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PORTADA:
El mes de juliol de l’any passat una bona part 
del Bosc del Siscar va patir un incendi molt 
important. Però la primavera sempre torna i 
amb ella comença la regeneració, com es veu 
en aquest multicolor paisatge on es barregen 
el negre de les restes de l’incendi amb l’exu-
berant vegetació. La portada d’aquest mes la 
dediquem a l’esperança.
(Josep Bertran)
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Reportatge sobre la diada de Sant Jordi 
i publicació de la primera part dels tre-
balls guanyadors del Certamen Literari. 
La resta sortirà en el número del mes 
vinent.

El CF Agramunt ha quedat cam-
pió del seu grup, i després de set 
anys tornarà a jugar a Primera 
Territorial.
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CRÈDITS

ESTIMATS LECTORS...

I a nivell local què 
passarà? De mo-
ment les autori-
tats municipals no 
han dit si d’ara en 
endavant també 
ens haurem d’es-
trènyer el cinturó 
com a col·lectiu 
més casolà.

Ja la tenim aquí, la retallada. 
Des dels Governs estatal i 
nacional ja ens han dit que 

pinten bastos i que ha arribat 
l’hora d’estrènyer el cinturó. Ja es 
veia venir i fi ns i tot sembla que 
ha trigat massa. És clar que amb 
aquests estadistes (sic) de pa su-
cat amb oli que ens governen han 
hagut de ser els europeus qui han 
amenaçat de picar-los el crostó si 
no es feien els deures. 

I a nivell local què passarà? De 
moment les autoritats municipals 
no han dit si d’ara en endavant 
també ens haurem d’estrènyer el 
cinturó com a col·lectiu més ca-
solà. Tal vegada seria convenient 
que sortís l’alcalde a explicar-nos 
la realitat de la situació que tin-
drem a partir d’ara.

Les retallades comencen des 
de dalt, però ja se sap que qui 
més rep són els de sota. I els 
de sota, en aquest cas, són els 
ajuntaments que han estat his-
tòricament la ventafocs de les 
administracions públiques. Tots 
els polítics s’omplen la boca al 
seu favor, però els tenen fermats 

ben curt econòmicament. Qui té 
la caixa, té el poder.

Això és cert, però també ho és 
que hi ha hagut molta disbauxa 
generalitzada (sense entrar en els 
casos de jutjat de guàrdia que 
s’han donat en alguns municipis), 
tot estirant més el braç que la mà-
niga per tenir content al ciutadà/
elector. I això s’ha acabat.

En el número del mes passat 
de SIÓ, l’Ajuntament publicava 
el pressupost municipal per 
enguany. Llegir-lo i capir-lo pot 
costar una mica ja que la termi-
nologia i els conceptes ofi cials 
sonen estranys per a qui no hi 
està avesat. Amb tot, es pot veu-
re que la major part dels diners 
que s’arrepleguen es destinen al 
funcionament ordinari de l’Ajun-
tament, amb quasi la meitat pel 
personal. És a dir, l’Ajuntament 
no ingressa.

I les retallades que ens arribaran, 
on les posarem? La veritat és que 
sembla que hi ha poc marge on 
escollir i per això s’haurà d’estirar 
una mica d’aquí, un xic d’allà, 

un poc d’acollà. Però el que 
també caldria, sobretot, és saber 
optimitzar i garantir la màxima 
efi càcia en el que quedi. 

Aquesta és la clau. Tant impor-
tant com estalviar els recursos 
és saber gestionar-los i treure’n 
el màxim rendiment. Allò que 
a nivell laboral se’n diu la pro-
ductivitat i en una empresa de 
serveis com és l’Ajuntament la 
productivitat pot ser, a vegades, 
difícil de comprovar. 

Però en ocasions resulta ben fàcil 
per al ciutadà veure qui és i si s’és  
productiu o no a la Casa Gran, 
incloent-hi els polítics.

Si SIÓ fos un diari d’aquests que 
fan enquestes podríem preguntar: 
Del pressupost municipal, de 
quines partides retallaríeu? Però 
si voleu col·laborar directament, 
demaneu una escombra i un 
cabasset.

Afectuosament,

Bernat Jofre

Agramunt, maig 2010
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www.amm.cat · info@amm.cat

>a
galeria d’art

Del 16 de maig al 17 de juliol
de 2010

Espai Interior
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

03_Anunci_AMM 173 x 115.ai   1   18/05/10   17:14
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Teatre d’embolics

ACTUALITAT FETS DEL MES per JOSEP BERTRAN

El Grup Escènic Agramuntí va presentar 
al Casal, els dies 15 a la nit i 16 a la 
tarda, el seu darrer muntatge teatral: 

la comèdia d’embolics “Boeing Boeing”, de 
Marc Camoletti, amb adaptació de Mariano 
Martín i direcció de Carme Vicens. El dissabte 
a la nit la sala es va omplir del tot, mentre 
que la representació del diumenge es va veure 
afectada per l’últim partit de Lliga. És previst 

que la tercera i darrera representació es faci el 
diumenge 23.

L’argument de l’obra, segons el text del pro-
grama, és el següent:

“Bernard, un arquitecte d’èxit està promès 
amb tres hostesses de vol a la vegada: Maria, 
Mònica i Marlene, és clar que cap sap res de 
les altres dues.

La seva vida romàntica funciona a la perfec-
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El diumenge 23 
és previst que 
es faci la ter-
cera i darrera 
representació.
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15.000 EQUIPAMENTS DE TOT CATALUNYA. 
TOT EL QUE BUSQUES, A UN SOL CLIC. 

Entra al nou portal de la Generalitat de Catalunya.  
Des d’aquí podràs accedir de forma fàcil i còmoda 
a tots els equipaments de Catalunya públics 
i concertats. Troba tot el que busques amb 
un sol clic o ara, també, des del teu telèfon mòbil.
Centre d’Observació
 de l’Univers d’Àger
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▼

ció, només és qüestió de tenir un bon calen-
dari de vols i l’ajuda de Berta, la serventa, una 
fi del criada que fa de controlador de tràfi c aeri 
romàntic. Però amb l’arribada d’un vell amic, 
Robert, tot comença a trontollar: canvis de vol, 
nous horaris, tot plegat portarà inesperades 
conseqüències...”.

Repartiment
Bernard Joan Ribalta
Robert Francesc Bullich
Berta M. Antonieta Canosa
Maria Maribel Antequera
Mònica Dolors Ginestà
Marlene Tània Inglés

Tècnics
Realització i muntatge escenogràfi c: Jaume 

Villalta, Francesc Cifuentes, Honest Va-
lentines, Amadeu Balasch, Àngel Villalba i 
Ramon Bernaus.

Llum i so: Joan Jubete, Rossend Carrera, Ra-
mon Roqué i Àlex Valls

Perruqueria i estilisme: Imma Guerrero, Joan 
Jubete i Pilar Lago

Vestuari: Rosa Omedes

Barrets: Àstrid Guasch

Apuntadors:
 Anna Santacreu i Àngels Ribalta

Cartell i programa de mà: Anna Torres

Fotografi a: Jesús Vega

Agraïments: Ajuntament d’Agramunt, Fran-
cesc Torra, Mobles Escolà, Ràdio Sió i Re-
vista Sió

Direcció: Carme Vicens

1. 15 anys de l’Esbarjo
L’Associació de Dones Es-

barjo va celebrar el dissabte 
15 de maig els actes centrals 
del 15è aniversari de la seva 
creació. L’exposició del Fo-
ment és el més signifi catiu 
amb una mostra del vestuari 
que han utilitzat durant les 
representacions de l’Escala 
en Hi-Fi que celebren cada 
any amb motiu de la Marató 
de TV3. El visitant té l’oportu-
nitat de veure uns vestits gla-
murosos i espectaculars. La 
festa del dissabte va comen-
çar amb una cercavila fi ns a 
l’Església on se celebrà una 
missa d’aniversari. Després, 
un dinar de germanor, seguit 
d’una sessió de ball.
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2 i 3. Sant Isidre
Més d’un centenar de trac-

tors i maquinària agrícola 
van participar en la desfi lada 
de Sant Isidre, el patró de la 
pagesia, que enguany es va 
celebrar coincidint amb la 
festivitat, dia 15 de maig. Va 
ser un fet excepcional donat 
que la festa es fa sempre en 
dissabte. Els actes van ser 
els habituals des de fa molts 
anys, amb el central de la be-
nedicció i els Tres Tombs; bé, 
un parell de tombs, i el sorteig 

de regals. Destacar la presèn-
cia d’una desena de tractors 
i maquinària agrícola antiga  
que durant tot el matí es va 
exposar al mig de la plaça del 
Pou, entre les que hi havia 
“cosetxadores” del 1958, les 
primeres que van aparèixer a 
la Ribera.

4. Parelles lingüístiques
Per primera vegada Agra-

munt participa en el progra-
ma de promoció de la llengua 
catalana entre els estrangers, 

denominat Parelles lingüís-
tiques. L’organització és a 
càrrec del Centre de Norma-
lització Lingüística i l’Ajunta-
ment. El dia 3 es van formar 
aquestes parelles de volunta-
ris amb l’assistència d’onze 
de les quinze que en formen 
part. El programa preveu que 
durant una hora a la setmana 
i durant 10 setmanes, cada 
parella es trobi per tal de con-
versar en català. L’objectiu 
és que la persona estrangera 
practiqui el domini del nostre 
idioma i, a la vegada, conegui 
aspectes de la nostra cultura.

5. Aigua al
    Segarra-Garrigues

A mitjans del mes d’abril el 
segon tram del canal Segarra-
Garrigues, entre Ponts i el 
municipi de les Pallargues ha 
deixat baixar aigua en període 
de proves. L’aigua ha traves-
sat el túnel d’Oliola, d’uns set 
quilòmetres de llargària, i ha 
arribat fi ns a les comportes de 
la bassa que hi ha sota de la 
masia Mas Roig, prop de Mas 
d’en Trilla i de Renant. Es 
tracta d’una feina també de 
manteniment tant de la con-JO
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Agramunt parti-
cipa en el pro-
grama de promo-
ció de la llengua 
catalana entre 
els estrangers, 
denominat Pare-
lles lingüístiques.

2 3
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ducció com de les basses que 
ja estan acabades. D’aquests 
trams s’abastiran els regs 
dels municipis de la zona sud 
d’Oliola, Agramunt i Preixens.

També durant les darreres 
setmanes la Generalitat ha 
donat a conèixer el preu de 
l’aigua, un dels grans interro-
gants que tenien els regants: 

serà de 0,12 cèntims d’euro 
el metre cúbic que inclourà 
tots els conceptes a aplicar 
als rebuts com són el paga-
ment a la concessionària, el 
de la Comunitat de Regants, 
les despeses de manteni-
ment, entre altres. Segons la 
Generalitat un preu assumible 
pels regants, ja que és un dels 
regs més barats dels que ac-
tualment hi ha a Catalunya. 

Quant al preu de connexió a 
la xarxa de regs, la Generalitat 
els ha fi xat d’aquesta mane-
ra: 3.100 euros per hectàrea 
pels regs de ple dret; 1.500 
euros pels de suport a l’arbrat 
i 2.500 euros pel reg de su-
port als cereals.

6. Presentació llibre
L’Espai Guinovart va acollir, 

el dia 17 d’abril, la presen-
tació del llibre sobre l’Ajun-
tament de Barcelona durant 
la República, la Guerra i la 
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Revolució. El seu autor és 
l’historiador Ferran Aisa, ben 
conegut pels agramuntins per 
ser l’autor d’altres llibres co-
neguts també entre nosaltres 
i per ser un resident habitual 
a Agramunt. La presentació 
de l’obra, un voluminós exem-
plar amb informació exhaus-
tiva d’aquest període, anà a 
càrrec del nostre company de 
redacció, Joan Puig. 

7. Exposició a l’Espai
Fins al 6 de juny es pot veu-

re a l’Espai Guinovart una ex-
posició de l’artista Daniel Ar-
gimon titulada “Arqueologia 
del present”, que es va inau-
gurar el dia 18 d’abril comis-
sariada per Àlex Mitrani. La 
mostra forma part d’un cicle 
amb propostes d’artistes de 
generacions i perfi ls diversos 
que refl exionen sobre el sentit 
i la funció de la temporalitat 
en relació amb la conscièn-
cia  individual, la història col-
lectiva o el procés del treball 
creatiu.

8.  Torre de telecomuni-
cacions a Montfalcó

La Generalitat ha construït 
prop de Montfalcó de Sió una 
torre de telecomunicacions 
per tal de millorar la recepció 
de la TDT i Banda Ampla als 
pobles de la Ribera del Sió, 
especialment a Montfalcó, 
Castellnou, Bellver, Ossó i 
Puigverd. En el moment d’es-
criure encara no havia entrat 
en funcionament, però es-
tava previst fer-ho durant el 

mes de maig. Es tracta d’una 
construcció composta per una 
antena de 30 metres d’alça-
da i una caseta prefabricada. 
De moment s’abastirà amb 
un grup electrogen fi ns que 
es puguin connectar directa-
ment a la llum.

9.  Referèndum
per la independència

Els municipis de Preixens i 
la Sentiu han estat els únics 
de la Ribera del Sió que han 
celebrat el referèndum per la 
independència en aquestes 
darreres tongades. El primer 
ho va fer el diumenge coin-
cidint amb l’onada més gran 
de consultes que s’ha cele-
brat fi ns ara. A les comarques 
de Lleida les van fer un total 
de 44 municipis, amb una 
participació global del 14%; 
cal tenir en compte que hi 
havia Lleida ciutat que en va 
fer un 8,23%. La mitjana de 
Catalunya va ser del 20 per 
cent. A Preixens ho van fer el 
40,63% amb un total de 133 
vots a favor, 16 en contra, 17 
vots en blanc i un de nul. A la 
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La Generalitat ha 
construït prop 
de Montfalcó de 
Sió una torre de 
telecomunicacions 
per tal de millorar 
la recepció de la 
TDT i Banda Ampla 
als pobles de la 
Ribera del Sió.

JOSEP BERTRAN
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Sentiu de Sió la consulta es 
va fer el dia 9 de maig coin-
cidint amb la Festa Major. Hi 
va haver una participació del 
34,6%.

10.  “Els Cavallers
del Sió”

Aquest és el nom que s’ha 
donat a la nova associació 
d’homes de la Sentiu de Sió 
que es va crear a principis 
d’any. Des d’aleshores han 
organitzat diverses activitats 
com la Cavalcada de Reis, una 
calçotada, Carnaval, entre al-
tres. Per al 19 de juny estan 

preparant la primera Jornada 
Medieval. Se celebraran di-
versitat d’actes per a menuts 
i grans en el centre històric i 
s’acabarà amb un sopar me-
dieval. Es demana que tot el 
veïnat vagi vestit com a l’Edat 
Mitjana per donar més ambi-
ent a la festa.

11. Camps de Treball
Durant els mesos d’estiu 

Preixens tornarà a acollir un 
camp de treball a nivell in-
ternacional per continuar la 
recuperació de les restes de 
les construccions defensives 

que es van construir durant 
la darrera Guerra Civil. Re-
cordem que l’any passat es 
van recuperar dos búnquers 
situats entre el canal i l’ac-
tual carretera. Precisament la 
Generalitat i la Diputació de 
Lleida van escollir aquest mu-
nicipi per presentar els camps 
de treball juvenils que s’han 
previst arreu de les comar-
ques de Lleida.

12. La Fira del Sabó
Amb molta participació de 

públic es va celebrar el dia 
25 d’abril la segona edició de 
la Fira del Sabó de Montgai. 
Els actes, però, van comen-
çar dissabte amb espectacles 
i activitats infantils per a la 
mainada. El plat fort va ser 
diumenge amb un esmorzar 
popular i nombrosos actes 
paral·lels a l’eix de la fi ra que 
és la demostració de l’elabo-
ració del sabó de forma tradi-
cional, del qual el públic en 
podia comprar, així com molts 
altes productes artesanals. A 
la fi ra hi va assistir el conse-
ller de Comerç i Indústria de 
la Generalitat, Josep Huguet, 
que va visitar tot el recinte 

E. FARNELL

“Els Cavallers del 
Sió” és el nom 
que s’ha donat a 
la nova associa-
ció d’homes de 
la Sentiu de Sió 
que es va crear a 
principis d’any.
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acompanyat per l’alcalde, Jau -
me Gilabert. Ambdós van des-
tacar la tradició que té aques-
ta població en fer sabó. Anti-
gament hi havia persones que 
anaven pels pobles comprant 
olis i greixos per a elaborar-
ne. En el marc del certamen 

es va reconèixer la tasca de 
cinc mestres saboneres ar-
tesanes per la recuperació 
d’aquesta tradició, a les quals 
van fer entrega d’un davantal 
d’honor.

13.  Eleccions a la
Cambra de Comerç

L’industrial targarí Delfí Ro-
binat serà el substitut de Syl-
via Falip, l’actual presidenta 
de la Cambra de Comerç de 
Tàrrega, a la qual estem ins-
crits els agramuntins, que 
porta 12 anys en el càrrec. 
En la jornada electoral del dia 
4 de maig únicament es va 
presentar una candidatura in-
tegrada per 17 empreses, 13 
de les quals són de la ciutat 
de Tàrrega, dos d’Agramunt 
(Consist i la Gasolinera) i dos 
de Bellpuig. El president del 
Segarra-Garrigues, Josep Pa-
rís, també en forma part en re-

presentació de la Comunitat.

14. Confi rmacions
El dissabte 24 d’abril el bis-

be d’Urgell Joan-Enric Vives 
va administrar la Confi rmació 
al següent grup d’adolescents 
de la nostra Vila: Stefany 
Agramonte Espino, Aleida Do-
lores Agramonte Ruiz, Jordi 
Balagué Bernaus, Francesc 
Bernaus Concabella, Cristòfol 
Bertran Castells, Elisabet Co-
dina Rovira, Gerard Cuberes 
Cahelles, Marc Cuñat Llanes, 
Carlo Alexandro de Oliveiro 
Macieina, Maria Delgado Or-
tet, Pau Farré Balagueró, Mar 
Fornells Camps, Laia Llorens 
Viladrich, Frank Mari Valero, 
Àngel Millat Villena, Jordi Fi-
guera Balagueró, Maria Pintó 
Serentill, Marc Valero Cam-
pas, Oriol Valls Trepat, Gerard 
Vicens Guixé, Laia Vicens Mo-
reno, Mariona Villaró Vicens.
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Delfí Robinat serà el 
nou president de la 
Cambra de Comerç 
de Tàrrega, a la 
qual estem inscrits 
els agramuntins.
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15 i 16. Noves cigonyes
Els agramuntins ja ens hem 

acostumant a la presència de 
les cigonyes del niu que hi ha 
a l’elevador de La Campanera 
des de fa més d’una dècada. 
En el seu moment ja ho vam 

saludar com un fet excepcio-
nal, perquè mai no s’havia 
donat el cas que aquestes aus 
s’instal·lessin a la Vila.

