.000,00 €

0 11 359 Altres despeses fi nanceres 5.800,00 €

TOTAL CAPÍTOL III 103.621,00 €

CAP. IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS

PROGRAMA ECONÒMICA DENOMINACIÓ

A organismes autònoms Entitat local
340 423-90 Entitat empresarial esportiva 90.000,00 €

A Entitats Locals

162 461-01
A Entitats Públiques empre-
sarials-U.Net

220.000,00 €

231 461-02
A Entitats Públiques empre-
sarials-CCU S.Socials

40.000,00 €

A Entitats locals

920 466
A altres Entitats que agru-
pen municipis-ACM, FMC

4.700,00 €

922 468 Nuclis agregats 11.000,00 €

D’Entitats Locals

230 480-01
Atencions benèfi ques i 
assistencials

3.200,00 €

330 480-02
Subvencions entitats sense 
ànim de lucre

10.000,00 €

333 480-03
Fundació Privada Espai 
Guinovart

15.025,00 €

333 480-04
Fundació Privada Guillem 
Viladot “Lo Pardal”

15.025,00 €

TOTAL CAPÍTOL IV 408.950,00 €

CAP. VI - INVERSIONS REALS

PROGRAMA ECONÒMICA DENOMINACIÓ

Inversió nova en inf. i béns destinats a ús gral.
155 609-01 Mur contenció Mafet-extres 14.000,00 €

Inversió reposició inf. i béns destinats a ús gral.
155 619-01 Nuclis agregats 13.500,00 €

155 619-02
Reparació infraestructures 
diverses

120.000,00 €

155 619-03 Arranjament carrers 120.000,00 €
155 619-04 Adequació casc antic 443.206,48 €

Inversió nova associada al funcionam. operatiu 
dels serveis

155 623 Maquinària, senyalització 35.000,00 €
169 624 Adquisició vehicle brigada 5.220,00 €
920 625 Mobiliari 7.000,00 €
920 626 Xarxa informàtica 10.000,00 €
920 627 Projectes 40.000,00 €

Inversió reposició associada al funcionam.
operatiu dels serveis

169 632-01
Arranjament 2ª planta Ajun-
tament

90.000,00 €

321 632-02 Ampliació Guarderia 433.218,39 €
165 639-01 Enllumenat Travessia fase C 165.469,39 €

TOTAL CAPÍTOL VI 1.496.614,26 €

CAP. IX - PASSIUS FINANCERS

PROGRAMA ECONÒMICA DENOMINACIÓ

Amortització de préstecs de l’interior

0 11 911
Amort. préstecs llarg termi-
ni Ens sec. públic

7.462,89 €

0 11 913
Amort. préstecs llarg termi-
ni ens fora sec.públic

392.751,76 €

TOTAL CAPÍTOL IX 400.214,65 €

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 5.772.413,50 €

L'AJUNTAMENT
INFORMA

El nou col·lector passarà per sota el pont.
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MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I DE LA RELACIÓ DE LLOCS 
DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT 2010

S’aprovà, per vuit vots a favor, cinc de CiU i tres del PSC i 
cinc abstencions d’ERC, la plantilla de personal corresponent 
a l’exercici econòmic de l’any 2010 amb les modifi cacions se-
güents:

– S’incrementa un nivell de complement de destinació cada 
dos anys de prestació de serveis a tot el personal laboral i fun-
cionari amb una antiguitat de dos anys. 

– Places de nova creació: 
a) Auxiliar administrativa: Atenció al Públic. 1 plaça a jornada 

completa. 
b) Auxiliar Administratiu.- Ofi cina de Turisme. 1 plaça a jor-

nada completa.
c) Peó de la brigada municipal: 2 places a jornada completa. 
d) Operari de manteniment i control: 1 plaça a jornada com-

pleta. Dependències esportives. 
– Aprovar l’oferta pública d’ocupació 2010 de les places an-

teriorment esmentades.

PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITULAR 
D’AGRAMUNT

S’acordà, per unanimitat dels tretze membres presents, pro-
posar per a l’elecció, per a un període de quatre anys, el Sr. 
Miquel Valls i Marquilles per exercir el càrrec de Jutge de Pau 
titular del municipi d’Agramunt.

RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS 2009
S’aprovà, per unanimitat dels tretze membres presents, la 

rectifi cació anual de l’inventari de béns i drets d’aquest Ajun-
tament, referida al 16 de juny de 2009, sense perjudici de les 
alteracions que s’hagin d’introduir en el mateix com a conse-
qüència de l’actualització de valoracions.

APROVACIÓ PROJECTE DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENER-
GÈTICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DELS SECTORS 24 I 18 
DEL MUNICIPI D’AGRAMUNT

Aprovar inicialment, per unanimitat dels tretze membres 
presents, el Projecte de Millora de l’efi ciència energètica de 
l’enllumenat públic dels sectors 24 i 18 del municipi d’Agra-
munt, redactat per l’enginyeria Arqués, SL, amb un pressupost 
de 178.092,18€.

APROVACIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ 
DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL SECTOR 1 DEL MUNICIPI 
D’AGRAMUNT

S’aprovà inicialment, per unanimitat dels tretze membres 
presents, el Projecte de reforma de l’enllumenat públic del sec-
tor 1 del municipi d’Agramunt, redactat per l’enginyeria Arqués, 
SL, amb un pressupost de 143.431,89€.

APROVACIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA DELS VESTUARIS I 
SANEJAMENT DEL VAS GRAN DE LES PISCINES MUNICIPALS 
D’AGRAMUNT

S’aprovà inicialment, per unanimitat dels tretze membres 
presents, el Projecte de reforma dels vestuaris i sanejament 
dels vas gran de les piscines municipals d’Agramunt, redactat 

per l’arquitecte municipal el Sr. David Blanco Casadesús, amb 
un pressupost de 117.150,21€.

APROVACIÓ DEL PROJECTE PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN AS-
CENSOR I SUBSTITUCIÓ DE TANCAMENTS DE LA “RESIDÈNCIA 
GERIÀTRICA DE CAL MAS VELL”

S’aprovà inicialment, per unanimitat dels tretze membres 
presents, el Projecte d’instal·lació d’un ascensor i substitució 
de tancaments de la residència geriàtrica Mas Vell d’Agramunt, 
redactat per l’arquitecte municipal la Sra. Sònia Pintó Grau, 
amb un pressupost de 118.238,79€.

APROVACIÓ DEL PROJECTE D’ENDERROC I SANEJAMENT DEL 
SOLAR RESULTANT MITJANÇANT PAVIMENTACIÓ PER SER 
ANNEXAT I AMPLIAR L’APARCAMENT EXISTENT

S’aprovà inicialment, per unanimitat dels tretze membres 
presents, el Projecte d’enderroc i sanejament del solar resultant 
mitjançant pavimentació per ser annexat i ampliar l’aparcament 
existent a Agramunt, redactat per l’arquitecte municipal el Sr. 
David Blanco Casadesús, amb un pressupost de 20.280€.

TRANSFORMACIÓ DE L’ORGANISME AUTÒNOM D’ESPORTS EN 
ENS PÚBLIC EMPRESARIAL

S’aprovà, per vuit vots a favor, cinc de CiU i tres del PSC i 
cinc abstencions d’ERC, el canvi de la forma de gestió directa 
de l’organisme autònom local anomenat “Patronat Municipal 
d’Esports” per tal d’integrar i unifi car la prestació dels serveis 
d’esports en l’Entitat Pública Empresarial “Agramunt Serveis”, 
de conformitat amb l’expedient tramitat a aquest efecte, que 
inclou una memòria justifi cativa de la conveniència i la viabili-
tat de conformitat amb el que disposen els articles 85.bis) de 
la LBRL; art. 53 a 60 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril d’Orga-
nització i funcionament de l’Administració General de l’Estat i 
els arts. 201 i següents del ROAS. Així mateix, dotar l’Entitat 
Entitat Pública Empresarial “Agramunt Serveis”, de personali-
tat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus 
fi ns que en determinen la seva constitució i que s’estableixen 
en els seus estatuts. 

També s’acordà adscriure l’Entitat Pública Empresarial a la 
Regidoria d’Esports.

MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L’ORGANISME AUTÒNOM 
PER ADAPTAR-LOS A LA NOVA FIGURA D’ENS PÚBLIC EM-
PRESARIAL

S’aprovà inicialment, per vuit vots a favor, cinc de CiU i tres 
del PSC i cinc abstencions d’ERC, la modifi cació dels estatuts 
de l’organisme Autònom del Patronat Municipal d’Esports per 
adaptar-los a l’Entitat Pública Empresarial” AGRAMUNT SER-
VEIS, que passarà a ser l’Entitat Pública Empresarial.

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 23-3-2010

CERTIFICACIÓ
Es van aprovar les següents certifi cacions: 

– Certifi cació núm. 1 de l’obra denominada “Arranjament de 
camins rurals” lliurada per l’arquitecte municipal, i executada ▼
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per l’empresa PROMOCIONS ÀRIDS ROMÀ, S.A.U. per un im-
port de 34.226,66€.

– Certifi cació núm. 1 i única de l’obra denominada “Ampliació 
de la gasifi cació del municipi d’Agramunt” lliurada per l’Engi-
nyer tècnic, el Sr. Miquel Aixalà Trilla i executada per l’empresa  
SANS ROSELL S.A., per un import de 63.889,41€.

– Rectifi car l’import de la certifi cació núm. 5 de l’obra denomi-
nada “Rehabilitació de l’edifi ci de l’Ajuntament del nucli agregat 
de Montclat, Fase III” lliurada per l’arquitecte municipal, director 
de l’obra, i executades per l’empresa PROMALO S-OLSINA, SL, 
per un import de 33.057,72€, aprovada per Junta de Govern 
Local en sessió celebrada en data 16 de febrer de 2010.