A partir d’aquest any, 
a questa colònia unifamiliar ja 
té companyia. Després d’al-

guns intens infructuosos s’ha 
instal·lat, aquest cop sense 
cap ajuda, un altre niu dalt 
de tot de Cal Canari del carrer 
de Sió. Sembla que la parella 
ja té descendència i aviat els 
veurem treure el caparró entre 
les rames del niu. De moment 
és un no parar portant-los ali-
ments.   ■

Junts 
podem
Al teu centre de salut 
et podem ajudar 
a deixar de fumar

Del 24 al 31 de maig de 2010
XI Setmana sense Fum

ÀNIM!

Moltes persones 
deixen de fumar 
cada dia

Si t’ho proposes, 

 

tu també ho pots aconseguir

CAMFiC
www.camfic.org

POSA-HI  
 DATA !

Al CAP d’Agramunt us oferim
ajut per deixar de fumar

Telèfon    973  390  635

Només cal demanar visita per a la
CONSULTA ANTITABAC
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Sembla que la pa-
rella de cigonyes ja 
té descendència.

15

16
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ENTITATS ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Audicions i activitats previstes
Audicions d’alumnes

Aquest mes ja s’han fet 
dues audicions d’alumnes 
fi ns ara: el dimecres dia 5 i el 
dimarts dia 11 de maig. Van 
tocar alumnes amb diferents 
instruments, tant sols com en 
petites agrupacions. Encara 
hi haurà dues audicions més 
al maig. Seran al divendres 
28 (21:00) i al dilluns 31 
(20:30). Tothom hi és ben-
vingut!!

Joves Intèrprets
Després del grup Riverside, 

que ens va oferir un fantàstic 
concert de música blues el 
passat dia 24 d’abril, vàrem 
poder gaudir d’un concert de 
música sacra a l’església: set 
músics, tres dels quals són 
professors de la nostra Esco-
la, van tocar un repertori amb 
obres de compositors com Jo-
seph Haydn i Johann Sebas-
tian Bach, entre d’altres.

El divendres dia 21 de maig 
es va dur a terme el tercer 
concert del VIII Cicle de Joves 
Intèrprets. Aquest concert va 
tenir lloc a l’Espai Guinovart i 
va anar a càrrec de dos grups 
de Cambra de l’Escola de Mú-
sica: un quintet de guitarres i 
un quartet de fl auta, violí, vio-
loncel i piano. Tots els músics 
d’aquests dos grups són actu-
alment alumnes de l’Escola.

Activitats previstes
En la recta fi nal d’aquest 

curs 2009-2010 encara ens 
queden les següents activi-
tats:

Tal com us hem anunciat 
abans, hi haurà dues audi-

cions més al maig: els dies 
28 i 31. Al mes de juny els 
tocarà als alumnes adults, el 
divendres dia 11 a les nou del 
vespre.

Pel que fa al VIII Cicle de 
Joves Intèrprets, ens quedarà 
l’últim concert, que podrem 
gaudir el dissabte 29 de 
maig. Tindrà lloc a “Lo Par-
dal 3” i anirà a càrrec d’un 
quartet de corda que ens to-
carà un repertori molt variat 
amb obres de Mozart i Pau 
Casals, entre d’altres. Un dels 
quatre músics, Jordi Casals, 
és fi ll de la nostra vila; i una 
altra, Gabriel·la van Reeken, 
és professora de la nostra Es-
cola. El concert començarà a 
dos quarts de nou del vespre i 
l’entrada és gratuïta.

El següent dissabte 5 de 
juny tindrà lloc, al Casal Agra-
muntí, el Concert de Fi de 
Curs. Entre tots els alumnes 
de l’Escola i bona part del 
professorat us tocarem i can-
tarem la Cantata “Una Rebel-
lió a la Cuina”, entre d’altres 
obres. També aquest concert 
començarà a dos quarts de 
nou del vespre, i l’entrada és 
gratuïta.

El dia 11 de juny, quan 
estiguem a les portes d’unes 
vacances d’estiu ben meres-
cudes, ho celebrarem amb 
la tradicional Festa de Fi de 
Curs. A partir de les cinc de 
la tarda hi haurà gresca, jocs i 
berenar al pati de l’Escola de 
Música.

Finalment, el dia 19 de 
juny anirem a fer una tocada 
per als avis del Geriàtric. Serà 
la nostra participació a la Fes-
ta de la Família.   ■

El grup Riverside va 
inaugurar els concerts 
de Joves intèrprets, 
amb una vetllada de 
música blues al Consist 
Parc (foto superior).

Un altre d’aquests 
concerts va tenir lloc a 
l’Espai Guinovart amb 
un quintet de guitarres 
i un quartet de fl auta, 
violí, violoncel i piano.
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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
LABORAL

COMPTABLE
JURÍDIC

GESTORIA
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ENTITATS S.O.  L’ESTESA D’AGRAMUNT

Concurs ocellaire Federatiu

El dia 18 d’abril, la societat oce-
llaire l’Estesa d’Agramunt va 
organitzar el cinquè concurs 

ocellaire Federatiu de la Territorial de 
Lleida. El lloc escollit va ser el recin-
te del Col·legi Macià-Companys de la 
nostra Vila.

Cal destacar la bona organització per 

part de la Junta de la Societat Ocellaire 
de l’Estesa d’Agramunt, i la participa-
ció i l’assistència d’ocellaires que va 
ser tot un èxit.

Es van presentar un total de 433 
ocells, repartits de la següent manera: 
80 pinsans, 97 passerells, 89 verdums 
i 167 caderneres.

PINSÀ
1.- PAU PARRA = 70 ROSSINYOLS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
2.- CARLOS COLLELLDEMONT = 62 ROSSINYOLS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
3.- GERARD CARALPS = 56 ROSSINYOLS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
4.- CARLOS COLLELLDEMONT = 55 ROSSINYOLS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
5.- RODRIGO GOMEZ = 40 ROSSINYOLS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
6.- ROBERT GIMÉNEZ = 35 ROSSINYOLS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)

PASSERELL
1.- VÍCTOR PACHECO (S.O. EL RAM DE LLEIDA)
2.- FRANC GRANERO (S.O. EL VERDUM DE TORREFARRERA)
3.- JOSEP MARIA MACIÀ (S.O. EL PASSERELL DE SOLSONA)
4.- SOL CASANOVAS (S.O. EL VERDUM DE TORREFARRERA)
5.- JOSE MILLA (S.O. EL RAM DE LLEIDA)
6.- JORDI ALARCON (S.O. EL VERDUM DE TORREFARRERA)

VERDUM
1.- MARC COSTA (S.O. EL PASSERELL DE SOLSONA)
2.- FRANC GRANERO (S.O. EL VERDUM DE TORREFARRERA)
3.- RAMON CARRASCO (S.O. EL PASSERELL DE SOLSONA)
4.- JUAN CARLOS REQUENA (S.O. EL PASSERELL DE SOLSONA)
5.- XESCO ROMERO (CLUB OCELLAIRE PLA D’URGELL)

CADERNERA
1.- ALBERT BORES (S.O. EL PASSERELL DE SOLSONA)
2.- FRANC GRANERO (S.O. EL VERDUM DE TORREFARRERA)
3.- EDUARDO CASTILLO O. (S.O. EL PASSERELL DE SOLSONA)
4.- AGUSTÍN GIMENA (S.O. EL RAM DE LLEIDA)
5.- JOSE FRANCISCO RUIZ (S.O. EL PASSERELL DE SOLSONA)
6.- JUAN CARLOS REQUENA (S.O. EL PASSERELL DE SOLSONA)

Guanyadors pinsà.

Guanyadors passerell.

Guanyadors cadernera. Els ocellaires participants durant el concurs.

Guanyadors verdum.
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ENTITATS CENTRE EXCURSIONISTA D’AGRAMUNT

Sant Honorat

El dia 18 d’abril, vàrem 
ser molt matiners, sor-
tírem cap a Can Boix, a 

Peramola, punt d’inici de l’ex-
cursió a la serra de Sant Ho-
norat. 

La pujada inicial va ser in-
tensa i de bon principi agafà-
rem altura amb poc recorregut, 
en fi la índia anàvem pujant pel 
sender estret enmig del bosc 
fi ns a trobar la pista, ja més 
ampla però també igualment 
dreta. El dia, que va començar 
amb núvols, va anar aclarint-se 
cada cop més, i ens va facili-
tar la pujada, no havent de fer 
massa ús de la cantimplora.

Bastant amunt ja, ens desvi-
àrem per un sender fi ns a tro-
bar una cabana construïda sota 
una balma, habitada durant la 
guerra civil, i que per les seves 
dimensions, encara conservava 
els seus compartiments inte-
riors amb el seu corresponent 
forn de pa. Vam aprofi tar la vi-
sita per parar, esmorzar i con-
templar la vista de la vall, amb 
el riu Segre i el poble d’Oliana 
a primer terme.

Tot paint l’àpat, engegàrem 
de nou en direcció al massís de 
Sant Honorat, els més valents 
van desviar-se de la ruta per vi-
sitar la capella mig derruïda de 
Sant Salvador del Corb, de di-
fícil accés, situada a d’alt de la 
roca del mateix nom i que, se-
gons diuen, és la capella més 
petita construïda a Catalunya. 
La resta continuàrem camí cap 
al coll de Mu, punt d’entrada 
al massís.

La serra de Sant Honorat és 
molt rocosa, bona part del seu 
recorregut transcorre sobre el 
terreny dur de la roca, i alguns 
passos són una mica verticals, 
fet que augmenta el risc i la 
precaució del visitant. Part de 
l’entrada al massís té una ca-
dena de suport que facilita la 
seguretat del pas.

Anàvem fent via per camins 
espectaculars, travessant les 
grans parets i els petits bar-
rancs secs i escavats per l’ai-
gua, la similitud del paisatge 
amb la serra de Montserrat era 
molt coincident, i va ser motiu 
de més d’un comentari.

Passada una estona, un cop 
transcorreguts aquests parat-
ges, quedava l’ascensió fi ns 
al cim. Una bona pujada ens 

portà fi ns als 1.068 metres 
d’altura, en poc recorregut co-
brírem molt desnivell, i a d’alt 
les vistes eren espectaculars i 
molt aèries. Es veien tots els 
Pirineus nevats, la presa d’Oli-
ana a sota mateix i, fi ns i tot, la 
silueta de la serra de Montser-
rat abans esmentada. També 
observàrem l’ermita de Sant 
Honorat derruïda i un tros del 
massís, que per les seves raons 
morfològiques en altres temps 
fou utilitzat de presó.

La baixada, va ser ràpida, 
transcorrent per senders enmig 
del bosc frondós i per rierols es-
cassos d’aigua, en poca estona 
arribàrem al punt d’inici havent 
fet una ruta circular. Després 
de caminar tot el matí de diu-
menge, amb aquella bona sen-
sació d’agradable cansament, 
tornàvem cap a Agramunt.

Informem als socis que pel 
dia 2 de juliol estem organit-
zant un sopar en motiu del 
primer aniversari del centre. 
Es realitzarà al Consist Parc i 
serà una activitat de germanor 
on entre tots ho muntarem tot. 
Aprofi tem per dir que si hi ha 
algú interessat a col·laborar en 
l’organització ens ho faci sa-
ber.

Recordar-vos que el proper 
23 de maig anirem a fer la Ruta 
de la pau (Terres de l’Ebre). 
Animem tothom a venir!!!

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).   ■

La serra de 
Sant Honorat 
és molt rocosa, 
bona part del 
seu recorregut 
transcorre so-
bre el terreny 
dur de la roca.
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HISTÒRIA AGRAMUNT A LES HEMEROTEQUES R. BERNAUS / J. BERTRAN

El servei de correus a Agramunt

—Escriben de Agramunt á un colega que desde 
hace algún tiempo la correspondencia se recibe en 
dicha villa con una lentitud y descuido que puede 
causar graves perjuicios al público. Además de esto, 
el buzón se ha colocado en un sitio tan retirado y 
oscuro, que cuantos desde las primeras horas de la 
noche han de ir allí á echar sus cartas, si no van 
provistos de luz corren inminente peligro de rom-
perse la cabeza. Llamamos la atención de los jefes 
del ramo para que procuren corregir los abusos y 
la negligencia que haya en sus subalternos.

13 Julio 1881

Context històric

Ara que el servei estatal de correus passa per una 
certa crisi, és de molta actualitat la notícia que apa-
reixia a La Vanguardia el 13 de juliol de 1881. Fem 
una mica de memòria per atansar-nos a aquesta 
època.

Des de l’edat mitjana, el servei de correus era un 
monopoli privat de concessió reial que va perdurar 
fi ns als segles XVIII i XIX. A Catalunya i Espanya va 
ser Felip V qui va suprimir el monopoli privat de cor-
reus el 1706 i el va incorporar a la corona el 1716, 
essent des d’aleshores un monopoli de l’estat, fi ns 
a la liberalització imposada per la Unió Europea fa 
pocs anys. Hi havia el correu de peu, conegut popu-
larment com correu d’espardenya; el correu a cavall 
i el correu de mar. En desaparèixer els monopolis 
privats de correus, les antigues postes, o correus a 
cavall, van ser substituïts per carruatges que també 

admetien viatgers. Les millores de les comu-
nicacions durant el segle XIX i XX (ferrocar-
rils i carreteres), va millorar i incrementar 
el servei de correus. Anglaterra és el pri-
mer país que utilitza el segell de correus el 
1840. Espanya n’adopta l’ús el 1850. 

La notícia més antiga que tenim sobre el 
servei de correus a Agramunt data sobre el 
1845 i la dóna Pascual Madoz en el seu 
Diccionario: “(Agramunt) recibe la corres-
pondencia por un baligero de la adminis-
tración de Lérida; sale los lunes, jueves y 
sábados a las 12 del día, y llega a las 10 
de la mañana del día inmediato en que ha 
salido”. De tota manera el servei no podia 

ser gaire bo, ja que el mateix Madoz 
explica en quines condicions es tro-
baven els camins que passaven per 
Agramunt, els quals segurament no 
havien millorat gaire 35 anys després 
quan apareix la notícia que comentem: 
“Cruzan el término de esta villa, pasan-
do por la población los caminos de Bar-
celona a la Conca de Tremp y el Valle 
de Arán, y el que conduce de Lérida a 
la Seo de Urgel. Se encuentran en un 
lastimoso estado y casi impracticables 
para los carruajes.”   ■
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Carta i targeta postal
de l’època.
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Foto de família dels guanyadors 
del Certamen Literari, junt amb 
membres dels jurats i l’alcalde 
de la Vila.
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Sant Jordi i
XXXIII Certamen

literari Vila d’Agramunt
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ESPECIAL
SANT JORDI CERTAMEN LITERARI

Diada de Sant Jordi

Llibres i roses protagonit-
zaren durant tot el dia la 

Diada de Sant Jordi que com-
partiren amb activitats per 
als més petits, tant organit-
zades per l’Ajuntament, amb 
l’actua ció de grups d’anima-
ció al matí, com pels propis 

centres d’ensenyament. Des-
tacar també els actes orga-
nitzats per la Biblioteca Mu-
nicipal Guillem Viladot, amb 
conferències, conta-contes, 
exposicions i premis per als 
més lectors. També “Lo Par-
dal” mantingué una exposi-
ció dels treballs participants 
al Taller de Poesia Visual i a 
aquesta modalitat en el Certa-

men Literari. Amb tot, l’acte 
de lliurament dels premis del 
Certamen de Sant Jordi fou 
l’esdeveniment més signifi cat 
de la jornada, especialment 
amb l’homenatge que es va 
fer al poeta Màrius Torres 
amb motiu del centenari del 
seu naixement, amb una ac-
ció teatral a càrrec del Grup 
Escènic Agramuntí.

Certamen Literari

Certamen Literari de Sant 
Jordi organitzat per l’Ajun-

tament i SIÓ amb la col·la-
boració dels centres d’ense-
nyament Mare de Déu del 
Socors, “Macià-Companys”, 

IES Ribera del Sió i la ZER 
del Sió; la Biblioteca Muni-
cipal “Guillem Viladot” i la 
Fundació Guillem Viladot “Lo 
Pardal”.

En aquesta edició ha estat 
novetat la incorporació d’una 
nova modalitat a les habituals 
de poesia i prosa, la poesia 

visual, coincidint amb la cele-
bració de l’aniversari dels 10 
anys de la mort de Guillem Vi-
ladot. Així doncs, els concur-
sants han pogut participar en 
tres modalitats a la vegada. 
Com en anteriors certàmens 
els alumnes del cicle inicial 
de Primària han continuat 

Públic assistent a l’acte 
de lliurament de premis 
del Certamen Literari.
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PARTICIPACIÓ 2010

POESIA PROSA
POESIA
VISUAL

TOTAL

1r curs de primària 56 62 - 118
2n curs 44 49 - 93
3r curs 36 25 - 61
4t curs 49 35 - 84
5è curs 25 19 42 86
6è curs 32 34 51 117
1r d’ESO 5 4 36 45
2n 24 18 20 62
3r 13 8 12 33
4t 24 16 20 60
1r de BATXILLERAT 19 14 7 40
2n de BATXILLERAT 16 17 6 39
Majors de 18 anys 2 5 - 7

TOTAL 345 306 194 845

participant amb la visualitza-
ció d’un poema i d’un conte 
acompanyada d’una frase. 
Els membres dels jurats foren 
Mercè Cases, Nunci Gatnau, 
Pere Mora, Joan Pijuan, Núria 
Sorribes i Carme Villegas en 
poesia; i Màrius Blàvia, Mar-
garet Palou, Antoni Ponsa, 
Anna M. Ribó, Montse Vicens 
i Josefi na Viles en prosa, els 
quals també van ser el jurat 

de poesia visual juntament 
amb la Sra. Montserrat Felip. 
Els premis lliurats en poesia 
i prosa consistiren en vals de 
compra per bescanviar per lli-
bres en català. Pels de poesia 
visual, se’ls donà un Llibre-
catàleg de “Lo Pardal” i un 
carnet d’amics de Guillem Vi-
ladot vàlid per un any. En to-
tal es lliuraren 70 premis (28 
en prosa, 25 en poesia i 17 
en poesia visual) d’entre les 
845 obres que es presentaren 
als jurats.

La nova modalitat –adreçada 
als alumnes a partir de 5è de 
Primària– va fer que la partici-
pació s’incrementés conside-
rablement i passés de les 640 
composicions de l’any passat 
a les 845 obres d’aquest any. 
No obstant si no comptem les 
194 obres que van concursar 
en poesia visual, el nombre 
total de composicions de pro-
sa i poesia presentades va ser 
similar a la passada edició 
amb un lleuger augment (651 
obres). Hem de tenir en comp-
te, però, que tot l’alumnat de 
Primària participa en les dues 

modalitats i són els mateixos 
centres que fan una preselec-
ció de les composicions.

Per ser la primera vegada 
que es concursava en poesia 
visual la participació va ser 
molt elevada. S’ha de pun-
tualitzar, però, que al fi nal 
el jurat va valorar les obres 
presentades sense tenir en 
compte la tècnica que s’exigia 
a les bases, el collage. Mentre 
que els alumnes de Primària 
van seguir les normes que 
es demanava tant de tècnica 
com de presentació; la ma-
joria dels altres cursos no les 
van respectar, encara que les 
seves obres fessin referència 
al concepte o a la manera 
que tenia Guillem Viladot de 
fer poesia visual. S’havien de 
desestimar? Potser sí, si no 
complien les bases. No obs-
tant abans de deixar deserts 
uns premis el jurat s’estimà 
més valorar el treball i l’inte-
rès que van posar els alumnes 
en fer les obres.

El lliurament de premis es 
féu el divendres dia 23 d’abril 
al vespre a la sala del teatre 
del Casal Agramuntí. Abans 
de començar l’acte pròpia-
ment dit, el Grup Escènic 
Agramuntí va fer una drama-
tització de la vida i la mort 
de Màrius Torres –aquest any 
se celebra el centenari del 
seu naixement– amb l’esce-
nifi cació de “Les Roses d’en 
Màrius” que comptà amb 
l’acompanyament instrumen-
tal de l’Escola Municipal de 
Música. Després s’efectuà el 
lliurament amb la presència 
de l’alcalde i els membres 
dels jurats dalt de l’escenari. 
Els guardonats van recollir el 
premi amb el corresponent 
diploma.

J. Pijuan

El Grup Escènic Agramuntí 
escenifi cant “Les roses 
d’en Màrius” en homenat-
ge al poeta Màrius Torres.
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VEREDICTE

POESIA

El jurat de poesia després d’haver llegit la totalitat de les compo-
sicions de poesia que concorrien en la present convocatòria, i de 
deliberar i votar entorn de les mateixes, ha tingut a bé concedir els 
següents premis:

1r curs de Primària (6/7 anys)
Premi: Oriol Solé i Felip
Accèssits: Ramon Bernaus i Torrents
 Eudalt Rovira i Blanco

2n curs de Primària (7/8 anys)
Premi: Jan Viladomat i Oliva
Accèssits: Clara Fernández i Arànega
 Judith Chaer i Aguza

3r curs de Primària (8/9 anys)
Premi: La fl or, de Diana Teleanu
Accèssit: Sóc feliç, de David Dodut

4t curs de Primària (9/10 anys)
Premi: La nevada, de Maria Canes i Ortiz
Accèssits: El meu amic, de Marina Súria i Asensio
 El clarinet, de Marina Rallo i Arnau

5è curs de Primària (10/11 anys)
Premi: Els estels, d’Esther Silvestre i Espinosa
Accèssit: L’amistat, d’Abel Caralps i Ruiz

6è curs de Primària (11/12 anys)
Premi: El saxofon, de Pau Piqué i Serra
Accèssit: T’omplen?, de Maria Delgado i Ortet

1r curs d´ESO (12/13 anys)
Premi: L’amistat, de Magalí Ortiz i Martín

2n curs d´ESO (13/14 anys)
Premi: Padrí, de Carla Esteve i Bernaus
Accèssit: Oda per a un gos mort, de Gerard Miralles i Sorribes

3r curs d´ESO (14/15 anys)
Premi: Un record etern, de Núria Tolosa i Badia

4t curs d´ESO (15/16 anys)
Premi: Un amic difícil, d’Albert Miralles i Sorribes
Accèssit: Aprèn a viure, de Marina Solà i Eroles

1r de BATXILLERAT (16/17 anys)
Premi: Viure, de Míriam Carrera i Manzano

2n de BATXILLERAT (17/18 anys)
Premi: Som(ni), de Meritxell Aleu i Soler
Accèssit: Que la distància no sigui l’oblit, d’Anna Penella i 

Prat

Majors de 18 anys
Declarat desert

Agramunt, 15 d’abril de 2010

PROSA

El jurat de prosa després d’haver llegit la totalitat de les compo-
sicions de prosa que concorrien en la present convocatòria, i de 
deliberar i votar entorn de les mateixes, ha tingut a bé concedir els 
següents premis:

1r curs de primària (6/7 anys)
Premi: Ramon Bernaus i Torrents
Accèssits:  Nerea Sánchez i Sánchez
 Pol Bergadà i Ariasol

2n curs de primària (7/8 anys)
Premi: Ester Sangrà i Plaza
Accèssits:  Roxana Pop
 Mar Godoy i Karseska

3r curs de primària (8/9 anys)
Premi: En Pau i la xocolata, de Neus Blàvia i Llavaneras
Accèssit:  Un arbre misteriós, d’Ariadna Flores i Junqué

4t curs de primària (9/10 anys)
Premi: La Júlia s’ha fet gran, de Mirna Chaer i Aguza
Accèssit:  La màgia del Nadal, d’Amanda Pedrós i Faura

5è curs de primària (10/11 anys)
Premi: Conta-contes, de Iolanda Minero i Pulido
Accèssit:  La classe buida, de Daniela Grosu

6è curs de primària (11/12 anys)
Premi: Una història fascinadora, de Gerard Vicens i Guixé
Accèssit:  Llunititzant-me, de Maria Delgado i Ortet

1r curs d’ESO (12/13 anys)
Premi: Una tarda al cinema, de Magalí Ortiz i Martín
Accèssit:  Buscant la porta de sortida, d’Anivid Pedrós i Faura

2n curs d’ESO (13/14 anys)
Premi: La llum de l’esperança, de Laura Ripoll i Galan
Accèssit:  La vida que ens toca viure, de Marc Bosch i Valentines

3r curs d’ESO (14/15 anys)
Premi: Estimada mare, gran mare, de Núria Tolosa i Badia
Accèssit:  La meva nina, de Montse Penella i Gené

4t curs d’ESO (15/16 anys)
Premi: L’essència segueix intacta, d’Andrea Corina Iorgulescu
Accèssit:  L’amor és l’amor, i no cal donar-hi més voltes, de Car-

los Lázaro i Gil

1r curs de BATXILLERAT (16/17 anys)
Premi: Entre el cel i la terra, de Judit Teixidó i Oms
Accèssit:  El camí cap al paradís, de Míriam Carrera i Manzano

2n curs de BATXILLERAT (17/18 anys)
Premi: Carta sense resposta, de Marina Utges i Borges
Accèssit: Un vestit de núvia esquinçat, de Judit Carrasco i Sala

Majors de 18 anys
Premi: Destí Fixat, de Clara Llorens i Sera
Accèssit: Carta a les espurnes, de Laura López i Cabós
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5è curs de primària (10/11 anys)
Premi: Marçal Escartín i Guerrero
Accèssit:  Ramon Ros i Ortega

6è curs de primària (11/12 anys)
Premi: Francesc Bernaus i Conca-

bella
Accèssits:  Helena de Fátima i Ramallo
 Carles Esteve i Boncompte

1r curs d’ESO (12/13 anys)
Premi: Sergi Aritzeta i Solé

Accèssits:  Cristina Mendoza i Repilado
 Roger Aleu i Soler

2n curs d’ESO (13/14 anys)
Premi: Miquel Rallo i Arnau

3r curs d’ESO (14/15 anys)
Premi: Joan Vilalta i Gili
Accèssit:  Joana Gené i Llovera

4t curs d’ESO (15/16 anys)
Premi: Genar Esteve i Gatnau
Accèssit: Albert Civís i Bellera

1r curs de BATXILLERAT (16/17 anys)
Premi: Sergi Tolosa i Badia
Accèssit:  Carla Aritzeta i Solé

2n curs de BATXILLERAT (17/18 anys)
Premi: Anna Penella i Prat
Accèssit: Mireia Marsol i Cortada

Majors de 18 anys
Sense participació

Agramunt, 17 d’abril de 2010

VEREDICTE DE POESIA VISUAL

El jurat després d’haver examinat la totalitat de les obres de poesia visual que concorrien en la present convocatòria, i de deliberar i votar 
entorn de les mateixes, ha tingut a bé concedir els següents premis:

ESPECIAL
SANT JORDI CERTAMEN LITERARI

LA FLOR

Era una fl or
amb molta olor
amb els pètals de color
i feia una gran esplendor.

Té un pal com un bastó,
el cap és molt rodó,
es fa petita a la tardor
i a la primavera creix millor.

Les abelles treuen la seva dolçor
amb gran afi ció,
posen la mel en fabricació
per donar-nos una gran satisfacció.

Diana Teleanu

EN PAU I LA XOCOLATA

En Pau era un nen que només vo-
lia xocolata. La seva mare li deia:

– Pau, si menges tanta xocolata et 
farà mal la panxa.

Però el Pau no li feia cas. Fins que 
un dia li va agafar tant mal de panxa 
que el van haver de portar a l’hospi-
tal. Li van mirar la sang i en lloc de 
sang tenia xocolata desfeta i la seva 
pell ja s’estava tornant de color de 
la xocolata. Els metges van dir als 
pares que en Pau s’estava convertint 
en una fi gura de xocolata i que ho 
havien d’arreglar de seguida. Quan 
el Pau ho va sentir es va imaginar 

damunt la mona de Pasqua amb 
forma de conill de xocolata i es va 
posar a plorar, a plorar i a plorar, ell 
volia ser un nen i jugar amb els seus 
amics. Els metges van dir que per 
curar-se calia menjar fruites i verdu-
res cada dia i una mica de xocolata 
quan li donessin permís. En Pau va 
fer cas dels consells. Ara, cada dia, 
quan prepara la motxilla diu:

– Mare, saps què? Per l’hora del 
pati em poses una fruita! Li dóna un 
petó i marxa content cap a l’escola.

Neus Blàvia i Llavaneras

Marçal Escartín
i Guerrero
Premi poesia visual
5è de primària
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ESPECIAL
SANT JORDI CERTAMEN LITERARI

LA JÚLIA S’HA FET GRAN

Pels Reis, a la Júlia li havien portat 
un ordinador i estava molt contenta. 
Des de llavors no parava de xatejar 
amb les seves amigues, s’hi passava 
hores i hores. Fins i tot algun dia no 
havia portat els deures fets perquè 
s’havia passat el vespre xatejant amb 
les companyes i quan se n’havia ado-
nat ja era massa tard i la mare li ha-
via dit que era hora d’anar a dormir.

A la prestatgeria de la seva habita-
ció hi tenia una col·lecció de llibres 
que, fi ns als Reis, havien estat la seva 
principal distracció. Cada dia, abans 
d’anar a dormir, n’agafava algun i 
llegia una bona estona fi ns que la 
mare venia i li deia que era hora de 
descansar. S’ho passava molt bé.

Una nit, del llibre “La Bella i la Bès-
tia”, va sortir la protagonista cansada 
que la nena els tingués oblidats i va 
cridar al seu amic Obèlix i li va dir:

– Hem de fer alguna cosa perquè 
la Júlia no xategi tant i torni a agafar-
nos. Podríem posar-nos a la xarxa i 
intentar xatejar amb la Júlia.

– Ja ho has dit tu! Jo no sé pas si 
passaria pels fi ls de la connexió!

Mentre parlaven del llibre va sortir 
l’Astèrix i va dir:

– Eh! Què passa aquí? Què és tot 
aquest soroll?

La Bella i l’Obèlix li van explicar la 
idea que havien tingut, però no sabi-
en com poder entrar a la xarxa. Van 
pensar una estona i de sobte el més 
petit va dir:

– I si prenguéssim una mica de 
poció màgica? Potser ens ajudaria i 
podríem fer-ho?

– Hem d’anar a veure el Panoràmix 
–va dir l’Obèlix llepant-se els llavis.

– Voleu dir que anirà bé? –va dir 
la Bella. Jo no l’he provat mai i no 
sé si em farà el mateix efecte que a 
vosaltres.

– No pateixis, segur que sí. Anem 
de seguida a veure el druida.

I així ho van fer. El vell els va dir 
que en fabricaria una altra que en 

comptes de fer-los molt forts els faria 
tan petits que no tindrien difi cultats 
per posar-se a la xarxa i poder nave-
gar.

A l’endemà el Panoràmix ja els te-
nia la beguda preparada i d’un glop 
se la van beure. De seguida van notar 
que es feien petits, petits i d’un salt es 
van posar dins de la connexió de la 
xarxa fi ns que van trobar l’ordinador 
de la Júlia.

Quan la nena va arribar de l’escola 
de seguida va obrir l’ordinador i va 
veure que tenia un missatge nou d’al-
gú que es deia la Bella i l’Obèlix. Va 
quedar sorpresa perquè no coneixia 
ningú que es digués així. El va obrir 
de seguida i va llegir:

– Hola Júlia. Ja no et recordes de 
nosaltres?

– No, qui sou?
– No recordes les aventures que 

vam passar junts?
– No, qui sou? –insistia la nena es-

tranyada.
– No recordes la Bèstia, l’Astèrix i 

els romans?
– Sí que he llegit aquests contes, 

però no sé qui sou.
– Doncs som aquests personatges 

dels teus llibres i ens agradava molt 
passar els vespres amb tu quan ens 
agafaves abans de dormir –va dir la 
Bella. Fa dies que no ho fas i et tro-
bem a faltar.

Llavors la Júlia va recordar els lli-
bres que llegia abans i que s’ho pas-
sava molt bé mentre llegia. Va tancar 
l’ordinador i va agafar un llibre de la 
prestatgeria i el va obrir i...

I així la Júlia va tornar a llegir. 
Continuava obrint l’ordinador per 
xatejar amb les seves amigues, però 
cada nit, abans de dormir, agafava un 
llibre i compartia una estona amb la 
fantasia.

Mirna Chaer i Aguza

Ramon Bernaus i Torrents. Premi prosa “visualització d’un conte”, 1r de primària
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LA NEVADA

Cau, en silenci, cau
blanca, estelada, com de cotó.
Omple els carrers i els rius
amb un mantell de blancor.

Els nens juguen contents
amb boles toves i humides.
Les mans es queden glaçades
i les cares i les orelles congelades.

Que bonica era la nevada
mirada des del terrat,
la neu que queia i queia
ja m’havia enamorat!

Maria Canes i Ortiz

CONTA-CONTES

Hi havia una vegada un home que 
li agradava molt llegir i sobretot ex-
plicar històries en forma de contes. 
Anava pels pobles fent de “Conta-
contes” i tota la gent estava merave-
llada amb les seves històries.

Aquest home es va fer famós i el 
ministeri de cultura el va premiar per 
la seva tasca amb el premi “el millor 
Conta-contes”.

La directora d’un col·legi es va as-
sabentar de la notícia i va pensar que 
aquest home la podria ajudar, doncs 
tenia un problema amb els seus alum-
nes de 5è. Tenia bons alumnes però 
els costava molt estudiar la història i 
les ciències.

Va contactar amb el “Conta-contes” 
i el va convidar a visitar el col·legi 
per explicar-li el problema que tenia. 
El “Conta-contes” va acceptar molt 
amablement la invitació i va anar al 
col·legi. Una vegada va conèixer el 
problema va posar fi l a l’agulla per 
solucionar-lo.

Van reunir els alumnes de 5è i el 

“Conta-contes” molt entusiasmat els 
va donar uns consells molt bons tot 
explicant un conte. Els va dir que la 
història i les ciències són contes re-
als que ens formen intel·lectualment, 
si no fos així seríem uns ignorants i 
no podríem afrontar la nostra vida. 
Va acabar dient-los: estudieu pensant 
que esteu explicant contes. I els va 
escriure aquest acròstic com a resum 
a la seva explicació:

Cultura.
Imaginació.
Esforç.
Noció.
Coratge.
Il·lusió.
Amistat.
Els alumnes de 5è van aprendre la 

lliçó i es van convertir en uns bons 
estudiants. Van descobrir el gust per 
aprendre estudiant dia a dia, com si 
fos un conte que es va fer realitat.

Iolanda Minero i Pulido

L’AMISTAT

L’amistat és com un conte.
Vola sense parar
ple de fantasia.
Es mou amb alegria.

Hi ha moments alegres,
tristos i profunds
que t’omplen de tendresa
com si fossis una poncella.

Confi a.
Això és amistat.
Guarda-la per sempre
i la tindràs al teu costat.

Pensa que un amic
és com un tresor.
Mima’l, estima’l i guarda’l
profundament dins el teu cor.

Magalí Ortiz i Martín

Francesc Bernaus i Concabella. Premi poesia visual, 6è de primària
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ESPECIAL
SANT JORDI CERTAMEN LITERARI

UNA HISTÒRIA FASCINADORA

Hi havia una vegada un nen ano-
menat Jaumet, era petit, tenia els ulls 
blaus, les orelles les tenia una mica 
grosses, el nas molt petit i una boca 
ni gran ni petita.

En Jaumet sempre volia un gos i els 
seus pares no el deixaven. Els seus 
pares s’estaven fent una casa als afo-
res d’Agramunt. Era tota de pedra, 
amb les fi nestres totes de fusta i teni-
en un jardí molt gran. En general era 
molt “xula”. En Jaumet deia que allà, 
a la casa, tenien molt espai, però els 
pares tampoc el deixaven.

Un dia, en Jaumet estava al col·legi, 
l’havien canviat de lloc a la classe i 
l’havien posat al costat de la fi nestra, 
com que era una mica despistadet, 
a la classe de matemàtiques estava 
mirant per la fi nestra i a l’horitzó va 
veure un cavall i un ase muntats per 
dos homes: un era molt prim, alt i 
molt elegant i l’altre era grassonet i 

no gens elegant. En Jaumet va cridar 
i tota la classe va anar cap al vidre a 
mirar i la senyoreta, que es deia Bepe-
ta i era molt prima i mot lletja, va dir 
que era “Don Quixot” i “Sancho Pan-
za”. Tots els nens van sortir de col·legi 
i van anar a saludar-los, en Jaumet 
es va fer molt amic d’ells i va anar a 
ensenyar-los el poble. Van anar al bar 
dels “tres germans”. “Don Quixot” va 
confondre els tres germans per tres 
mosqueters i va anar a atacar-los, 
però va patinar amb una pell de plà-
tan i va caure. “Don Quixot” va dir al 
Jaumet que si el portava al metge li 
regalaria el que volgués, i dit i fet en 
Jaumet el va portar al metge.

Allà al metge es van haver d’esperar 
una hora. Quan van entrar a la con-
sulta, la Margaret, que era metgessa, 
li va donar un cop al cap i es va refer. 
Quan van sortir del metge el Jaumet 
li va presentar els seus pares que es 

deien Pere i Rosa. Primer els seus pa-
res no se’l creien, però quan el van 
veure no van tenir dubtes. La mare 
d’en Jaumet va fer corder i “Sancho 
Panza” es va menjar tot el corder i no 
en va deixar cap tall.

Quan ja s’estava acabant el dia van 
anar a l’Ajuntament i el Quixot va 
confondre els gegants de la festa ma-
jor pel senyor alcalde i la seva esposa 
i els va començar a recitar versos de 
poesia. Llavors Don Quixot va dir 
a en Jaumet què volia per haver-lo 
acompanyat al metge. En Jaumet va 
contestar que volia un gos. Van anar 
a la botiga, van agafar el gos més pe-
tit de color negre i en Jaumet va ser el 
nen més feliç la resta de la seva vida. 

I conte contat, el conte del Jaumet 
s’ha acabat.