PAGAMENT PER PART DE L’AJUNTAMENT D’AGRAMUNT 
DEL COST DE LES OBRES FORA SECTOR CORRESPONENTS 
AL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ 
DEL PERI DEL CARRER SANT JOAN AL TERME MUNICIPAL 
D’AGRAMUNT

S’aprovà la despesa en concepte del cos real i defi nitiu de les 
obres d’urbanització que es troben fora de l’àmbit de la Uni-
tat d’Actuació del PERI del Carrer Sant Joan per un import de 
16.483,60€ (IVA inclòs).

SUBVENCIÓ SOCIETAT OCELLAIRE “L’ESTESA D’AGRAMUNT”
Es concedí un ajut econòmic per un import de 300€ a la 

Societat Ocellaire “L’Estesa d’Agramunt” per a les activitats 
programades per l’any 2010.

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

centius en l’àmbit fi ral de Catalunya, corresponents a l’any 
2010, dintre la línia d’accions per a la millora de recintes fi rals, 
i se sol·licità un ajut econòmic de 19.825,30€, per l’obra “Mi-
llores diverses en el recinte fi ral” amb un pressupost total que 
ascendeix a la quantitat de 39.650,61€, exclòs IVA.

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER A LA CONCESSIÓ D’INCENTIUS 
EN L’ÀMBIT DEL PLA DE DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC DINTRE 
EL PROGRAMA 5 DE CREACIÓ I MODERNITZACIÓ D’OFICINES 
DE TURISME

S’acordà concórrer a la concessió d’incentius en l’àmbit del 
Pla de desenvolupament turístic per l’any 2010 dintre el progra-
ma 5 de Creació i modernització de les ofi cines de turisme per 
l’actuació “Reforma de part de la planta segona de l’Ajuntament 
d’Agramunt per adequar-la com a punt d’informació al ciutadà vi-
sitant” i sol·licitar un ajut econòmic de 15.000€, corresponent a 
l’import màxim subvencionable d’un pressupost total de l’actua-
ció que ascendeix a la quantitat de 78.648,14€ (exclòs IVA).

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ ALS CENTRES I ESCOLES D’ENSE-
NYAMENT NO SUPERIOR DE CATALUNYA QUE COMPTEN AMB 
GRUPS ESCOLARS DE MÚSICA O DANSA PER PARTICIPAR EN 
INTERCANVIS I TROBADES

Se sol·licità un ajut econòmic al Departament d’Educació, 
dintre la línia de subvencions i projectes adreçada als centres 
educatius en el programa F) de Subvencions als centres i esco-
les d’ensenyament no superior de Catalunya que compten amb 

grups escolars de música o dansa per participar en intercanvis 
i trobades per la “Trobada de les Escoles de música de les Ter-
res de Lleida” per un import de 600€ i per la “Trobada de les 
Escoles de música de Sant Guim de Freixenet i Agramunt a 
Barcelona” per un import de 500€.

SOL·LICITUD SUBVENCIONS IEI
S’acordà concórrer a la convocatòria d’ajuts de l’Institut d’Es-

tudis Ilerdencs de l’Excma. Diputació de Lleida, per a l’any 
2010, amb les actuacions següents:

– Programa: Conservatoris i escoles de música
 Actuació: “DESPESES DE FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA 

MUNICIPAL DE MÚSICA (PER DESPESES DEL PERSONAL DI-
RECTIU DE L’ESCOLA)” 

– Programa: Emissora de ràdio municipal
 Actuació: DESPESES MANTENIMENT I MATERIAL DE 

L’EMISSORA MUNICIPAL “RÀDIO SIÓ”
– Programa: Projectes culturals  
  Actuació: “CICLES DE CONCERTS: JOVES INTÈRPRETS 

2010”
– Programa: Producció musical, teatral, d’arts plàstiques i 

audiovisuals. 
 Actuació: “REPRESENTACIÓ TEATRAL DE L’OBRA “UN 

MENJAR CELESTIAL” - LA LLEGENDA DELS TORRONS.”

EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ D’OBRES
Atès que aquest Ajuntament necessita contractar les obres 

que a continuació s’especifi quen per tal d’acollir-se a la con-
vocatòria del Reial decret-Llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel 
qual es crea el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat 
Local, s’acordà:

– Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i 
tècniques que han de regir la contractació de les obres d’ade-
quació dels vestuaris i Sanejament del vas gran de les Piscines 
Municipals mitjançant procediment negociat sense publicitat i 
aprovà la realització i la despesa que ascendeix a la quantitat de 
117.150,21€, IVA inclòs.

– Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i 
tècniques que han de regir la contractació de les obres de re-
forma de l’enllumenat públic del sector 1 del municipi d’Agra-
munt mitjançant procediment negociat sense publicitat i apro-
var la realització i la despesa que ascendeix a la quantitat de 
143.431,89€, IVA inclòs.

– Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i 
tècniques que han de regir la contractació de les obres de millo-
ra de l’efi ciència energètica de l’enllumenat públic dels sectors 
24 i 18 del municipi d’Agramunt mitjançant procediment ne-
gociat sense publicitat, i aprovar la realització i la despesa que 
ascendeix a la quantitat de 178.092,18€, IVA inclòs.

– Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i 
tècniques que han de regir la contractació de les obres per a 
la instal·lació d’un ascensor i substitució de tancaments de la 
residència geriàtrica Mas Vell mitjançant procediment negociat 
sense publicitat, i la realització i la despesa que ascendeix a la 
quantitat de 118.238,79€, IVA inclòs.

L'AJUNTAMENT
INFORMA

▼
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ADJUDICACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE MILLORA 
DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL 
SECTOR 01 i SECTORS 18 i 24 DEL MUNICIPI D’AGRAMUNT

S’acordà aprovar la realització del servei de “Redacció del 
projecte de millora de l’efi ciència energètica de l’enllumenat 
públic del sector 01 del municipi d’Agramunt” que s’adjudicà 
a l’empresa ENGINYERIA ARQUÈS, SLP, per la quantitat de 
5.737,28€, inclòs IVA i la “Redacció del projecte de millora de 
l’efi ciència energètica de l’enllumenat públic dels sectors 18 i 
24 del municipi d’Agramunt” s’adjudicà a l’empresa ENGINYE-
RIA ARQUÈS, SLP, per la quantitat de 7.123,69€, inclòs IVA.

LLICÈNCIES D’OBRES
CAMATS ESTEVE I FILLS, SL per pintar la façana de l’habi-

tatge, i per ocupar la via pública amb un camió cistella. C. Sant 
Joan. 

JOSEP BALL PAPIOL, per reformar les teulades, reparar unes 
parets de pedra i netejar el terra dels voltants del cobert. Alme-
nara.

MARC SERRA ABELLÓ, per canviar les rajoles del lavabo i els 
sanitaris. C. Comtessa Aurembiaix. 

RAMON CUÑAT MARQUILLES, per arranjar una paret exterior 
de la fi nca. C. Raval de Sant Francesc.

LLUÍS AMPURDANÉS GUÀRDIA, per un dret de connexió 
d’aigua defi nitiva a la xarxa general. Av. Esports. 

JAUME NOVELL ARRIASOL, per arranjar i anivellar el terra de 
les naus de l’explotació ramadera. Montclar. 

PILAR SOLANES MARTÍ, per arranjar i pintar la façana de 
l’habitatge, per ocupar la via pública amb una bastida, i per obrir 
una rasa interior al garatge per connectar les aigües pluvials de 
la canalera a la xarxa de clavegueram. C. Molí Vell. 

MARINELA DUMITRU, per traslladar el comptador de la llum 
a la façana de l’habitatge, i per pintar la façana del local. Av. 
Jaume Mestres. 

CLUB TENIS AGRAMUNT per arranjar el terra de la pista exis-
tent. Ctra. Cervera. 

JOSEFA BARBERO GALLEGOS, per folrar les escales de l’en-
trada amb granit, substituir la barana d’obra de l’escala per fus-
ta, canviar les rajoles del lavabo i pavimentar el terra. Per ocupar 
la via pública amb un contenidor. C. Firal. 

MARIANO LUIS PALACIOS BASTARRAS, per un dret de con-
nexió d’aigua defi nitiva a la xarxa general. C. Castell. 

MANEL RIPOLL BIGATÀ, per fer dos envans separatoris en 
dues sales de l’habitatge. C. Asgous. 

DANIEL SALAGEAN VIOREL, per un dret de connexió d’aigua 
defi nitiva a la xarxa general. C. Carabassa. 

MARIA TERESA CARRERA CREUS, per arranjar una part de la 
façana frontal de l’habitatge. Montclar. 

MIAMI-ALEJANDRIA, SL per un dret de connexió d’aigua de-
fi nitiva a la xarxa general. C. Carabassa. 

PEPITA MARTÍ ESCUDÉ, per canviar les obertures malmeses 
de dues fi nestres i de la porta del balcó de l’habitatge. C. Sín-
dicat Agrícola. 

REFORMES I SOLUCIONS, SL per arranjar la façana i instal-
lar una canonada per al recull de les aigües pluvials. Donzell.

CONSTRUCCIONS CAMATS, SA per un dret de connexió d’ai-
gua defi nitiva a la xarxa general. Av. Marià Jolonch. 

DAVID AUBETS ORIOLA, per una llicència de primera utilitza-
ció per un habitatge unifamiliar aïllat. Montclar. 

JOSEP MARIA OLIVA ROVIRA, per construir un magatzem 
agrícola. La Donzell. 

JORDI SERA GRANÉS, per desmuntar el forjat existent i subs-
tituir-lo per un de nou. C. Carabassa de baix. 