Gerard Vicens i Guixé

ELS ESTELS

Cada estel és un puntet
que sembla un bonic ullet
que ens vigila des del cel
i ens guia amb molt recel.

Quan un estel fugaç apareix
un desig dins teu neix,
amb moltes ganes demanaràs
i si es compleix feliç seràs.

Els estels al cel brillen
i cada nit s’il·luminen,
a l’alba el sol apareixerà
i un nou dia radiant naixerà.

Esther Silvestre i Espinosa

Oriol Solé i Felip. Premi poesia “visualització d’un conte”, 1r de primària
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EL SAXOFON

Quan toco el saxo existeixo,
ritme i melodia es combinen,
llavors amb l’harmonia descobreixo
que els sons i sorolls es coordinen.

Quan toco el saxo sóc feliç,
la meva música cobra vida,
el meu cor s’omple d’alegria
i em sento més bé cada dia.

Quan toco el saxo m’expresso,
alegria i tristesa manifesto,
amb compassos els sentiments entono
i sempre en la meva ànima els recordo.

Pau Piqué Serra

UNA TARDA AL CINEMA
Avui s’estrena un espai multicine-

ma i vaig a descobrir què és el que 
passa allà. M’arreglo, dic adéu als 
pares, em diuen l’hora que he de tor-
nar a casa, els dono un petó i me’n 
vaig. Entro al recinte, pago l’entrada 
i m’expliquen el funcionament de 
totes les sales. Amb una entrada puc 
estar cinc minuts a cada sala i en fun-
ció de la pel·lícula que més m’agradi 
m’hi podré quedar. Començo per la 
sala A, una pantalla espectacular, un 
so meravellós i unes imatges desas-
troses. Una nena de Nicaragua està 
corrent per anar a casa seva a berenar 
quan trepitja una mina antipersones. 
Li produeix amputació d’un peu, el 
qual ha trepitjat, li produeix lesions 
greus a l’altra cama, als genitals i fi ns 
i tot als braços. No deixo que passin 
els 5 minuts que surto de la sala i 
me’n vaig a la sala B. Igualment, una 
pantalla espectacular, una música 
preciosa però una imatge molt trista. 
Surten tot de nens del Brasil en un 
soterrani tancats fent pilotes i sabates 
a mà per després vendre-les als paï-

sos rics. Aquells nens tenen les mans 
vermelles, plenes de butllofes. Han 
passat només tres minuts i me’n vaig 
pensant: “com pot ser que nens tan 
petits facin aquestes feines…” Em co-
mençaven a caure llàgrimes. Canvio 
de sala, ja sóc a la C. Una pantalla 
gegant i una música que sona estra-
nya. Una imatge terrible, una dona de 
l’Afganistan està passejant pel carrer 
amb el seu marit tota tapada de dalt 
a baix, només té una petita reixeta 
als ulls per veure-hi. Tot d’una s’alça 
una mica de vent i se li aixequen una 
mica les faldilles. Doncs... l’agafen 
el seu marit i uns quants homes més 
i la col·loquen en un forat al terra i 
la comencen a apedregar fi ns que la 
maten. Me’n vaig, no pot ser. Com 
pot ser que, perquè... No m’ho puc 
imaginar. Decideixo anar-me’n a la 
sala D. Allà veig una nena de 14 anys 
del Marroc que porta un mocador al 
cap i va vestida tota negra. Està es-
crivint una carta que explica que vol-
dria ser lliure i vestir com ella li agra-
dés i no com els seus pares li diuen. 

M’agafa tanta ràbia que me’n vaig 
a la sala E. Una sala preciosa però 
amb una imatge d’una nena de tan 
sols 13 anys de l’Índia que els seus 
pares per qüestions de diners l’obli-
guen a casar-se amb un home de 40 
anys, i surt ella explicant que no es 
vol casar amb aquell home. Passa un 
minut i me’n vaig pensant com pot 
passar tot això. Finalment quan vull 
anar a la sala F em trobo un cartell 
a la porta que hi posa LA TERRA 2, 
hi entro i em trobo una sala on no 
hi ha cadires i totes les persones de 
les altres pel·lícules, o sigui la nena 
de Nicaragua amb tot el cos sencer, 
els nens de les pilotes juntament amb 
la nena del Marroc i la de l’Índia, la 
dona de l’Afganistan sense mocador, 
tots berenant en una rotllana, els 
nens amb motxilles d’anar a l’escola 
i tots vestits amb un jersei blanc i uns 
pantalons blaus.

Aquesta és la pel·lícula que em que-
daré a veure.

 Magalí Ortiz i Martín

Jan Viladomat i Oliva. Premi poesia “visualització d’un conte”, 2n de primària

Nota: Degut a la manca d’espai, la resta de les obres premiades es publicaran el mes que ve.



32 [MAIG 2010]sió 555



33sió 555[MAIG 2010]

Maleïda globalització!

OPINIÓ EL CELOBERT per JOAN PUIG i RIBERA

El món és petit. Aquesta 
és una frase que sen-
tim sovint. Avui en dia, 

però, podem dir perfectament 
que amb tots els avenços tec-
nològics el món encara s’ha 
empetitit més. S’ha fet tan 
petit que per explicar-ne les 
conseqüències hem inven-
tat la paraula globalització. 
Un mot que si el busquem 
al diccionari normatiu és de-
fi nit com “el fet de conside-
rar un problema, una sèrie 
d’informacions, etc. a escala 
mundial”. Globalitzar deriva 
de “globus”, que és en rea-
litat la forma que té la terra 
que tots habitem. Així doncs, 
el món s’ha fet petit amb el 
sentit que cada vegada el te-
nim més a l’abast gràcies als 
sistemes de comunicacions: 
des dels avions que ens por-
ten en poques hores a qual-
sevol part del planeta, fi ns a 
la televisió, la ràdio, el telè -
fon i Internet que ens tras-
lladen virtualment i ens mos-
tren el que passa arreu de la 
Terra.

Conseqüència del que es-
tem dient és que cada cop 
ens coneixem més tots i que 
cada cop, gràcies als efi cients 
mitjans de comunicació, els 
costums, la manera de viure, 
de menjar, de parlar, de ves-
tir, de pensar és més igual. La 
globalització ens està portant 
a un uniformisme descarat. 
Els nostres joves vesteixen 
com els francesos o els de 
Nova York: texans per sota 
del cul, cabells amb cresta, 
tatuatges, pearcings, bambes 
descordades... Bé, els joves 

i els no tant joves. Perquè 
el mateix es pot dir d’altres 
edats.

Les conseqüències de la 
globalització, que tenen el 
seu origen en un fet positiu, 
suposen en realitat la pèrdua 
de les pròpies peculiaritats, 
de la pròpia identitat. Per 
posar un exemple: el model 
de Nadal americà s’està im-
posant per damunt dels que 
hi havia abans de la globalit-
zació. I, en el millor dels ca-
sos, com és el nostre, arriba a 
compartir l’espai –si més no, 
de moment– amb el model 
autòcton.

Fa un mes un volcà islan-
dès de nom impossible, l’Ey-
jafjallajökull, va revifar-se tra-
ient fums i cendres a desdir. 
El resultat ja el sabem tots: 
el trànsit aeri d’una part del 
món es va veure alterat, cosa 
que va suposar que moltes 
persones no poguessin viatjar 
tal i com havien planifi cat. Tot 
plegat un caos considerable. 
És la globalització, senyors!

Quan va nevar aquest hivern 
i algunes torres que subminis-
tren l’energia elèctrica en ter-
res gironines es van doblegar 
com si fossin de plastilina, 
una altra vegada hi va haver 
el caos. No només perquè en 
un principi les carreteres, ta-
llades per la neu van provocar 
un notable embús de vehi-
cles, sinó perquè sense llum 
no som res: tots depenem del 
corrent elèctric per tenir ca-
lefacció, gas, aigua, telèfon, 
televisió, menjar... És la glo-
balització, senyors!

Hom diu que quan la borsa 

de Wall Street fa un esternut, 
totes les altres es constipen. I 
és ben veritat. En el moment 
que va esclatar la crisi immo-
biliària als Estats Units, de 
seguida es va anar estenent 
arreu del món, encara que
alguns governs, com l’espa-
nyol, amaguessin el cap tal-
ment l’estruç que evita mi-
rar l’entorn amenaçador. Ara 
sembla que hi tornem a ser 
i com que els grecs (i potser 
els hispànics) tenen (tenim) 
un deute considerable, tots 
els parquets han tornat a do-
nar símptomes de debilitat. 
Perquè sabem prou bé que 
el capital no té país ni fron-
teres. Els pocs estalvis que 
aconseguim amorosament 
i dipositem al banc poden 
perfectament ser invertits en 
alguna empresa, indústria o 
autopista de l’altra punta del 
globus terraqüi. És la globalit-
zació, senyors!

En temps pretèrits també 
hi havia hagut volcans com 
els que ara escupen cendra, 
grans nevades de més d’un 
metre, problemes en les co-
municacions (les poques) 
que hi havia... però no es pro-
duïa un daltabaix com passa 
ara. Senzillament perquè el 
modus vivendi estava basat 
en l’autosufi ciència i en la 
in dependència respecte els 
altres. És clar que no podem 
pretendre tornar a la vida 
d’abans, no faltaria més. Si 
bé ens haurem d’anar acos-
tumant a viure un xic prepa-
rats per subsistir i aguantar 
ferms els embats de caos glo-
balitzat.   ■

Les conseqüèn-
cies de la globa-
lització, que tenen 
el seu origen en 
un fet positiu, su-
posen en realitat 
la pèrdua de les 
pròpies peculiari-
tats, de la pròpia 
identitat.

JOAN PUIG
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Ocells: perdiu

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

La perdiu és un dels ocells més ben identifi cables. La femella i el mascle són força semblants, 
tant, que tenint-los a les mans es pot dir que no els trobarem sinó una petita diferència en forma 
d’un bony o esperó a la part de dins de les potes del mascle, o del perdigot, cosa que no es troba 
en les potes de la femella.

Normalment les perdius 
viuen a camp ras, o si-
gui en erms, camps de 

conreus o prats, però tampoc 
no rebutgen mai refugiar-se 
dins del bosc si és cas que el 
tenen a prop i tenen necessi-
tat de buscar-hi aixopluc d’al-
guna mena.

A la primavera, en temps 
de festeig, quan es volen apa-
rellar, els mascles criden les 
femelles amb un potent xec, 
xeec, que se sent de ben lluny 
i, un cop s’han aparellat sem-
bla ser que també donen per 
acabades les relacions i ca-
dascú se’n va pel seu comp-
te i són les femelles soles les 
que es busquen un indret 
adient per preparar-hi el niu. 
Un niu que tan sols consisteix 
en un petit clot al terra folrat 
per dins amb unes escasses 

herbes seques i res més on 
ponen entre dotze i divuit 
ous, els quals coven fi ns que 
neixen els novells que, al cap 
de poques hores d’haver nas-
cut ja segueixen la mare com 
si res. I quan endevinen que 
s’acosta algun perill es dis-
persen ràpidament i, de cop 
es queden quiets per confon-
dre’s entre els terrossos i l’her-
ba dels camps; mentre que la 
mare, des de més lluny, fa tot 
el que pot per atreure l’aten-
ció del suposat enemic. Quan 
els sembla que estan fora de 
perill es tornen a reunir de 
nou tots al voltant de la mare i 
continuen la recerca de grans 
i llavors i tota mena de petits 
insectes i cucotes que són la 
part més important de la seva 
dieta.

És un ocell que es pot do-
mesticar fàcilment i té molt 
bona disposició per aprendre 
allò que se li vulgui ensenyar, 
i, a més de volar, també sap 
córrer molt per amagar-se i 
escapolir-se quan endevina 
algun perill.

Es pot dir que la perdiu 
és present en tot el territori 
de Catalunya llevat de l’alta 
muntanya, de zones molt po-
blades i de boscos espessos. 
I, curiositat!, la seva distribu-
ció mundial es redueix a la 
península Ibèrica, al sud de 
França i una lleu presència al 
nord d’Itàlia.

De sempre, la perdiu ha 
estat una peça de caça molt 
estimada, encara que perquè 
resulti un veritable plaer per 
al paladar, sempre s’ha sen-
tit dir que l’ha de cuinar una 
persona entesa en la matèria. 
Si no és així, el fracàs és evi-
dent, ja que la seva carn per 
si sola no té cap mena d’al-
licient. Bé ho diu la dita. “Val 
més el suc que la perdiu”.

A la tardor, després d’haver-
se fet grans les cries, les per-
dius s’ajunten en esbarts que 
poden comptar fi ns a quinze o 
més individus, però en arribar 
la primavera se separen altre 
cop per a seguir un nou cicle 
d’aparellaments i reproducció 
amb noves niades.

Des de fa molts anys, en al-
gunes zones del nostre país, 
la gent del camp ja li agra-
dava criar perdius. En tenim 
un bon exemple en aquella 
zona de la Vall propera a la 
serra del Montsec. En aquells 
temps, no hi havia granges de 
cap mena, i la gent arreplega-
va els ous dels nius per fer-los 
covar a les gallines lloques, i 
quan naixien els perdigons la 
gallina els feia de mare adop-
tiva acompanyant-los a donar 
tombs pels voltants de les ma-
sies tot buscant els insectes i 
llavors que eren la clau de la 
seva alimentació, i després 
de ben tips tornaven tots a jóc 
per descansar i dormir.   ■

És un ocell que es 
pot domesticar 
fàcilment i té molt 
bona disposició 
per aprendre allò 
que se li vulgui 
ensenyar, i, a més 
de volar, també sap 
córrer molt per 
amagar-se i esca-
polir-se quan ende-
vina algun perill.
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OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Tornant al patrimoni i a alguns fets prodigiosos
Mª Teresa Riera Martorell

La resposta a la meva carta, 
publicada a la revista del mes 
d’abril, per part d’en Bernat 

Jofre m’ha fet refl exionar. Realment 
el que em passa és que m’agrada-
ria que els paisatges no haguessin 
canviat? …I m’he adonat que la 
resposta seria afi rmativa la majoria 
de vegades perquè, com a moltes 
persones que ja hem viscut uns 
quants anys, enyorem moltes coses 
de la nostra infantesa i ens sembla 
que hi ha molts antics valors que 
s’haurien de preservar.

Com que la meva carta es referia 
sobretot al patrimoni arquitectònic 
i natural és normal que quan sóc 
a Agramunt, enyori alguns indrets 
com el Passeig d’abans que es fes-
sin els xalets, el passeig de la mà 

dreta del pont de Ferro, el Casal 
on s’aturaven les meves amigues 
de fora per fer-hi un cafè de tant 
que els agradava, el pont romànic 
d’abans de la passarel·la sobre el 
Sió, l’antic carrer de Sant Joan…

No voldria que ningú se sentís 
ofès pels meus comentaris, doncs 
penso que la crítica constructiva 
és sempre positiva i ens allunya de 
l’autocomplaença. No hem d’obli-
dar, per cert, que tots estem a la 
mateixa banda: la de voler el millor 
per al nostre poble. 

És clar que per sort a Agramunt 
hi ha llocs antics i nous ben cui-
dats, només faltaria! Però del que 
es tracta és de veure com poden 
ser-ho més.

Entre els nous, respecte als de 

la meva infantesa, vull destacar 
sobretot l’Espai Guinovart i Lo Par-
dal. Tant en Guinovart com en Vi-
ladot varen estimar sincerament la 
nostra vila, varen ésser dos artistes 
que honoren el poble al qual varen 
voler deixar part de la seva obra 
artística. Ells també estimaven la 
natura i la volien preservar.     

Pel que fa al patrimoni natural i 
viu, hi ha un fet prodigiós que vull 
destacar, i és la presència de les 
orenetes a l’estiu. Veure-les volar ra-
sant per damunt del riu Sió o del ca-
nal és una meravella i sempre penso 
que un poble, que elles han triat per 
a fer-hi els seus niuets, al costat de 
la Mare de Déu de la portalada ro-
mànica de l’església, ha d’estar per 
força beneït per Déu.   ■

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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Bé, avui m’adreço a tots vosaltres, no 
tan sols per a redactar-vos un fet. 
En aquest cas, si he de ser sincera, 

és a mi mateixa que em qüestiono... És un 
tema al qual he donat voltes i més voltes 
i es diu “edat”.

Crec que no hi ha res més impactant 
que l’envelliment de la persona i, desafor-
tunadament, molts el resumeixen amb una 
xifra, quan realment depèn molt de nosal-
tres viure cada moment com si aquest fos 
el primer o l’últim al mateix temps.

Els nostres gens poden infl uir amb més 
o menys quantia, ja que aquests tenen un 
paper fonamental a l’hora d’alentir o ac-
celerar l’envelliment de les persones, però 
un factor important és la manera d’actuar 
de cadascú. Les cèl·lules són l’origen del 
deteriorament de les persones i provoquen 
l’envelliment del nostre cos.

Per tal de fer-hi front, existeixen certs 
hàbits que ens poden ser útils, com una 
bona nutrició alimentària i, com a més 
important, una bona disponibilitat davant 
la vida. També ajuda una actitud entusias-
ta, positiva, mantenir il·lusions i, sobretot, 
llibertat d’escollir per un mateix... ja que 
en contrapartida la submissió, obediència 
cega i la resignació, escurcen la vida. En 
certa manera, viuen més anys els que se 
senten lliures.

Hi ha una cosa que personalment no su-
porto i és que em preguntin l’edat. Quina 
importància tenen els anys d’una perso-
na... Jo decideixo l’edat biològica. Certa-
ment mai no tinc l’hàbit de preguntar els 
anys a ningú i en contrapartida tampoc no 
m’agrada dir els meus.

Considero innecessari que si la persona 
és sàvia, i aquí em refereixo bàsicament 

als especialistes, et preguntin com a nor-
ma general el nom i tot seguit l’edat, quan 
un bon metge en explorar-te, el cos ja li 
diu el que vol saber. L’edat és simplement 
un “número”.

Tenir fe en un mateix, conèixer la gent, 
mantenir amistats, ésser sociable i positiu 
de cara a la vida, són factors que ajuden 
a obtenir una llarga vida. En contra, el 
rancor, l’enveja i desitjar el que no podem 
obtenir, corromp la persona o, si més no, 
l’endureix. Ben al contrari d’aquell que té 
un somriure afable i està predisposat a 
ajudar els altres, li rejoveneix les fac cions i 
el fa agradable als ulls dels qui el miren.

Concloent, penso que l’error més gran és 
ser pessimista respecte a envellir i creure 
que hi ha un límit biològic, ja que en reali-
tat el límit a viure el posem nosaltres amb 
la manera de procedir del dia a dia.  ■

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

L’edat biològica depèn de nosaltres Rosa Maria
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Jornades de primavera

ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Col·legi Mare de Déu
del Socors

A l’escola hem realitzat 
les jornades de prima-
vera. Es tracta d’uns 

dies on les activitats són di-
ferents sense deixar de treba-
llar i aprendre. Sortim de la 
quotidianitat, del dia a dia i 
els alumnes i professors ens 
motivem per realitzar altres 
tipus d’activitats. N’hem  fet  
moltes, però us en comentem 
algunes. Els alumnes de cicle 
inicial (1r, 2n) van fer un ta-
ller de “construcció d’instru-
ments” on hi van posar molta 
afi ció, un circuit de jocs coo-
peratius entre d’altres coses.