MARIA AIGUADÉ CASTRO, per un gual permanent. C. Clos. 
JOSEP FLORES BARÓ, per un dret de connexió d’aigua defi -

nitiva a la xarxa general. C. Sant Joan. 
CRISTINA CADEVALL PRAT, per una pròrroga de l’expedient 

per ampliar un habitatge unifamiliar. Ctra. Cervera. 
PROMOCAPELLA 2005, SL per una pròrroga per construir 2 

habitatges unifamiliars aparellats. C. Domènech Cardenal. 
XAVIER LLANES PIJUAN, per un moviment de terres amb la 

fi nalitat d’anivellar un terreny (obres realitzades). Partida Gru-
maus.

CASTRO MOTOR SERVEIS D’AUTOMOCIÓ, SLL per ampliar
1 m l’altura de la tanca d’obra existent. Ctra. Tàrrega. 

JOSEFA PLA TOMÀS, per col·locar “ondulina” a sota la teula 
de la teulada. C. Sindicat Agrícola. 

MARIA ROSA AÑÉ CABALLOL, per substituir la porta malme-
sa de l’entrada a l’habitatge. C. Corriol de la Sabateria. 

TORRES BULLICH, SCP per col·locar una tanca metàl·lica a 
la fi nca. Mafet. 

PLÀCIDA ARTIGAS PUIG, per canviar el wàter i una part de 
l’enrajolat del lavabo. C. Estudis Nous. 

JORDI INGLÉS SOLÉ, per repicar, arrebossar i pintar la façana 
del garatge. Per canviar la canalera i els baixants pluvials dels 
laterals de la façana del garatge. Pl. Pou. 

BERNAT SOLÉ BARRIL, per obrir una porta en un envà per 
comunicar dos habitatges. C. Camí de les Planes. 

JORDI RIBALTA SECANELL, per canviar les teules malmeses 
de la teulada i col·locar una tanca metàl·lica de la part posterior 
del pati. C. Canal. 

MERCEDES RENGEL SANJUAN, per canviar les rajoles, el 
mobiliari del lavabo i adequar la fontaneria. C. Teixidors.

CEMENTIRI MUNICIPAL
S’acordà adquirir els drets funeraris dels nínxols que a con-

tinuació es detallen, fent efectiu el pagament de la quantitat 
estipulada en l’Ordenança per aquesta adquisició:

- Nínxol núm. 21 i 23 de la Galeria de Sant Joan.
- Nínxol núm. 16 de la Galeria Sant Josep.
- Nínxol núm. 85 de la Galeria Sant Pere.
- Nínxol núm. 108 de la Galeria Ntra. Sra. del Socors.
Així mateix, es concedí el trasllat de restes dels nínxols que a 

continuació es detallen del Cementiri Municipal, propietat de la 
Sra. Arantzazu Olaortua Ugade: 

- Del nínxol núm. 16 de la Galeria Sant Josep al Panteó núm. 
25.

- Del nínxol núm. 85 de la Galeria Sant Pere al Panteó núm. 
25.

- Del nínxol núm. 108 de la Galeria Ntra. Sra. del Socors al 
Panteó núm. 25.
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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

1 de maig de 1959. Es posen de nou les 
campanes a l’església.

Abans de la Guerra Civil, al campanar 
de l’església de Santa Maria d’Agramunt 
hi penjaven cinc campanes. Al fi nestral de 
l’esquerra de ponent, que dóna a la plaça, 
hi havia la més grossa, la de Nostre Se-
nyor i se la coneixia com la Grossa. A la 
seva dreta es trobava la que es coneixia 
com de la Mare de Déu i també com la 
Mitjana. Aquesta portava una inscripció 
de l’any 1602 en què havia estat fosa per 
Simó Faillet. Als fi nestrals de la banda de 
llevant també hi penjaven dues campanes 
molt antigues que eren conegudes com 
la Sorda i la Manca i portaven la data de 
1687. Encara quedava una cinquena cam-
pana, la més petita de totes, que penjava 
al fi nestral oriental que dóna a la coberta 
del temple. Era coneguda com la Campana 
dels perduts o la Garranyeu, perquè tenia 
un so molt agut i argentí.

En plena Guerra Civil, el 23 d’octubre de 
1937, es van destruir tres de les cinc cam-
panes, tirant-les daltabaix del campanar, 
amb l’excusa d’aprofi tar el metall per fer-
ne armament. Es van trencar les dues que 
donaven a la plaça i una de les de la part 
de llevant. Allí se’n va respectar una que 
era coneguda com la Campana dels tocs i 
es va deixar per si s’havia de tocar a foc a 
alguna emergència. La Garranyeu no va ser 
destruïda, però se la van emportar sencera i 
mai més no es va saber què se n’havia fet. 