Els de cicle mitjà (3r, 4t) 
van assistir a una exposició 
a Tàrrega amb el lema “Amb 
tu segur”. Tractava d’alertar 
sobre la seguretat en el con-
sum dels aliments: etiquetes, 
composició, productes... que 
juntament amb un taller van 
prendre consciència d’un 
tema molt important avui en 
dia.

Els de cicle superior (5è, 
6è) realitzaren un taller de 
“joieria” amb material reci-

clat i amb un objectiu con-
cret. Per Sant Jordi feren una 
paradeta per vendre els mate-
rials construïts i destinar els 
benefi cis a un projecte a la 
població de MALABO, per a la 
construcció d’un hospital que 
les missioneres de la Imma-
culada Concepció posen en 
marxa aquest any, amb motiu 
de l’aniversari “125 anys de 
missions a Àfrica”.

Una altra activitat va ser 
anar a Barcelona al museu de 
la xocolata, en què feren un 
taller on van poder llepar-se 
els dits.

Pel que fa als de parvula-
ri, d’entre tots els tallers es-
mentarem el de cuina, on van 
elaborar unes mones boníssi-
mes.

Els més petits, llar d’infants, 
tenien molta activitat: plantar 
fl ors, tallers de fang…

I ara, ja posats en el tercer 
trimestre, hem de fer una 
bona embranzida amb tots els 
aprenentatges i arribar a fi nal 
de curs amb una bona satis-
facció.   ■
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ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Fem un volcà Escola Macià-Companys

L’alumnat de segon teníem 
curiositat per saber coses 

sobre els volcans. Aleshores 
vam decidir de treballar-ho a la 
classe com a projecte. A mesu-
ra que anàvem avançant amb 
la nostra investigació han anat 
sortint diferents notícies relacio-
nades amb aquest tema, una de 
les quals i més impactant ha es-
tat l’esclat del volcà d’Islàndia. 
Aquest fet ens ha despertat més 
encara les ganes de saber sobre 
aquest fenomen i els perills que 
comporta.

Una de les coses que vam pro-
posar els nens i nenes va ser la 
construcció d’un volcà i així ho 
vàrem fer. Vam necessitar:

- 1 botella petita d’aigua o un 
actimel.

- Vinagre.
- Bicarbonat.
- Aigua.
- Sabó líquid.
- Pebre vermell.
- Plastilina.

Així és com ho vam fer:
• Vam posar aigua i sabó dins 

la botella fi ns a la meitat.
• Dues cullerades de bicarbo-

nat.
• Afegir pebre vermell.
• Tapar la botella amb plasti-

lina donant-li forma de con.
• Tirar-hi el vinagre...

...I JA S’HA PRODUÏT 
L’ERUPCIÓ!   ■M
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Per a subscripcions
i anuncis de la revista,
us podeu adreçar a

Pilar Figuera
Tel. 973 39 20 42
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ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Activitats de l’aula oberta JPR

Els alumnes de l’aula 
oberta han portat a ter-
me una colla d’activitats 

al llarg del curs que es poden 
veure i consultar a través de la 
xarxa:

• Confecció de l’hort esco-
lar que ja fa dos cursos que 
funcio na i en què es treballen 
diferents habilitats: prepara-
ció del terra, confecció d’uns 
caixons destinats al terreny 
que es cultivarà, instal·lació 
d’un sistema de reg, plantació 
i cura de plantes... Per veure 
el treball: http://aoagramunt.
blogspot.com

• “El full del dilluns” és un 
projecte pluridisciplinari que 
forma part del programa de 
diversifi cació curricular dels 
alumnes; és un treball col-
laboratiu i de comunicació en 
què l’alumnat de l’aula oberta 
esdevé el responsable i el ges-
tor de l’eina de comunicació de 
les activitats de l’Institut amb 
la resta de la comunitat educa-
tiva. “El full del dilluns” s’edita 
cada divendres en format bloc 

i conté tant el calendari de les 
activitats que tenen lloc com 
els reportatges fotogràfi cs de 
les activitats de cada setmana. 
Es pot consultar a http://aofull.
blogspot.com

• Entrevista radiofònica en 
anglès a un professor de Co-
mènius amb motiu de l’orga-
nització del meeting de Comè-
nius en què participa el cen-
tre junt amb altres professors 
d’Europa. Hom pot trobar el 
treball a http://aofull.blogspot.
com/2010/01/instinoticies.
html

• Restauració dels cartells 
dels arbres. Projecte consis-
tent en la reparació dels rètols 
de l’arbrat del pati realitzats 
en cursos anteriors i que ha-
vien patit desperfectes. En la 
presentació es veu un recull fo-
togràfi c del que s’ha fet: http://
aoagramunt.blogspot.com

EduCAT 1x1
El pròxim curs escolar s’ini-

ciarà a l’institut el projecte 
eduCAT 1x1 que suposa que 
cada alumne de primer i segon 
d’ESO disposi d’un ordinador 
portàtil i personal com a eina 
per realitzar les tasques d’apre-
nentatge. El departament d’e-
ducació paga la meitat del 
cost, 150 euros per ordinador, 
mentre els 150 restants han 
d’anar a càrrec dels pares. El 
cost del portàtil, encara que 
d’entrada sigui un avançament 
de diners, a la llarga suposa-
rà un estalvi, ja que es reduirà 
el cost dels llibres de text que 
els pares han d’assumir cada 
setembre. Així doncs, durant 
l’ESO una part dels llibres i 
dels quaderns d’exercicis i 

llibretes seran virtuals i no en 
paper. No obstant això, s’ha de 
dir també que el llibre de text 
tradicional no quedarà arraco-
nat del tot, perquè es preveu 
que algunes matèries conti-
nuïn fent-lo anar. El departa-
ment farà una inversió consi-
derable per equipar les aules 
amb projectors, pissarres di-
gitals i un servei propi d’In-
ternet. Abans que s’iniciï el 
pròxim curs escolar, la direc-
ció de l’institut convocarà una 
reunió amb els pares i mares 
dels alumnes que participin en 
el projecte eduCAT 1x1 amb el 
propòsit d’explicar-los tots els 
detalls de la innovació. 

Adéu al professor
Antonio Yus

El 13 d’abril va morir el pro-
fessor Antonio Yus Bádenas als 
64 anys d’edat després d’una 
llarga malaltia. Actualment 
estava exercint la docència a 
l’institut Joan Oró de Lleida. 
Havia ensenyat física i quími-
ca i matemàtiques a l’institut 
d’Agramunt durant nou cursos: 
des del 78/79 fi ns al 86/87. 
Era un professor peculiar amb 
molt de carisma que els alum-
nes apreciaven i que de ben 
segur recorden pel seu taran-
nà obert i divertit. Era originari 
del poble aragonès de Longa-
res, del qual parlava amb molt 
d’afecte, cosa que no impedí 
que s’integrés a la nostra terra 
així com també que fos un gran 
afeccionat del Barça. Mentre 
treballà al nostre centre vivia a 
Tàrrega; després es traslladà a 
la capital del Segrià on residia 
actualment. Que descansi en 
pau.   ■

Antonio Yus al davall, amb 
Maurici Cirera, Conxita 
Guasch i Teresa Balagueró 
(Blanes, curs 81/82).

JOAN PUIG

El pròxim curs 
escolar s’inicia-
rà a l’institut el 
projecte eduCAT 
1x1 que suposa 
que cada alum-
ne de primer 
i segon d’ESO 
disposi d’un or-
dinador portàtil 
i personal com a 
eina per realit-
zar les tasques 
d’aprenentatge.
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Demanar per Josep Mª  600 446 600 - 973 713 050600 446 600 - 973 713 050

SERVEI de TAXI
Dos vehicles de 5 i 7 places climatitzades

Lloguer de remolc de grans dimensions per a turismes

24 hores - Tots els dies24 hores - Tots els dies24 hores - Tots els dies
Curt i llarg
recorregut

Passeig Lluís Companys, 2
(Ctra. C-53 Tàrrega-Balaguer, km. 124)

25331 EL TARRÒS
Tel. 973 713 050  -  Mòbil 647 801 845

* servei de carta

* menú cap de setmana

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

* menú diari

Truqueu per demanar informació!
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La gàbia d’or

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE per J. PIJUAN

El vell Fruitós vivia tot 
sol en una gran mansió 
a la part alta del poble 

gairebé fent vida d’ermità. Els 
veïns el veien sortir molt poc 
del seu cau. Les comptades 
ocasions que el trobaven vol-
tant pels carrers –i encara de 
manera escopetejada– eren a 
principis de mes quan ana-
va a cobrar personalment els 
lloguers de les nombroses ca-
ses que tenia en propietat –i 
semblava fer-ho de mala gana 
segons els comentaris dels qui 
se’l trobaven pel carrer en veu-
re l’expressió de malestar de la 
seva cara, com si el mateix fet 
de sortir de casa li represen-
tés un gran sacrifi ci. No sortia 
gaire al carrer ni per anar a 
comprar (es feia portar les co-
mandes a casa) ni deixava que 
ningú entrés a casa. Mantenia 
una relació molt distant amb 
el veï natge. Les poques perso-
nes que tenien accés a tot es-
tirar a l’entrada de la casa as-
seguraven després que havien 
vist objectes de gran valor allà 
que els feia creure que el vell 
era una persona bastant adi-
nerada, però no n’estaven del 
tot convençuts davant la poca 
ostentació que manifestava de 
cara enfora. No obstant a tots 
els albergava la sospita que al-
guna cosa important amagava 
dins d’aquelles quatre parets; 
la visió de les fi nestres i por-
tes exteriors completament 
obstruïdes amb grans reixats 
i gruixuts fi nestrons, els indi-
cava sense cap dubte que així 
era.

Els pobres vilatans no es 
podien imaginar els béns que 

havia acaparat sense que se 
n’adonessin. El vell Fruitós ha-
via adequat una gran sala de la 
casa per tenir tota la seva for-
tuna al seu costat. Tota classe 
d’objectes de gran valor resta-
ven ben exposats per ser con-
templats solament pels seus 
ulls. Sentia tal atracció que 
cada dia s’hi passava hores 
i hores contemplant aquella 
magnifi cència, i amb el temps 
aquella sala es transformà en 
una gran gàbia d’or de la qual 
no en volia sortir. Se sentia 
completament feliç enmig de 
tota aquella opulència.

Era de nit i en Fruitós no 
podia dormir. L’endemà havia 
d’anar a cobrar novament els 
lloguers i el sol fet de pensar 
que havia de sortir de casa ja li 
venien tots els mals. Es va ai-
xecar del llit i s’encaminà cap 
a la cambra. Es va plantar da-
vant la porta i va posar la clau 
al pany, i a l’instant va notar 
que la sensació de pau que 
emanava de l’altre costat fl uïa 
dins seu. Durant uns segons 
deixà que el seu esperit s’im-
pregnés d’aquella sensació i 
a continuació va empènyer la 
gruixuda porta i va entrar. Tan 
bon punt creuà el llindar l’aro-
ma de la seva fortuna l’embol-
callà tan fort que el transportà 
en un estat d’èxtasi i es va 
sentir alleujat. Aleshores va 
tancar la porta i va seure, i al 
moment es va quedar adormit 
envoltat d’una aurèola de se-
renor. No havia transcorregut 
gaire estona que es va des-
pertar bruscament amb una 
sensació d’ofec a sobre. Es va 
aixecar de la cadira i se n’anà 

a obrir la fi nestra perquè li to-
qués una mica l’aire de la nit. 
La fi nestra no s’obria i s’hi va 
apuntalar amb tanta força que 
un tros de fi nestró va cedir i el 
va fer caure a terra. Aleshores 
una ràfega de vent s’esmunyí 
per l’obertura i l’acaronà su-
aument, i en aquell moment 
va tancar els ulls.

El vell Fruitós no es va pre-
sentar per cobrar els lloguers. 
La seva absència va estranyar 
els llogaters perquè mai havia 
faltat a cap cita, però no hi 
van donar la més mínima im-
portància i van pensar que ja 
faria cap l’endemà. Però l’en-
demà tampoc va comparèixer 
ni el dia següent. Aleshores 
sí que es van preocupar i van 
decidir d’anar a veure què li 
passava. La porta del carrer 
era tancada i van haver de fer 
venir un serraller per obrir-la. 
No van trobar cap indici que 
el vell hagués marxat, així que 
el van començar a buscar per 
tota la casa en una recerca in-
fructuosa. Quan van ser a la 
cambra no van poder obrir la 
porta de cap de les maneres 
i la van haver d’esbotzar. Tan 
bon punt accediren a l’inte rior 
es van quedar sorpresos de 
veure la riquesa que hi havia 
acumulada allà dins. No se’n 
sabien avenir. Aleshores el 
van veure estirat de bocater-
rosa prop de la fi nestra. Quan 
s’hi atansaren i li donaren el 
tomb van veure en el seu ros-
tre una sensació de serenor.

De seguida la notícia de la 
mort del vell Fruitós es va es-
campar per tot el poble, i al-
guns se’n van alegrar.   ■

El vell Fruitós havia 
adequat una gran 
sala de la casa 
per tenir tota la 
seva fortuna al seu 
costat.
Tota classe d’ob-
jectes de gran 
valor restaven ben 
exposats per ser 
contemplats sola-
ment pels seus ulls. 
Sentia tal atracció 
que cada dia s’hi 
passava hores i 
hores contemplant 
aquella magnifi cèn-
cia, i amb el temps 
aquella sala es 
transformà en una 
gran gàbia d’or de 
la qual no en volia 
sortir.

J. PIJUAN
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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»
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G.GATELLwww.cfagramunt.cat

D’esquerra a dreta, drets: Magí Galceran, Narcís Repilado, Xavier Pedrol, Roger Cercós, Joan Cercós, Oriol Pla, Jordi Fontanet, Jossua Viñuela, Ferran Sáiz, Santi
Nogales, Pere Cases, Paul Popa. Ajupits: Marc Fernández, Marc Puebla, Denís Buireu, Enric Figuera, Josep Rovira, Sergi Bertran, Jose Marín, Deyby Bergara, Jonatas 
Sousa, Albert Creus (cadet). Ajagut: Robert Berné.
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CAMPIONS!!

A manca de dues jornades 
per fi nalitzar el campio-
nat, l’Agramunt s’ha 

proclamat campió de la seva 
categoria i l’any vinent jugarà 
a Primera Territorial. Perquè 
això es produís l’Alcoletge, 
segon classifi cat, no havia de 
passar de l’empat i l’Agramunt 
guanyar el seu partit. I així va 
ser. L’Alcoletge va empatar 1 

a 1 a Tàrrega i l’Agramunt va 
guanyar 2 a 5 el Bellpuig al 
camp del Vilanovenca ja que 
al seu estadi hi fan obres. Tot i 
que el Bellpuig va marcar dos 
gols, l’Agramunt sempre va 
anar per davant en el marca-
dor i fi nalment es va imposar 
clarament en un partit vibrant 
i molt disputat. En fi nalitzar 
es va desfermar l’eufòria al 

mateix camp, on es va fer la 
primera celebració.

En arribar a Agramunt la
festa va continuar, i els juga-
dors van sortir del camp de 
futbol amb banderes i pan-
cartes fi ns a la plaça del Pou 
per fer una doble celebració: 
l’ascens de categoria i el títol 
de lliga que acabava de gua-
nyar el Barça.

A dalt, jugadors i tècnics 
al camp del Vilanova 
de Bellpuig poc abans 
de començar el partit 
contra el Bellpuig en 
què es proclamarien 
campions.

A baix, eufòria al mateix 
camp un cop acabat 
el partit, i celebrant 
l’ascens de categoria i 
el títol de lliga del Barça 
a la plaça del Pou.
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Resultats i classifi cacions
R. Mendoza

Segona Regional
Agramunt G. Gatell  1 Vilanova de la Barca 0
Albi 0 Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 3 Oliana 3
Ribera d’Ondara 0 Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 3 La Fuliola 0
Bellpuig 2 Agramunt G. Gatell 5

Classifi cació J GF GC Punts

Agramunt G. Gatell 32 81 33 73

Alcoletge 32 66 38 66

Vilanova de la Barca 32 75 49 63

Ribera d’Ondara 32 56 43 60

Tàrrega 32 62 38 58

Castellciutat 32 65 43 56

Gerb 32 65 58 52

Albi 32 75 50 46

Ivars d’Urgell 32 55 64 44

Térmens 32 47 54 38

Oliana 32 48 56 38

Poal 32 48 58 36

Vilanovenca 32 48 63 36

Vallfogona de Balaguer 32 49 74 35

Bellpuig 32 47 71 29

La Fuliola 32 35 65 28

Barbens 32 45 78 27

Tornabous 32 34 66 25

Cadet (Torneig de Primavera)
Balàfi a 2 Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 6 Fondarella 0
Bellpuig 2 Agramunt G. Gatell 5

Classifi cació fi nal J G E P GF GC Punts

Agramunt G. Gatell 3 3 0 0 14 4 9

Cervera 3 3 0 0 10 3 9

E. F. Pinyana 2 1 1 0 9 2 4

Balàfi a 2 1 0 1 5 5 3

Bellpuig 3 0 1 2 4 10 1

Rialp 1 0 0 1 3 4 0

At. Segre 1 0 0 1 2 3 0

Bordeta 1 0 0 1 0 7 0

Fondarella 2 0 0 2 0 9 0

Infantil
Bordeta 3 Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 2 Andorra 2
At. Segre 5 Agramunt G. Gatell 1

Classifi cació J GF GC Punts

Baix Segrià 27 153 12 78

Bordeta 27 120 7 73

Andorra 27 94 37 58

At. Segre 27 72 25 57

Orgel·lia 27 89 48 51

AEM 27 73 44 49

Balàfi a 27 95 54 49

Borges-Garrigues 27 82 61 44

Mollerussa 27 44 37 40

Tàrrega 27 51 58 33

Pardinyes 27 59 61 29

Guissona 27 46 90 24

Balaguer 27 23 103 21

Mig Segrià 27 23 134 8

Agramunt G. Gatell 27 23 130 6

Cervera 27 7 153 2

Aleví
Agramunt G. Gatell 9 Bellpuig 1
E.F. Urgell 0 Agramunt G. Gatell 2
AEM 1 Agramunt G. Gatell 1

Classifi cació J GF GC Punts

AEM 25 83 14 69

Guissona 25 91 21 62

Cervera 25 72 22 59

Pobla de Segur 24 97 31 55

Pla d’Urgell 25 53 39 42

Agramunt G. Gatell 25 57 56 38

Tàrrega 25 56 55 33

E.F. Urgell 24 53 52 33

La Noguera 24 44 81 26

Linyola 25 41 82 21

Rialp 25 38 76 20

Bellpuig 24 45 101 17

Intercomarcal 23 21 67 16

At. Segre 25 20 74 9

II Torneig de Futbol 7
(clausura)

CLASSIFICACIÓ FINAL
DE LA LLIGUETA:

Grup A
Tiki Taka Morrom 21 punts
Gimnàs FC 2010 18 »
Benjamins Team 12 »
Preixens 12 »
Marsella 10 »
Sado 4 »
FC Africans 3 »
Gimnàs Donai 2 »

Grup B
Unió Islàmic 12 punts
Ferreteria Firal 8 »
Terribles del Sió 7 »
Olímpic 92 6 »
Los Galácticos 5 »
Me río de Janeiro 4 »

Benjamí-A
Fraga 6 Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 2 Mollerussa 0
E. de Ponent 0 Agramunt G. Gatell 2

Benjamí-B
Lleida 7 Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 1 Guissona 8
AEM 9 Agramunt G. Gatell 2

Pre-Benjamí
Cervera 4 Agramunt G. Gatell 8
Borges-Garrigues 2 Agramunt G. Gatell 13
At. Segre 2 Agramunt G. Gatell 3

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

Valoració dels equips i trobada d’escola
Ruben Añé

Estem ja a les acaballes de 
la temporada 2009-2010 i 
els diferents equips del BAC 

van concloent la participació en les 
competicions. És bon moment per 
analitzar la trajectòria dels equips 
als diferents campionats.