Passada la Guerra, vint anys després, el 
dia 1 de maig de 1957, es van tornar a 
posar de nou les campanes. La Junta de 
Fàbrica va demanar als agramuntins que 
tornessin els trossos de les antigues cam-
panes que guardaven i amb els quals es va 
fondre la campana la Magdalena que ara 
es troba al darrere del campanar. Aquell 
dia es van tornar a col·locar les tres cam-
panes i es va fer una gran festa amb l’as-
sistència de les màximes autoritats locals i 
provincials i el bisbe de la Seu. Fins i tot el 
NO-DO va fi lmar l’esdeveniment que es va 
projectar al cinema Casal. Molta gent van 
quedar decebuts ja que creien que es po-
sarien unes campanes més grosses i més 
bones, el so de les quals es tornaria a fer 
sentir per tota la comarca, com el de les 
antigues que s’havien destruït. No va ser 
així, però tothom s’hi ha anat acostumant.

R. Bernaus i Santacreu
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GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE MARÇ
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Dies

Demografi a

(Mes de març de 2010)

NAIXEMENTS
Yasin Ahssine dia   4

MATRIMONIS
Jaume Vilà i Abellana, i
Maria Dolors Alòs i Xandre dia 20

DEFUNCIONS
Maria Pons i Boldú 93 anys, dia   7
Dolors Fernández i Fernández 75 anys, dia 14
Carme Ampurdanés i Ribera 93 anys, dia 26
Francisca Bertran i París 83 anys, dia 26

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT EL MARÇ

Dia   2 ........................................  7,5 l./m2

Dia   3 ........................................  5,6 l./m2

Dia   7 ........................................  12,0 l./m2

Dia   8 .................................. (22   ) 21,3 l./m2

Dia 19 ........................................  Inapreciable
Dia 21 ........................................  12,4 l./m2

Dia 22 ........................................  3,3 l./m2

Dia 24 ........................................  5,7 l./m2

Dia 25 ........................................  1,0 l./m2

Dia 29 ...................................... 2,5 l./m2

TOTAL ........................................  71,3 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL MARÇ

Màxima del mes .....................22°, dies 19 i 20
Mínima del mes ..............................–9°, dia 10
Oscil·lació extrema mensual ........................31°
Mitja de les màximes ...........................13,806°
Mitja de les mínimes .............................2,741°
Mitja de les mitjanes .............................8,274°

L’observador: Deudat Pont

MAIG 2010

Mes de 31 dies, cinquè del nostre ca-
lendari.

El dia 1 el sol surt a les 4h 48m, i es pon 
a les 18h 48m. El dia 31 el sol surt a les 
4h 20m, i es pon a les 19h 17m.

El dia 21 el sol entra a la constel·lació 
de GÈMINIS.

Les fases de la lluna:

Quart minvant el dia   6, a les 04:15 h

Lluna nova el dia 14, a les 01:04 h

Quart creixent el dia 20, a les 23:43 h

Lluna plena el dia 27, a les 23:07 h

l./m2

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

El MAIG. En el primitiu calendari romà l’any 
començava pel mes de març i, per tant, el maig 
era el tercer mes. En la reforma del calendari 
de Juli Cèsar (45 aC) es van afegir dos mesos 
nous: el gener i el febrer, i el maig va quedar 
en cinquè lloc. Aquest nou calendari és cone-
gut com Calendari Julià, i posteriorment fou 
adoptat per la majoria dels països amb algunes 
modifi cacions, la més important fou canviar 
el començament d’any de l’u de març a l’u de 
gener. Aquesta alteració del calendari explica 
algunes celebracions tradicionals d’origen molt 
antic que se celebren al mes de maig anun-
ciant el desvetllament dels vegetals i de la vida 
quan en realitat s’haurien de celebrar al mes de 
març, just quan sortim de l’hivern. Pels pobles 
antics l’arribada del maig representava el retorn 
al temps de les fl ors i de la verdor i que tota la 
naturalesa s’enjoia i engalana amb colors i per-
fums delicats. Així ho recorda el refranyer:

Negocis de maig Quan el maig ve,
ganàncies a raig. ni rosari ni muller. 

Dia 1: Festa del Treball. 

Dia 3: La Invenció de la Santa Creu. Avui es 
commemora la troballa de la Santa Creu, per-
duda durant els primers temps del cristianisme 
i trobada després per Santa Elena. Avui té lloc 

la benedicció dels termes des de les creus ter-
menals perquè la Creu protegeixi els conreus i 
els fruits:

Santa Creu, L’endemà de Santa Creu
porta les festes arreu. Sant Antoni trobareu.
Dia 15: Sant Isidre Llaurador. A principis 

del segle XVI els pagesos catalans van adoptar 
com a patró el sant pagès madrileny en substi-
tució dels sants que per aquí s’havien venerat: 
sant Galderic, al Rosselló; sant Medir, al Vallès 
i comarques de Barcelona; sant Faust, al pla 
de Lleida, i els sants Abdó i Senent, a molts 
indrets del Principat. Cal assenyalar, com a fet 
curiós, que l’actitud dels pagesos catalans no 
va ser seguida per la majoria dels camperols de 
la resta de la Península, entre els quals sant 
Isidre és gairebé desconegut. A Agramunt se 
celebra la gran festa dels pagesos amb bene-
dicció de carrosses, que es va començar a cele-
brar a la dècada dels anys 60 del segle passat, 
substituint d’alguna manera els Tres Tombs que 
es feien per Sant Antoni de gener, els quals es 
van deixar de celebrar amb la desaparició dels 
animals de tir i l’arribada dels tractors. 

Quan Sant Isidre és arribat Sant Isidre Llaurador
tot el blat ja és igualat. s’emporta la pluja
 i porta el sol.
Dia 16: L’Ascensió del Senyor.
Dia 23: Pasqua de Pentecosta.

Ramon Bernaus i Santacreu
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La Vida...
... és una oportunitat, aprofi ta-la.
... és un somni, fes-lo realitat.
... és un repte, afronta’l.
... és un deure, compleix-lo
... és amor, gaudeix-lo.
... és tristesa, supera-la.
... és un misteri, desvetlla’l.
... és un himne, canta’l.
... és felicitat, mereix-la.
... és la vida, defensa-la.

                     Mare Teresa de Calcuta

Paquita Bertran i París
Morí cristianament el dia 26 de març de 2010

a l’edat de 83 anys.

E. P. D.

Els seus apenats: espòs, Llorenç Fonoll Serra; fi lls, Ramon, Rosa i Sol; fi lls polítics, 
Ekaterina, Kiko i Jordi; néts, Jordi, Xavier, Judit, Albert, Sara i Laia; germans i altres 
familiars, agraeixen les mostres d’afecte i de condol rebudes.

AGRAMUNT, març de 2010
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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/VI 1

«Tres deixebles per un camí van;
un és sant Pere, l’altre sant Joan;
entremig dels dos, el Senyor més gran.
—On vas mal d’aire, mal tan estrany?
—A rosegar els ossos de ... (nom) ...
—No els rosegaràs perquè te’n treuré
amb gavernera, roca, morera i espernellac,
lluc d’abarté, el prenen, el lliguen
el pugen a les muntanyes més altes
i allí t’assecaràs com les canyes.»

Fixeu-vos bé que en aquest darrer cas hi ha, fi ns 
i tot, una colla d’incoherències i imprecisions sin-
tàctiques.

1  Maria Miranda i Trepat, d’Agramunt, que l’escoltà a 
Maria Trepat i Terré de Baldomà i de 64 anys (3 d’abril 
de 1982).

Oracions remeieresRemeis casolans

Per baixar la tensió
Ingredients:

Fulles d’olivera, mel.

Elaboració:

Aboqueu el contingut d’un got d’aigua (250 ml) en un reci-
pient i afegiu-hi un grapat de fulles d’olivera. Deixeu que bulli 
durant 1 minut a foc lent i deixeu-ho reposar tapat durant un 
quart d’hora.

Coleu-ho o ja podeu beure-us la infusió calenta acompanyada 
d’una cullerada de mel.

És molt útil per a la gent que té la pressió arterial alta, ja que 
ajuda a baixar-la i compensar-la. S’ha de prendre diàriament en 
dejú.

Les fulles d’olivera es poden trobar en quasi totes les pobla-
cions de secà, per exemple a Guimerà.

Francisca Roigé (Barcelona)
Del llibret “Receptes de cuina tradicional de l’Urgell”

editat pel Consell Comarcal de l’Urgell

Receptes de cuina
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Ingredients per a 100 orelletes:

25 ous, 25 cullerades grosses de su-
cre, 1 cullerada petita de sal, 400 g 
d’anís líquid, 400 g d’oli d’oliva, 250 
g de matafaluga, 250 g de celiandre, 
170 g de llevat de forn, 5 kg de farina, 
2 l d’aigua, 4 l d’oli de gira-sol.

Elaboració:

Feu bullir en un recipient la matafalu-
ga i el celiandre amb dos litres d’aigua. 
Un cop bullit coleu-ho i deixeu-ho re-
fredar. En un recipient poseu-hi l’aigua 
de matafaluga i el celiandre, els ous, 

el sucre, la sal, l’oli, l’anís i el llevat 
(aquest desfet amb una mica d’aigua 
de matafaluga i celiandre).

Tots aquests ingredients es remenen 
bé i un cop mesclats s’hi va afegint la 
farina, al mateix temps que es remena, 
fi ns que la pasta que en surti tingui una 
textura de massa compacta.

El recipient on hi ha la massa es tapa 
amb un drap i es deixa reposar apro-
ximadament una hora i mitja. Amb un 
ganivet feu petites porcions de la mida 
d’un panet. Amb un rodet i damunt 
d’una taula empolsada amb farina apla-
neu la massa.