El Sènior Masculí va acabar la lli-
ga amb una complicada visita a la 
pista del CB Sort, rival que es juga-
va ser en el play-off de la competi-
ció. Amb múltiples baixes els agra-
muntins van sortir a la pista amb la 
intenció d’assolir una nova victòria, 
però l’encert en el llançament de 
tres punts del rival durant la primera 
meitat i el bon balanç defensa-atac 
i les ràpides transicions a la segona 
meitat van fer inútils els esforços 
del BAC (81-45). Finalment l’equip 
ha quedat classifi cat en 11ª posició 
amb un bagatge d’11 victòries i 19 
derrotes. Inicialment va costar un 
xic agafar el pols de la competició, 
però després a poc a poc a base de 
treball i esforç s’ha consolidat una 
posició tranquil·la que permetrà 
encarar amb il·lusió el repte de la 
propera temporada.

Pel que fa al Sènior Femení en-
cara es troba immers en la tercera 
fase, que ens enfronta amb equips 
de la província de Tarragona. De 
moment els dos desplaçaments a 
Tarragona i Tortosa s’han saldat amb 
dues derrotes (52-27) i (53-23) 
respectivament. Cal dir, però, que 
l’equip ha hagut de superar diversos 
contratemps en forma de lesions, i 
gràcies a reforços de l’equip cadet 
femení s’encara el tram fi nal de lli-
ga amb certes garanties d’efectius. 
Properament el CB Tarragona i l’AE 
Montblanc ens visitaran a Agramunt 
i l’equip ho intentarà donar tot per 
treure endavant els compromisos. 
En línies generals s’està veient una 

milloria quant al joc de l’equip i el 
més important, compromís de les 
noies amb el projecte esportiu.

L’Infantil Masculí continua amb 
la seva bona ratxa de joc i resul-
tats i ara ocupa la segona posició 
per davant del CB Cervera i seguint 
l’estela del líder, el CB Mollerussa 
que encara ens ha de visitar a la 
nostra pista.

La dinàmica dels últims temps 
és força positiva ja que s’ha pogut 
apreciar una millora notable del joc 
de l’equip pel que fa a l’ocupació 
dels espais i la lectura de la defen-
sa contrària, fet que ha permès con-
solidar el segon lloc. Amb una mica 
d’encert de cara a cistella i el punt 
de sort necessari es pot intentar as-
solir el campionat, un fet que seria 
història per al club. Ànims infantils 
i endavant!

El Júnior Masculí està protago-
nitzant tardes de basquetbol molt 
bones, com la victòria a la pista del 
CB Alcarràs per 31-47 o l’emocio-
nant duel davant el Komak Torà, 
que es va decidir en l’últim minut, 
aquest cop sí favorable als interes-
sos del BAC (48-45). L’equip ha 
hagut d’agafar jugadors infantils 
per tal de tenir més frescor i versa-
tilitat, ja que les lesions i la manca 
d’efectius inicials han perjudicat 
el BAC en determinats trams de la 
temporada. Malgrat tot, l’equip està 
lluitant contra tot per superar les 
adversitats existents i els propers 
compromisos davant el Sedis, el CB 
Ponts i el CEP Vallfogona marcaran 
l’esdevenir en la categoria.

I el Cadet Femení ha assolit la 
quarta posició en el seu grup, fet 
que farà que s’enfronti al Sedis 
Caditours en l’eliminatòria del play-
off. La dinàmica de l’equip és for-
ça bona i més després de vèncer el 

CB Térmens per 60-10 en el darrer 
partit de la lliga regular. De ben se-
gur que les noies ho posaran tot de 
la seva part per a superar l’elimina-
tòria i quedar el millor classifi cades 
possible.

També cal destacar l’assistència 
de l’equip BAC Macià-Companys 
a la trobada oberta que es va ce-
lebrar a Torregrossa, el dissabte 1 
de maig. Aquest cop, dos van ser 
els equips que hi van participar en 
categoria Baby (4-5 anys) i Escola 
(9-10 anys) disputant cadascun 
dos partits, contra el CB Maristes i 
CB Bell-lloc i el CB Torres de Segre 
i el CB Borges respectivament. Cal 
dir que en aquesta trobada, en la 
qual van participar 100 equips de 
formació, es van realitzar una sèrie 
d’activitats paral·leles a la pràctica 
del basquetbol, com jocs i circuits 
per tal que els nois i noies s’ho pas-
sessin molt bé.

Activitat formativa
Des d’aquí donar les gràcies al 

col·legi Macià-Companys per per-
metre’ns un any més desenvolupar 
aquesta activitat formativa, i enco-
ratjar tots els participants (pares, 
mares, nois i noies i monitors del 
club) a continuar l’any vinent amb 
la pràctica del basquetbol. Des del 
Club s’està treballant en la idea 
de recuperar l’escola de bàsquet i 
aquest ha estat el primer pas per 
aconseguir-ho. Només amb una 
base consolidada i amb presència 
de nois i noies es pot assegurar la 
continuïtat dels equips a mitjà i 
llarg termini. És per això que any 
rere any el Club posa tots els esfor-
ços en aquest àmbit per tal de ti-
rar-ho endavant. Sort als equips en 
els últims compromisos i endavant 
amb les activitats formatives!   ■
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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

Menús perMenús per
Comunions iComunions i

Festes a escollirFestes a escollir

C/ Pau Casals, 20 - AGRAMUNT

Us ofereix servei deUs ofereix servei de
menjador a menjador a menú diarimenú diari
de dillunsde dilluns
a divendresa divendres

Caps de setmana us oferim Caps de setmana us oferim 
com sempre:com sempre:

Pollastres a l’ast - ConillPollastres a l’ast - Conill
Fideuà - Paella - CanelonsFideuà - Paella - Canelons
Ternasco - FricandóTernasco - Fricandó

VarietatVarietat
   de plats   de plats
      casolans      casolans

8,508,50  €€

Menú per Menú per 
emportaremportar

tot inclòstot inclòs

5,505,50  €€
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ESPORTS CLUB TENNIS AGRAMUNT

Remodelació d’una pista

Per fi  s’ha fet realitat un 
dels projectes que des 
del club ens havíem plan-

tejat feia temps: la remodelació 
d’una de les pistes de joc. En 
principi la nostra idea era ar-
ranjar-ne una de les construï-
des ara fa poc més de trenta-
sis anys, i que pràcticament no 
s’hi ha fet mai res. Però amb el 
pas del temps ens vam adonar 
que la prioritat era la que hi ha 
al costat de la de terra batuda. 
Aquesta pista ja s’havia arran-
jat una vegada, però el material 

amb què es va fer no ha donat 
el resultat que se n’esperava i 
ara tornava a estar molt malme-
sa.

Des del club, sempre pen-
dents de tenir les instal·lacions 
en bones condicions, hem 
fet un gran esforç econòmic i 
l’hem tornat a arranjar, ara amb 
un material similar amb què es 
van construir les dues primeres 
pistes i que tan bon resultat 
ha donat. Com diem, l’esforç 
econòmic ha estat important, 
donat que l’import total de les 

obres ha estat de 18.000 euros 
més l’IVA.

Aquesta remodelació ens 
agradaria poder-la fer extensi-
va a les altres dues pistes per 
així tenir-les totes en excel·lents 
condicions, tal com creiem que 
es mereix la nostra Vila, però en 
aquests moments no ho podem 
assumir. Esperem poder-ho fer 
més endavant.

El que sí que està previst fer 
és pintar la façana del local i 
arranjar el mur que dóna a la 
carretera, aquestes obres a càr-
rec de l’Ajuntament. Ja fa un 
cert temps que el regidor d’Es-
ports, Antonio Farré, va visitar 
les nostres instal·lacions. Li vam 
explicar què volíem fer i ens va 
dir que des de l’Ajuntament ens 
ajudarien. Esperem que aques-
tes millores siguin una realitat 
ben aviat.

L’activitat a les pistes no para 
de créixer, especialment pel 
que fa a l’escola de tennis ja 
que cada vegada té més accep-
tació. Recordem que tothom qui 
ho vulgui pot ser soci del club 
amb una mòdica quota anual, 
la qual cosa li permetrà gaudir 
d’aquestes instal·lacions.   ■
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La Junta

El club ha 
fet un esforç 
econòmic 
important per 
arranjar la pis-
ta que estava 
més malmesa.
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Secció de Futbol Sala
A. Guerrero

FU
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Classifi ació (fi ns a la jornada 25) J G E P GF GC Punts
SEU - SPORT CF. SALA “A” 25 20 2 3 167 95 62
PARADOR “A” 25 17 4 4 152 99 55
BORGES, F.S.  “A” 25 15 2 8 117 83 47
CASTELLAR DE LA RIBERA “B” 24 14 4 6 102 74 46
ALCARRÀS, F.S.  “A” 25 13 4 8 128 111 43
AGRAMUNT C.H.,FS  “A” 25 12 4 9 113 109 40

LLARDECANS CF.S., “A” 25 12 4 9 99 87 40

FONT-ALMAGRAFIC F.S., ASS. “A”  25 12 4 9 117 129 40

TORRENTE-MASSALCOREIG, F.S. “A” 25 12 1 12 127 127 37
A.F.S. GUISSONA, U.E. “A” 25 11 3 11 94 96 36
F.S. REST. CHINO HONG-KONG “A” 24 9 1 14 116 134 28
CERVERA FUTBOL SALA II C.E. “A” 25 8 2 15 94 121 26
BALAGUER, C.F.S. “B” 25 7 4 14 97 110 25
CENTRE EXCURSIONISTA NOVA GENT “A” 25 7 1 17 98 151 22
JUNEDA, F.S. “A” 25 5 0 20 89 135 15
LA SENTIU, O.C. “A” 25 3 4 18 78 127 13

PREFERENT CATALANA GRUP 5

Resultats

PARADOR 8 - 6 AGRAMUNT
JUNEDA 6 - 3 AGRAMUNT 
CERVERA 5 - 3 AGRAMUNT
AGRAMUNT 7 - 6 ALCARRÀS

Jugadors de l’Agramunt 
celebrant el triomf 
contra l’Alcarràs.

SENSE TENSIÓ

L’Agramunt va tancar el 
mes d’abril amb un ba-
lanç força pobre. Tres 

derrotes i només una victòria. 
I és que com que l’equip ja ha 
fet els “deures” (salvació ma-
temàtica) el tram fi nal de la 
temporada s’ha convertit en un 
pur tràmit. Van ser uns partits 
sense la tensió necessària per-

què l’equip no s’hi jugava res. 
El mes va començar amb la 

disputa del partit que s’havia 
posposat amb el Parador, el se-
gon classifi cat de la categoria. 
El resultat (8-6) demostra que 
va ser un partit trepidant. De fet, 
els agramuntins van aconseguir 
igualar el partit (6-6) després 
de remuntar cinc gols. Al fi nal, 

però, els balaguerins se’n van 
endur els tres punts gràcies a 
una discutida actuació arbitral.

En la jornada següent, l’equip 
que entrena Josep Maria Carre-
ra es va enfrontar al Juneda, un 
dels equips de la part baixa de 
la taula. Els nostres van fer un 
dels pitjors partits de la tem-
porada i es va acabar perdent 
per 6 a 3. La derrota també va 
ser el signe en la següent jor-
nada. En aquest cas a la pista 
del Cervera (5-3) i també en un 
encontre molt irregular.

El mes, però, es va tancar 
amb una gran victòria contra 
l’Alcarràs (7-6), un equip que 
també està a la part alta de la 
classifi cació. Va ser un triomf 
que ha permès assolir a l’equip 
la xifra de 40 punts i situar-se 
en una còmoda 6a posició.

Ara, l’equip afronta els dar-
rers compromisos amb la satis-
facció d’haver aconseguit els 
objectius marcats i pensant ja 
en la temporada vinent. L’ob-
jectiu és sumar el màxim de 
punts possibles per aconseguir 
la millor classifi cació de la his-
tòria en aquesta categoria.  ■

L’objectiu és 
aconseguir la 
millor classifi -
cació de la his-
tòria en aquesta 
categoria.
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ESPORTS ATLETISME

Temporada de pista

BENICARLÓ
Després de concloure 

la temporada de cros 
amb èxit, els Escatxics 
van encetar la tempo-
rada de pista. Aquesta 
primera prova va pren-
dre un caire de prova 
internacional ja que, a 
més a més dels atletes 
catalans, també hi van 
participar atletes del 
club d’atletisme d’An-
dorra. Com sempre que 
es corre en pista, els 
atletes de l’Escatxics 
corren sota el nom de 
Medilast-Lleida. Pels 
nostres atletes va ser 
el primer cop que foren 
convocats per una com-
petició com aquesta i 

alhora van contribuir de 
manera considerable a 
l’èxit del Medilast. Com 
a celebració fi nal hi 
va haver un refrescant 
bany al mar de tots els 
integrants de l’equip, 
doncs no s’ha d’oblidar 
mai compaginar l’es-
port amb la diversió.

PROVES CLASSI-
FICATÒRIES PER 
AL CAMPIONAT DE 
CATALUNYA DE RE-
LLEUS - MATARÓ

La primera prova ofi -
cial aquesta temporada 
en pista a l’aire lliure, 
ha estat el Campionat 

de Catalunya de re-
lleus. Els relleus que es 
fan per categories i en 
les distàncies de 4x60, 
4x80, 4x100, 4x200, 
4x300 i 3x600, són 
molt participatives i 
espectaculars ja que es 
fa palesa la suma d’es-
forços dels diferents 
atletes per aconseguir 
una mateixa fi ta es per 
això que aquesta cursa 
reforça la companyonia 
entre els atletes. Uns 
quants atletes dels Es-
catxics van ser triats 
per formar part dels 
equips de relleus del 
Medilast.

Malauradament per 
als nostres atletes, 
només s’hi van poder 
classifi car els de la ca-
tegoria cadet, tant els 
nois com les noies. Con-
cretament va ser una 
llàstima que l’equip de 
relleus de la categoria 
aleví masculí va deixar 
escapar l’accés a la fi -
nal per només una dè-
cima de segon.   ■

1. El Pau Godoy  participant en la cursa de 500 m.ll.
2. La Naima Barkane a la sortida de la prova de 1.000 m.ll.
3. L’Aïda Giménez disputant  la prova dels 80 m.ll.
4. Lara Giménez en ple esforç a la prova de 500 m.ll.

Atleta Categoria Prova Posició

Pol Morell Cadet masculí 1.000 m 3r

Aïda Giménez Cadet femení Salt d’alçada 3a

Naima Barkane Infantil femení 1.000 m 2a

Pau Godoy Aleví masculí 500 m 1r

Lara Giménez Aleví femení 500 m 6a

Marina Súria Aleví femení 60 m 5a

Mar Godoy Benjamí femení Salt longitud 5a

1 2
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ESPORTS DUATLÓ I  TRIATLÓ

Un agramuntí també hi competeix

Aquest esport té els seus orígens sobre la 
dècada dels 70, però és ara, en aquests 
últims anys, que s’ha anat posant de 

moda.
Per als qui no ho saben, els duatlons són 

una combinació de cursa a peu, cursa de bi-
cicleta i altre cop cursa a peu. Les distàncies 
més habituals que se solen fer són Sprint i 
Olímpica:

Carrera Ciclisme Carrera
Sprint 5 km 20 km 2,5 km

Olímpica 10 km 40 km 5 km

Els triatlons ja és una combinació de nedar, 
cursa de bicicleta i cursa a peu. A l’igual que 
els duatlons, les més habituals són Sprint i 
Olímpica:

Nedar Ciclisme Carrera
Sprint 750 m 20 km 5 km

Olímpica 1.500 m 40 km 5 km

El F. Xavier Penella Baró, vilatà d’Agramunt 
i federat en aquest esport, porta ja uns 20 
duatlons i uns 15 triatlons durant aquests úl-
tims 4 anys i mig, seguint el circuit català de 
duatló i en alguna ocasió el d’Espanya. Però 
en el darrer any, ha començat a participar en 
curses de llarga distància anomenades iron-
man, el mític home de ferro, on ja ha parti-
cipat en un parell de proves half ironman i 

en un ironman. Les distàncies en aquestes 
disciplines són:

Nedar Ciclisme Carrera
Half ironman 1.900 m 90 km 21,1 km

Ironman 3.800 m 180 km 42,2 km

Aquest any ja ha participat en dos duatlons, 
un Sprint i l’altre Olímpic, i fent ja un half 
ironman el passat 21 de març a Singapore. 
Aquest triatló segueix un circuit de 40 curses 
a nivell mundial, on hi ha la participació de 
professionals destacant alguns campions del 
món com Craig Alexander o Caroline Steffen, 
que van ser els guanyadors de la prova.

L’esdeveniment celebrat a Singapore va re-
sultar ser un gran repte per al nostre esportis-
ta donades les condicions climàtiques, ja que 
van ser força dures amb un 99% d’humitat i 
per sobre dels 35-40 ºC, fent que molts dels 
participants es desmaiessin o haguessin de 
ser atesos pels serveis mèdics de la prova. 
Tot i això, dels 1.518 inscrits a la cursa, en 
F. Xavier va arribar a la meta amb un temps 
de 6 hores i 6 minuts en la posició 423 de la 
general, i el 46 en la seva categoria.