En una paella fonda poseu 4 litres 

d’oli de gira-sol i escalfeu-ho fi ns que 
l’oli sigui ben calent. Aneu fregint les 
porcions estirades ajudats amb una ca-
nya, que us servirà per donar la forma 
“al forat” de l’orelleta.

Un cop l’orelleta sigui rossa de les 
dues bandes, traieu-la, deixeu-la escór-
rer i poseu-hi sucre damunt, segons el 
gust de cadascú.

M. Àngels Sanahuja Valentines (Anglesola)
Del llibret “Remeis casolans amb herbes 

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

Orelletes

d’oloo iii de gira sol iii escalfeuu hhhho fins queueue
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Querida mamá:
Un rayo de luz has dejado en
nuestras vidas.
Una semilla de amor y bondad en
nuestro camino.
Una huella de humildad y sencillez
que ni el tiempo ni tu ausencia
física borrarán.
Por eso vivirás en nuestro corazón:
Siempre viva, siempre presente.

Ha pujat a la Casa del Pare

Dolores Fernández Fernández
Vda. de Antonio Rodríguez López

Que morí cristianament el dia 14 de març de 2010,
a l’edat de 75 anys, havent rebut els Sants Sagraments.

A. C. S.

Els qui l’hem estimat: fi lls, Lolita i Francisco, Antoni i Mònica, Fernando i Fina; néts,
Francesc, Sergi, Marina i Ariadna; germans, cunyats, nebots, cosins i família tota preguem 
una oració pel seu descans etern.

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

Agramunt, març de 2010
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❚ Coordina Rosa Maria Sera

per
Ricard Bertran

Les 7
diferències

Molts agramuntins 
aprofi ten els primers dies 
assolellats de primavera 
per gaudir del magnífi c 
paratge del Passeig.

La foto de l’esquerra és 
l’ori ginal, mentre que a la 
de la dreta s’han fet set 
mo difi  cacions.

A veure si les tro beu!

LLEURE AMENITATS

71sió 554[ABRIL 2010]

Solució a les
7 diferències:

Solució al
LABERINT NUMÈRIC:

LABERINT NUMÈRIC

Trobeu el camí que va des del gos fi ns a 
l’os, de manera que sumant els números 

per on passeu sumin 50.

SALT DE CAVALL

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

Solució al SALT DE CAVALL, per P.R.:

Vés a Argentona i sabràs el pa que 
s’hi dóna.

Vés na s’hi el

que bràs a to

i gen pa dó

na sa Ar

10, 8, 12, 9, 11.
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Segon aniversari de

Jesús Solé i Gibal
que morí cristianament el dia 13 d’abril de 2008, a l’edat de 76 anys,

havent rebut els Sants Sagraments.

Sempre estaràs en el cor dels qui t’estimen.

Agramunt, abril de 2010

Recordeu-me com suara
per l’amor que us vaig tenir
i per ell vos tinc de dir
no fi ns mai, sinó fi ns ara.

Dotzè i Segon aniversari
de la mort dels esposos

Josep Ros i Coma
8 de febrer 1998

i

Maria Torres i Pintó
10 d’abril 2008

Trobem a faltar el vostre somriure
i enyorem els moments tan feliços que vàrem passar junts.
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LA FOTO per JOSEP BERTRAN

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

Els caramellaires cada 
vegada es queixen més 

que els veïns deixen de 
sortir als balcons i a les 
fi nestres durant les canta-
des. Arribar-hi amb la ba-
llesta i la cistella amb cor-
riola és un tret singular de 
la festa. A vegades passa 
que algú surt però no s’hi 
arriba, ara les cases són 
més altes. En el cas de la 
foto, els estadants van ha-
ver de col·laborar estirant 
des de dalt per arribar a la 
cistella tot abocant-se pe-
rillosament al buit
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Vas ser una gran esposa, millor mare i àvia

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

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

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

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

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

Tercer Aniversari de la mort de

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

(ACS)

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

seva fi del Esther, ho fan saber a llurs amics i coneguts
i els preguen de voler-la tenir present en les seves oracions.
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L’àlbum ����

L’any 1958 el Grup Escènic Cooperati-
va va presentar un dels muntatges més 

celebrats de tota la seva trajectòria, la sar-
suela “Cançó d’Amor i de Guerra”. Com 
era costum els cantants principals venien 
de Barcelona mentre que els actors, cors, 
però també algun dels cantants eren agra-
muntins. També ho era l’orquestra, ja que 
hi havia molts bons músics. La direcció 
escènica era de Lluís Bertran i la musical 
de Ramon Ribera.

La foto de l’àlbum d’aquest mes corres-
pon al grup de noies que van participar en 
aquesta exitosa representació.

D’esquerra a dreta i de dalt a baix:

1) Isabel Llanes. 2) Lola Goset. 3) Ga-
vina Díaz. 4) Pepita Albareda. 5) Pepita 
Martí. 6. Rosa Pascual. 7) Angelina Fitó. 
8) Teresina Carulla.

1
2 3 4 5

6

7

8
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