En el proper mes de maig i fi ns al mes d’oc-
tubre, se celebrarà el circuit català de triatló, 
on el F. Xavier té pensat participar en uns 10 
triatlons. També té intenció de participar en 
un half ironman i un ironman abans d’acabar 
l’any.   ■FO

TO
S

: A
R

X
IU

 P
A

R
TI

C
U

LA
R



58 [MAIG 2010]sió 555



59sió 555[MAIG 2010]

 
ESPORTS CLUB DE BITLLES SIÓ D’AGRAMUNT

Resultats i classifi cacions Ramon Joval

2ª DIVISIÓ B

Bellpuig B 546 punts
Sió d’Agramunt A 527 punts

Tàrrega 549 punts
Sió d’Agramunt A 551 punts

Sió d’Agramunt A 502 punts
CEPS 526 punts

3ª DIVISIÓ B

Castellnou B 499 punts
Sió d’Agramunt B 463 punts

Sió d’Agramunt B 491 punts
Camarasa 539 punts

Sió d’Agramunt B 395 punts
Castellnou B 441 punts

Vallverd B 528 punts
Sió d’Agramunt B 490 punts

CLASSIFICACIÓ PJ PG PE PP PTS

Mas Duran 9 7 0 2 14

Camarasa 8 5 0 3 10

Vergós 8 5 0 3 10

Vallverd 9 5 0 4 10

Castellnou 9 4 0 5 8

Sió d’Agramunt 9 0 0 9 0

CLASSIFICACIÓ PJ PG PE PP PTS

La Guàrdia 22 15 0 7 30

Ivars 21 14 0 7 28

Tàrrega 22 13 0 9 26

Cabanabona 22 12 0 10 24

La Fuliola 22 12 0 10 24

CEPS Bitlles 21 12 0 9 24

Preixana 21 11 0 10 24

Montgai 22 10 1 11 21

Tordera 22 10 0 12 20

L’Eral Cubells 22 9 0 13 18

Bellpuig 22 6 1 15 13

Sió d’Agramunt 21 5 0 16 10

Sió d’Agramunt A Sió d’Agramunt B

El Club de Bitlles Sió d’Agramunt 
desitja un bon estiu a tothom, i fi ns a 
la propera temporada en què inten-
tarem assolir millors resultats.

Com a cloenda de la temporada, els components dels dos equips de bitlles Sió d’Agramunt A i Sió d’Agramunt B posen davant la seva caseta del camp d’esports.
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PARTITS POLÍTICS
MUNICIPALS ERC

Ara es tracta de canviar de llibre
www.esquerra.cat/agramunt

Secció local d’Agramunt

Tal i com ens han recor-
dat els actes que s’han 
celebrat darrerament a 

les nostres comarques, en-
guany es compleixen els 100 
anys del naixement del poe-
ta lleidatà Màrius Torres. Fill 
d’Humbert Torres (per cert, 
nascut a Mont-roig de Sió), 
qui juntament amb Lluís Com-
panys fou membre fundador 
d’Esquerra Republicana de 
Catalunya durant la segona 
República, alcalde de Lleida i 
diputat al Parlament per Llei-
da, des d’on defensà l’Estatut 
de Núria. Durant la Guerra Ci-
vil s’exilià a França i no fou 
fi ns l’any 1945 que retornà a 
la seva activitat política exer-
cint d’assessor del President 
Irla. Tingué tres fi lls, el Víctor, 
el Màrius i la Núria. 

El primer, el Víctor, fou dels 
tres germans qui heretà la 
seva vocació política. Militant 
d’Esquerra des de l’any 1931 
fi ns avui, fou col·laborador del 
President Tarradellas, diputat 

i portaveu al Parlament de Ca-
talunya i senador a les Corts 
de Madrid. Home de partit, 
fou un dels referents i im-
pulsor dels moviments d’Es-
querres a les Terres de Lleida. 
L’any 2000 va rebre la Creu 
de Sant Jordi per la seva tra-
jectòria política i compromís 
amb el nostre país.

En Màrius, en canvi, tot i 
ser metge de professió, ja de 
ben jove es mostrà interessat 
per la poesia. La seva curta 
vida, de 32 anys, no l’impedí 
crear una obra poètica que ha 
arribat als nostres dies amb 
la mateixa força amb què fou 
escrita. Enguany, tal com hem 
dit, celebrem el centenari del 
seu naixement amb una sèrie 
d’actes arreu. A casa nostra, 
el passat 23 d’abril el Grup 
Escènic s’encarregà de dra-
matitzar-ne la seva vida i obra 
durant l’entrega de premis 
del Certamen literari de Sant 
Jordi.

Si aquest mes hem volgut 

destacar la fi gura del Màrius 
Torres, és per retre un petit 
homenatge a una família de 
fortes convic cions catalanis-
tes i d’esquerres i comprome-
sa amb Catalunya en temps 
difícils. L’obra de Màrius 
Torres perdurarà al llarg dels 
anys per la seva qualitat, però 
també és important que per-
duri l’esperit lluitador d’una 
família que, juntament amb 
altres, van posar els pilars per 
deixar enrere els anys foscos 
de la dictadura. I volíem aca-
bar l’article amb unes parau-
les que va escriure Víctor Tor-
res l’any 1996 i que talment 
podrien encaixar-se perfecta-
ment a l’actual situació políti-
ca de Catalunya que, com es 
pot comprovar, no ens ve de 
nou:

«En el debat al Parlament 
sobre l’orientació política del 
Consell Executiu de la Gene-
ralitat celebrat el 7 d’octubre 
de 1987 jo declarava en nom 
del grup parlamentari d’ERC 
‘‘Ja no es tracta, Honorable 
President, de demanar als 
responsables de l’Adminis-
tració central que aprenguin 
a fer una lectura correcta de 
l’Estatut. Del que es tracta 
ara, no és d’aprendre a lle-
gir, sinó de canviar de llibre’’. 
Nou anys després amb més 
convicció encara continuo 
pensant el mateix però amb 
un petit afegit: ja hauríem de 
començar a pensar seriosa-
ment en la necessitat de su-
primir el llibre».

Víctor Torres a Debat Nacio-
nalista, tardor de 1996

Homenatge a Màrius Torres 
celebrat a Lleida.
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Si aquest mes hem 
volgut destacar la 
fi gura del Màrius 
Torres, és per retre 
un petit homenatge 
a una família de 
fortes convic-
cions catalanistes 
i d’esquerres 
i compromesa 
amb Catalunya en 
temps difícils.
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L'AJUNTAMENT
INFORMA

▼

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 30-3-2010

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

corresponent a l’establiment de l’empresa AUTOMECÀNI-
CA AGRAMUNT, dedicat a l’activitat de taller de reparació 
de vehicles, situat a l’Av. Catalunya, 13.

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ CULTURAL RECREATIVA BOMBERS 
VOLUNTARIS D’AGRAMUNT

Es concedí un ajut econòmic per un import de 452,69€ a 
l’Associació Cultural Recreativa Bombers Voluntaris d’Agra-
munt per fer front a les despeses de l’IVTM de l’any 2010 
pels seus vehicles.

SUBVENCIÓ FUNDACIÓ PRIVADA ESPAI GUINOVART
Es concedí un ajut econòmic per un import de 15.025€ 

a la Fundació Privada Espai Guinovart per a la realització 
de les activitats i serveis culturals de la Fundació per l’any 
2010.

SUBVENCIÓ FUNDACIÓ PRIVADA GUILLEM VILADOT “LO 
PARDAL”

Es concedí un ajut econòmic per un import de 15.025€ 
a la Fundació Privada Guillem Viladot “Lo Pardal” per a la 
gestió dels objectius fundacionals de l’exercici 2010.

ADQUISICIÓ VESTUARI BRIGADA MUNICIPAL
S’aprovà l’adquisició de divers vestuari per a la brigada 

municipal i s’adjudicà a l’empresa FERRETERIA MOLINET, 
S.L. per un import de 583,71€, inclòs IVA.

ADQUISICIÓ VESTUARI RESIDÈNCIA GERIÀTRICA “MAS 
VELL”

S’aprovà l’adquisició de divers vestuari per a la Residència 
Geriàtrica “Mas Vell” i s’adjudicà a l’empresa SEGURETAT 
ARSOL, SL per un import de 103,40€, inclòs IVA.

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

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

Programa: Equipaments culturals
– “Insonorització de les aules de l’Escola Municipal de 

Música”
Programa: Restauració patrimoni arquitectònic 
– “Rehabilitació de l’Església de Sant Llorenç de Mafet-

Fase 1”
– “Reforma i equipaments de la Sala històrica de Plens i 

espais annexos de l’Ajuntament d’Agramunt”.

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER A PROMOURE ACCIONS DE 
SOSTENIBILITAT LOCAL PER A L’ANY 2010

S’acordà concórrer a la convocatòria de subvencions per 
a promoure accions de sostenibilitat local per a l’any 2010 

per a l’actuació denominada “Sistema informàtic de control 
de consum energètic i de suport a la presa de decisions dels 
gestors de les dependències municipals” i se sol·licità un 
ajut econòmic de 3.750€.

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PROMOCIÓ TURÍSTICA PEL PROJECTE 
“CREACIÓ DE PÀGINA WEB TURISME AGRAMUNT”

S’acordà concórrer a la convocatòria de subvencions a en-
titats locals per a programes i activitats de promoció turística 
de l’any 2010 del Patronat de la Diputació de Lleida, pel 
projecte ”Creació de pàgina web Turisme Agramunt” i se sol-
licità un ajut de 3.000€.

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA 
ELECTRÒNICA DE CATALUNYA

Se sol·licità una subvenció al Consorci Administració Ober-
ta Electrònica de Catalunya, per a la realització dels progra-
mes i serveis: Accés als serveis de Via Oberta i se sol·licità 
una subvenció de 3.000€.

SUBVENCIÓ CONSULTORIS LOCALS
Se sol·licità una subvenció al Departament de Sanitat i Se-

guretat Social de la Generalitat per les següents actuacions: 
“Arranjament del sostre del consultori mèdic de Montclar, 
adquisició de material sanitari i d’un aparell d’electrocardiò-
graf i pintar els consultoris de Mafet i la Donzell” per un 
import de 5.064,90€.

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER A RECUPERAR I POSAR EN VA-
LOR EL PATRIMONI MEMORIAL DEMOCRÀTIC PER ALS ANYS 
2010-2011

Se sol·licità un ajut per les activitats del projecte “Museït-
zació del refugi antiaeri situat sota l’Església de Santa Maria 
d’Agramunt” (adquisició de senyalització exterior i dotació 
d’equipament mobiliari per desenvolupar les tasques del 
museu del refugi), per un import de 1.955,10€.

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Se sol·licità un ajut pel “Projecte educatiu: El Consell Mu-

nicipal dels Infants i El Consell Municipal dels Joves 2010-
2011”, per un import de 7.781,60€, dins la línia de sub-
venció processos participatius, del Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de 
Catalunya.

CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL QUIOSC DE LES PISCINES 
I DEL FUTBITO

S’acordà aprovar l’expedient de contractació i el procedi-
ment d’adjudicació del contracte per a la concessió adminis-
trativa per a “L’ús privatiu del domini públic per a l’explota-
ció del quiosc de les piscines i del futbito, a les instal·lacions 
de les piscines municipals”. 

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DEPARTAMENT DE TREBALL
S’acordà concórrer a la convocatòria per a la concessió de 
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subvencions per a l’any 2010 pels projectes que es detallen, 
destinats a la contractació de treballadors desocupats: 

– Arxiu digital i telemàtic.
– Millora d’equipaments municipals.

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’ENDERROC D’UN EDIFICI 
A LA TRAVESSIA DE L’ASPI I PAVIMENTACIÓ D’UNA PART DE 
L’APARCAMENT EXISTENT

S’acordà dur a terme les obres relatives a l’enderroc d’un 
edifi ci situat a la travessia de l’Aspi i la pavimentació d’una 
part de l’aparcament existent, per tal d’acollir-se a la convo-
catòria del Reial decret-Llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel 
qual es crea el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibi-
litat Local, mitjançant el procediment del contracte menor, 
amb el contractista JOAN CARALPS GIMÉNEZ per un im-
port de 17.931,03 i 2.868,97 euros d’IVA.

CONVENI UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS CAMP DE 
FUTBOL

Atès que l’Ajuntament d’Agramunt ha procedit a la mi-
llora del camp, posant-hi gespa artifi cial al terreny de joc, i 
adequant tota la zona exterior del camp, així com a la cons-
trucció d’un nou edifi ci, la sala de tecnifi cació, s’aprovà un 
Conveni d’utilització de les instal·lacions del camp de futbol 
entre l’entitat CLUB ESCOLA DE FUTBOL GERARD GATELL 
i l’Ajuntament d’Agramunt.

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 27-4-2010

DEVOLUCIÓ FIANÇA
S’acordà que es retorni a l’empresa EXCAVACIONS I ANI-

VELLAMENTS LLUÍS DE TORRES, SL, la fi ança defi nitiva 
en concepte de l’obra “Infraestructura del carrer Barretina”, 
que ascendeix a la quantitat de 2.663,46€.

BAIXA ESTABLIMENT
S’aprovà de donar de baixa del Registre d’Establiments el 

corresponent a l’establiment de l’empresa PELL DE CASA, 
SL, dedicat a l’activitat d’adoberia de pell de conill, situat 
al C. Noguera, 2.

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER LES DESPESES DE LA XXII FIRA 
DEL TORRÓ I XOCOLATA A LA PEDRA

S’acordà concórrer a la concessió d’ajuts de la Diputació 
de Lleida per les despeses dels actes que es realitzaran en la 
XXII Fira del Torró i Xocolata a la Pedra de l’any 2010.

ADQUISICIÓ MÀQUINA DE TALLAR LA GESPA
S’aprovà l’adquisició d’una màquina de tallar la gespa pels 

parcs i jardins municipals que s’adjudicà a l’empresa MECA-
NOCAMP SA, per la quantitat de 9.655,84€, inclòs IVA.

ADQUISICIÓ MÀQUINA DE GLAÇONS PER AL BAR DEL CASAL 
AGRAMUNTÍ

S’aprovà l’adquisició d’una màquina de glaçons per al bar 

del Casal Agramuntí que s’adjudicà a l’empresa COMERCIAL 
PERE ALBAREDA, per la quantitat de 1.451€, inclòs IVA.

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL I 
CIUTADANIA

Se sol·licità al Departament d’Acció Social i Ciutadania de 
la Generalitat de Catalunya dintre la convocatòria de subven-
cions per a ajuntaments de menys de 20.000 habitants per 
a l’any 2010 una subvenció per a la realització dels següents 
programes: 

- Per la línia de subvenció de programa en matèria d’aten-
ció a la infància i l’adolescència pels programes:

• Programa Q Tan T Fum.
• Programa Patufets.
• Programa Mercadal.

- Per la línia de subvencions de programes i activitats 
d’integració social de persones estrangeres immigrades pels 
programes: 

• Programes de promoció de l’acomodació de la diver-
sitat.

• Programa de primera acollida de l’àmbit local de Ca-
talunya.

• Programa per a la contractació de professionals de ges-
tió a la diversitat.

• Programa promoció de la igualtat d’oportunitats.

APROVACIÓ DELS PROJECTES D’ACTIVITATS PER AL PERÍODE 
2010-2011 DINS EL PLA DE JOVENTUT

S’aprovà els projectes d’activitats pel període 2010-2011 
anomenats:

1. Projecte àmbit d’intervenció “EMANCIPACIÓ”
2. Projecte àmbit d’intervenció “PARTICIPACIÓ”
Així mateix se sol·licità una subvenció al Departament 

d’Acció Social i Ciutadania pels projectes per a joves que 
elaborin els ajuntaments en el marc del Pla Nacional de Jo-
ventut de Catalunya per als anys 2010 i 2011, i sol·licitar 
un ajut de 14.850€ pel projecte “Emancipació” i un ajut de 
25.700€ pel projecte de “Participació”.

DESPESES WAI KIKI DURANT LA TEMPORADA D’ESTIU-2009
S’acordà reclamar a l’empresa Establiments ESA, SL, 

(Complex Kipps) el pagament de les despeses ocasionades 
pel complex Wai Kiki durant la temporada d’estiu de l’any 
2009, que ascendeixen a la quantitat total de 3.906€.

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE L’OBRA D’ADEQUACIÓ DELS 
VESTUARIS I SANEJAMENT DEL VAS GRAN DE LES PISCINES 
MUNICIPALS D’AGRAMUNT

S’adjudicà provisionalment el contracte per a la realitza-
ció de les obres d’adequació dels vestuaris i sanejament del 
vas gran de les piscines municipals per procediment nego-
ciat sense publicitat i tramitació urgent a l’empresa PRO-
MOCIONS BERCO 22, SL pel preu de 100.991,56 euros i 
16.158,65 euros corresponents a l’IVA.
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APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT
S’aprovà el Pla de seguretat i salut de l’obra corresponent 

al projecte d’obres de reforma i ampliació de l’Ajuntament 
d’Agramunt i s’autoritzà el contractista perquè iniciï les 
obres.

Dinar de germanor

El dissabte 24 d’abril va tenir lloc el dinar de germa-
nor a la residència geriàtrica Mas Vell, en el qual 

es reuneixen els usuaris, treballadors i membres del 
Consell Rector del Patronat.

És una diada molt especial per als avis i àvies, els 
quals esperen amb molta il·lusió aquest esdeveniment 
i que aprofi ten per presentar els seus treballs manuals 
que realitzen durant l’activitat organitzada per l’Edu-
cadora Social. També aprofi ten aquest dia per poder 
presentar petits treballs literaris que en aquesta ocasió 
va anar a càrrec de les Sres. Emiliana Cercós i Teresa 
Condal i del Sr. Alejandro Farré.

Cants de primavera

Cantem ja que arriba el temps clar,
amb clara veu i rialles alegres.
Afi nem les cançons que ara és temps de llum,
fem ressonar clarament
el pla i la muntanya.
Corren núvols i somriuen,
regalant aigua i sol lluent,
damunt les roses ben formades.
Sobre els camps verds hi corre el vent 
i dansen les espigues.
Terres avall corren les aigües de la neu.
S’omplen les orelles 
de bons remors,
per transmetre l’alegria
a les persones de tot el món

Alexandre Farré Llahí
Abril 2010

LLICÈNCIES D’OBRES
CONSTRUCCIONS BLANCO-ROVIRA, SA per la pròrroga de la lli-

cència d’obres, fi nalitzar acabats interiors. Av. Marià Jolonch.
MATADERO FIGUERA, SA per obrir una rasa per ampliar la potèn-

cia d’energia de la indústria. C. Convent - C. Baixada del Convent.
COMUNITAT DE PROPIETARIS AV. MARIÀ JOLONCH, 10 per pin-

tar la façana de l’habitatge i per ocupar la via pública amb un camió 
cistella. Av. Marià Jolonch.

ANTONI MORENO AVILA, per ocupar la via pública amb materials 
d’obres. C. Molí Vell.

MIQUEL ARGELICH CACERES, per un gual permanent. C. Passeig 
Nou.

FERRAN FARRÉ SOLÉ, per anivellar el terra de les golfes i per ocu-
par la via pública amb materials d’obres. C. Verge del Socors.

JOAN MARSOL CINCA, per rebaixar la vorera de davant del garatge. 
C. Asgous.

DOMÈNECH ROS GRAELLS, per canviar les rajoles i el mobiliari 
del lavabo. Av. Esports.

FÈLIX VALERO BERNAUS, per enrajolar el terra de la terrassa. C. 
Comtessa Aurembiaix.

PERE DELGADO MORENTE, per arrebossar i pintar la façana i per 
canviar la canalera interior i canviar les teules malmeses de la teula-
da. C. Teixidors.

MONTSERRAT FELIP IGLESIAS, per canviar les rajoles i el mobi-
liari de la cuina. C. Sió.

CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL per obrir una rasa per arranjar 
una avaria a la canonada d’impulsió i avaria d’aigua. C. Firal i Sió.

MAXIMINO SAIZ TERCERO, per canviar les portes interiors de l’ha-
bitatge, canviar les rajoles i el mobiliari de la cuina, fer fals sostres i 
adequar la instal·lació elèctrica. Per pintar la façana de l’habitatge. 
C. Institut.

HERMÍNIA AMIGÓ SOLÉ, per impermeabilitzar el terra de la ter-
rassa. Pl. Dula.

LLUÍS MELGOSA AMPURDANÉS, per arranjar les façanes del 
cobert i per canviar les teules malmeses de la teulada del cobert. 
Donzell.

REMEI MORROS VIDAL, per un dret de connexió d’aigua defi nitiva 
a la xarxa general. Av. Marià Jolonch.

TERESA CREUS PUJOL, per arranjar i pintar la façana de color 
teula. Av. Marià Jolonch.

JORDI SARRI SOLÉ, per arranjar i arrebossar una part de la tanca 
del pati. Montclar.

TERESA ZARZOSA GRASA, per un dret de connexió d’aigua defi ni-
tiva a la xarxa general. Av. Catalunya.

MANUEL GASULL ANTOLIN, per un dret de connexió d’aigua defi -
nitiva a la xarxa general. C. Preixens.

RAMON GINÉS ANTEQUERA, per substituir tres obertures de ferro 
per fusta de tres fi nestres de la façana de l’habitatge. C. Passatge de 
les Flors.

BANCO DE SABADELL, SA per col·locar un rètol lluminós i per un 
dret de connexió d’aigua defi nitiva a la xarxa general. Av. Catalunya.

SUSANA IBÁÑEZ GIMÉNEZ, per fer un lavabo al garatge i folrar 
amb rajola una paret del jardí. C. Màrius Torres.
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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

25 de juny de 1951. La Germandat 
vol comprar un tractor. La Germandat 
era el nom popular amb què es conei-
xia la Hermandat Sindical de Labrado-
res y Ganaderos que havia estat creada 
a Agramunt l’any 1948 d’acord amb la 
legislació franquista vigent. La seva mis-
sió era englobar totes les organitzacions 
agràries del municipi. Per aquesta raó la 
Cooperativa Agrícola d’Agramunt (l’antic 
Sindicat) estava integrada per llei dintre 
de la Germandat i supeditada a aquesta. 
Aquí, però, les coses anaven a l’inrevés, 
ja que la Cooperativa era una entitat 
molt arrelada a la pagesia del municipi 
i amb gran moviment econòmic i durant 
els primers anys la Germandat va ser 
com un apèndix de la Cooperativa. Quan 
els dirigents de la Germandat van voler 
trencar els lligams amb la Cooperativa 
i funcionar com a entitat autònoma per 
damunt d’aquesta, van començar els 
enfrontaments de les dues agrupacions 
de pagesos. Però això és una altra his-
tòria. El 25 de juny de 1951 es va cre-
ar dintre de la Germandat la Secció de 
Maquinària, per tal de comprar un trac-
tor LANZ de 35 HP que treballés a bon 
preu per als associats. 20 pagesos van 
formar part de la Secció de Maquinària 
i aquest mateix any van comprar el trac-
tor que treballava la terra a 60 pessetes 
l’hora. També van comprar una màqui-
na de batre. Per fer aquestes compres 
van fer un préstec de 90.000 pessetes. 
Es van produir greus irregularitats eco-
nòmiques i administratives a la Secció 
de Maquinària. A l’octubre de 1957 era 
dissolta la Secció per mitjà d’una sen-
tència judicial. El tractor LANZ, primer 
va aturar les seves activitats i després 
fou venut en pública subhasta. Amb els 
diners obtinguts els socis van amortitzar 
el préstec de la seva compra. El trac-
tor va donar servei durant sis anys i va 
treballar un total de 3.804,45 hores, al 
preu estipulat. També va funcionar amb 
el mateix tractor una màquina de batre 
durant quatre campanyes. En aquesta 
època la pagesia era la principal activi-
tat econòmica d’Agramunt.

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

Demografi a

(Mes d’abril de 2010)

NAIXEMENTS
Mohamed Lamzira dia   5
Andrea Basaraba dia 13

MATRIMONIS
Manuel Coca i Mora, i
Maria del Carme Romero i Pérez dia 31 març

DEFUNCIONS
Maria Mahugo i Marín 91 anys, dia   7
Teresina Boncompte i Tarragona 80 anys, dia   9
Miquel Marín i Sanmarín 88 anys, dia 12
Antònia Vidal i Roca 82 anys, dia 14
Milagros Giron i Rufi an 84 anys, dia 22
Mercè March i Batalla 83 anys, dia 29

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT L’ABRIL

Dia   7 ......................................... 2,0 l./m2

Dia 12 ......................................... 5,0 l./m2

Dia 13 ......................................... 5,7 l./m2

Dia 14 ......................................... 0,8 l./m2

Dia 15 ......................................... Inapreciable
Dia 17 ......................................... 0,2 l./m2

Dia 23 ......................................... 1,8 l./m2

Dia 30 ......................................... Inapreciable
TOTAL ......................................... 15,5 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DE L’ABRIL

Màxima del mes ............................. 27°, dia 28
Mínima del mes ..................................1°, dia 5
Oscil·lació extrema mensual ........................26°
Mitja de les màximes ...........................19,666°
Mitja de les mínimes .............................7,433°
Mitja de les mitjanes .............................13,55°

L’observador: Deudat Pont

JUNY 2010

Mes de 30 dies, sisè de l’any segons 
el nostre calendari (Gregorià) i quart del 
primitiu calendari romà. Estava relacionat 
etimològicament amb la deessa romana 
Juno, muller de Júpiter.

El dia 1 el sol surt a les 4h 20m, i es pon 
a les 19h 18m. El dia 30 el sol surt a les 
4h 20m, i es pon a les 19h 28m.

El dia 21 el sol entra a la constel·lació 
de CÀNCER. A les 11h 28m entrem a 
l’ESTIU. A l’hemisferi nord és el solstici 
d’estiu, el dia més llarg de l’any; mentre 
que a l’hemisferi sud és el solstici d’hi-
vern, el dia més curt de l’any.

Les fases de la lluna:

Quart minvant el dia   4, a les 22:13 h

Lluna nova el dia 12, a les 11:15 h

Quart creixent el dia 19, a les 04:29 h

Lluna plena el dia 26, a les 11:30 h

l./m2

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

Aquest mes marcava un dels moments més 
importants de la vida dels pobles de cultura 
mediterrània en els quals el blat, i els cereals 
en general, jugaven un paper molt important 
en l’alimentació de la gent. Fins a temps ben 
moderns l’escassetat o abundor del cereal era 
la clau de la fam i misèria o del benestar de 
poblacions senceres. Aquest mes començava 
l’època d’arreplegar la collita, primer la sega 
i cap al juliol el batre. Comença el temps de 
les migdiades a l’ombra ben lluny del sol que 
ja escalfa de valent. També és el temps dels 
falciots i les falcies.

El pastor. Al juny és el temps de pujar les 
grans ramades a muntanya per passar-hi l’estiu 
i aprofi tar les herbes grasses i sanitoses dels 
prats naturals. Ara que l’ofi ci de pastor va de 
baixa i fi ns i tot es creen escoles per apren-
dre’l com a professió i l’ensenyen per la televi-
sió com una cosa exòtica per atreure el jovent, 

donem alguns consells recopilats de la cultura 
popular. Per ser bon pastor cal posseir algunes 
aptituds i condicions que afavoreixen la tècnica 
del treball: 

Tenir bon cop d’ull i saber reconèixer amb 
una sola ullada i fi ns i tot pel belar del ramat 
si s’ha perdut algun cap, sense necessitat de 
comptar-lo. Conèixer ben bé la fesomia de les 
ovelles del ramat, a les quals es dóna un nom 
a cada una, i en el temps de cria saber-les co-
nèixer i saber quina és la mare de cada corder. 
Entendre el parlar de les ovelles i saber com-
prendre amb facilitat què és el que poden dir 
o demanar quan belen. Saber menar el bestiar 
amb un bon gos d’atura de manera que el ra-
mat faci allò que el pastor creu que ha de fer 
i tenir l’enginy de reunir el ramat en casos de 
perill evitant una desbandada que podria re-
presentar la pèrdua total o parcial del bestiar. 
Identifi car amb un cop d’ull si un cap és o no 
del propi ramat. Saber menar el bestiar perquè 
mengi l’herba com cal, pausadament i amb 
mesura. Ésser ben entès en les malalties del 
bestiar i conèixer un bon nombre de remeis per 
guarir-lo. També cal que sigui bon xampador, 
per tal d’agafar el bestiar amb el bastó tirapeu 
sense fer-li mal. 

Dia 6: Solemnitat del Corpus Christi.
Dia 24: Nativitat de sant Joan Baptista.
Dia 29: Sants Pere i Pau, apòstols.

Ramon Bernaus i Santacreu
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Celebrem els dedicats al vostre servei. 25 anys 

Obrim les portes a tothom.
Perquè pugueu gaudir dels nostres productes, a preus molt interessants.

No busquis més...

Embalatges

Festa

Neteja
    i  varis...

Camí vell de Tàrraga, 3
25310 Agramunt- Lleida
Telf.:973.39.29.10
vimat@vimatcomercial.com

 09 a 14 h  /  16 a 19 h.horari: 
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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/VII 1

«Nostre Senyor, sant Pere i sant Joan
tots tres per un camí van;
troben el bon-aire i el mal-aire:
—Mal-aire, a on vas?
—A rompre els ossos de ... (nom) ...
—No hi aniràs, no hi aniràs, no hi aniràs,
perquè agafaré un sarment
i un lluc de gavernera
i t’acompanyaré a les muntanyes
del mont Everest
i allà no faràs cap mal a ningú.»

(I es resava tres parenostres a la Santíssima Trini-
tat)

1  Joan Puig i Ribera, d’Agramunt, que l’escoltà de la seva 
«padrina», Carme Herbera i Tapioles (n. 1901) d’Agra-
munt (desembre del 1979).

Oracions remeieresRemeis casolans

Per curar ferides
Ingredients:

Buferalda, vi i sucre.

Elaboració:

Poseu a bullir un quart de litre de vi, 2 cullerades soperes 
de sucre i 2 o 3 brots de buferalda. Deixeu-ho bullir durant
un temps fi ns que perdi la meitat. Guardeu-ho en una ampolla
tapada mentre realitzeu la cura i poseu-ho a la ferida dues
vegades al dia. Podeu aplicar-ho tant a persones com als ani-
mals.

La buferalda és una planta que es troba a les zones boscoses 
de l’Urgell, als boscos d’alzina prop d’Agramunt. Les fulles són 
verdes i petites i la planta és igual tot l’any. A la primavera fa 
una petita fl or groga al cap del seu brot. Té una alçada de 40-60 
centímetres i tarda uns anys a créixer.

Felip Llena (Mafet)
Del llibret “Receptes de cuina tradicional de l’Urgell”

editat pel Consell Comarcal de l’Urgell

Receptes de cuina
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Caragols a la gormanta 
a l’estil del padrí Celestí

Ingredients per a 4 persones:

3 kg de caragols plans, 2 fulles de 
llorer, 1 barra de canyella, ½ cabeça 
d’alls, 1 branqueta de julivert, oli d’oli-
va, sal, pebre i farina.

Elaboració:

Netegeu els caragols, al mateix temps 
que feu que surti la banya (és més fàcil 
si ho feu amb aigua calenta) i llenceu 
els que no hagin tret la banya.

Un cop nets poseu-los en una pae-

lla alta, afegint-hi el llorer, la canyella, 
el julivert i els grans d’all pelats junta-
ment amb un got d’aigua (a foc mitjà). 
Compte! s’han de vigilar molt al princi-
pi, ja que s’escapen de la paella!

Espereu que bullin durant una hora i 
mitja aproximadament, dependrà de la 
grandària dels caragols. (Aquests trau-
ran tota la bava i després la tornaran a 
absorbir). Heu de tenir en compte que 
potser hi haureu d’afegir aigua si encara 
no són cuits en aquest temps.

Un cop cuits, traieu el brou que hagi 
quedat i només en deixeu una mica. 
Sense apagar el foc, afegiu un bon raig 
d’oli d’oliva, sal, pebre i ho aneu re-

menant fi ns que quedi al punt de gust 
desitjat.

Finalment, afegiu-hi un polsim de fa-
rina perquè quedi una textura de salsa 
més espessa, sense deixar de remenar, 
ja que els caragols es poden engan -
xar fàcilment al fons de la paella i cre-
mar-se.

Dolors Marfà Castelló (Ciutadilla)
Del llibret “Remeis casolans amb herbes 

aromàtiques o medicinals de l’Urgell”, editat 
pel Consell Comarcal de l’Urgell
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Preguem a Déu per l’ànima de

Josep Batalla Pujol
Vdo. de Teresa Llordés Roig

que morí cristianament el dia 9 de maig de 2010, a l’edat de 93 anys,
havent rebut els Sants Sagraments.

A.C.S.

Els seus apenats: fi lls, Joan i Mª Àngels; néts, Josep Mª i Júlia, Albert, Marta 
i Sandra; germana, Sió; cunyats, nebots, cosins i altres familiars i amics, us 
agrairan una oració per a l’etern descans de la seva ànima.

La família agraeix les mostres de condol rebudes.

AGRAMUNT, maig de 2010

Vell pelegrí, jo vaig fent via,
com foraster arreu del món,
però estic segur que a l’altra vida,
m’acollirà Déu piadós.

Me’n vaig allà a veure el Pare,
lassat el cos de caminar,
al capdevall de la jornada
lloc de repòs penso trobar.

Cuanto más hermosos y ricos son los recuerdos, 
más dura resulta la separación.

Uno no lleva en sí la belleza pasada como un 
aguijón, sino como un valioso regalo.

El regalo de tu presencia eterna en nuestro corazón 
y la suerte de tener una persona como tú tan única 
y tan especial a nuestro lado siempre. LIMPIA, 
CLARA, TRANSPARENTE Y BUENA.

GRACIAS MILA.

Preguem a Déu per

Milagros Girón Rufi án
que morí cristianament el dia 22 d’abril de 2010, a l’edat de 84 anys,

havent rebut els Sants Sagraments i la Unció dels Malalts.

E.P.D.

Els seus apenats: espòs, Juan José Braceros Bermúdez; fi lls, Isabel Mª i Juan Fran-
cisco; fi lls polítics, Josep M. i M. Dolors; nét, Àlex; germans, Rosendo, Dolores i 
Espiri; cunyats, nebots, cosins i família tota i amics us agrairan una oració per a 
l’etern descans de la seva ànima.

La família agraeix les mostres de condol rebudes.

AGRAMUNT - MONTFALCÓ, abril de 2010
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❚ Coordina Rosa Maria Sera

per
Ricard Bertran

Les 7
diferències

Perspectiva multicolor de 
l’avinguda d’Àngel Gui-
merà amb totes aques-
tes parades de fl ors en 
primer terme.

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
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Solució a les
7 diferències:

Solució a
l’INSPECTOR:

L’INSPECTOR

Entre les persones de l’escena l’inspector busca un de-
linqüent. D’aquesta persona té les següents pistes:
– No fuma ni porta ulleres.
– No porta bigoti.
– No porta arracades.
– No porta gorra ni barret.
– No porta cap peça de vestir de ratlles ni de quadres.
Podeu ajudar l’inspector?

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.:

A Capellades, molins, i a La Beguda, 
raïms.

mo A i da

Be ra des, Ca

lla lins, gu a

ïms La pe

És l’home de 
l’angle inferior 
esquerre.
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Pregueu a Déu per l’ànima de

Teresa Boncompte Alsedà
La Teresina de cal Xela

Vídua de JAUME BASSONS BELLVÉ

Morí cristianament el dia 28 d’abril, a l’edat de 84 anys.

A. C. S.

Els seus fi lls, néts, besnéts i família tota preguem la tingueu sempre present
en les vostres oracions.

La família agraeix les mostres de condol rebudes.

Molins de Rei, 30 d’abril de 2010

Ets de la pau amant,
enemiga de tota guerra,
i sempre amb anhel constant
vares sembrar el bé a la terra,
doncs, vas ser una gran persona
que bon exemple donà,
deixant una gran petjada
que mai no es podrà esborrar.

                           (Antònia Vilas)
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LA FOTO per JOSEP BERTRAN

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

La sortida d’hivern i la 
primavera han estat 

especialment humides i 
per tant la collita es pre-
senta ubèrrima. La collita 
i l’herbassar. Si continua 
aquest temps l’herba 
haurà crescut tant que 
taparà, si ja no ho ha fet, 
aquest sofà abandonat 
en un indret del terme 
agramuntí. La imatge ens 
mostra un fòtil especial-
ment integrat al paisatge. 
Com hi ha món!!
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Preguem a Déu per l’ànima de

Teresa Boncompte i Tarragona
Que morí víctima d’accident el dia 9 d’abril de 2010.

A.C.S.

Els seus apenats: espòs, Josep Mª Ariaca Ros; germans, Marcel·lí, Maria i Carme; cu-
nyats, nebots, cosins i altres familiars i amics, us agrairan una oració per a l’etern descans 
de la seva ànima.

La família agraeix les mostres de condol rebudes.

AGRAMUNT, abril de 2010

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
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D’esquerra a dreta i de dalt a baix:

1) Roseta Mir. 2) Maria Brils. 3) Magda-
lena Pons. 4) Magda Bonet. 5) Antonieta 
Xarpell. 6) Xavier Areny. 7) Maria Barril.
8) Ramona Sans. 9) Teresa Vilà. 10) 
Montserrat Raichs. 11) Noia de cal Toñó.
12) Mercè Tallaví. 13) Tresina Sebastià. 
14) Ramon Casals. 15) Anita Riudeubàs. 
16) Maria Farré. 17) Inés Solà. 18) Maria 
Martí. 19) Carme Gasull. 20) Antoni Sans. 
21) Pere Vicens.

22) Pilar Puig. 23) Juanita Cases. 24) 
Xarpell. 25) Pepita Martí. 26) Margari-
da Riudeubàs. 27) Francisca Bonet. 28) 
Concepció Vilà. 29) Cecília Fornells. 30) 
Adelina Almarcha. 31) Irene Gasull. 32) 
Ticonet.

L’àlbum ����

Són un grup de treballadors de la fàbrica tèxtil de Ramon Ros, Cal Mundí, que per la festa del 18 de Juliol van anar a fer 
una excursió a Tarragona i al Monestir de Poblet. La foto de família està feta davant la porta principal del recinte mona-

cal, que aleshores estava en fase de restauració. Aquestes excursions eren habituals en aquesta data. Més a prop o més lluny, 
en camió o en autocar, s’aprofi tava el dia per viatjar una mica, quan en aquella època es feia tant poc. Alguns joves veien el 
mar per primera vegada en aquestes sortides cap a la costa.
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