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PORTADA:
El vespre del divendres 29 de maig, una co-
lla de ramaders es van reunir per organitzar 
patrulles nocturnes de vigilància. Va ser un 
senyal de protesta pel seguit de robatoris que 
patien. Les patrulles van ser simbòliques. Su-
fi cients perquè s’incrementés la vigilància po-
licial i acabar amb els furts, almenys fi ns ara.
(Josep Bertran)
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La celebració de la revetlla de Sant Joan va 
començar, com ja és habitual, amb l’arribada 
de la Flama del Canigó, portada per mem-
bres dels Escatxics i del club Ciclista.

En aquest número es publica la 
resta dels treballs guanyadors del 
Certamen Literari de Sant Jordi.
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Premi Humbert Torres d'Òmnium Cultural 1988 ■ Premi "Tassis-Torrent" Dip. de Barcelona 1989 ■ Torronaire d'Honor 2004
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Amb la col·laboració del departament de Cultura de la Generalitat,
l'IEI de la Dipu tació de Lleida i l'Ajuntament d'Agramunt

CRÈDITS

ESTIMATS LECTORS...

El dia 8 de juny 
la majoria dels 
treballadors de 
l’Ajuntament es 
van plantar. Ca 
la Vila va quedar 
buida ja que la 
plantilla es va 
adherir a la vaga 
convocada pels 
treballadors del 
sector públic.

Les informacions d’aquest 
número de SIÓ són majorità-
riament de la secció que se’n 

diu societat. Durant les darreres 
setmanes s’han acumulat notícies 
relacionades amb accidents, morts, 
vagues, control de gamberrismes. 
Algunes de més anecdòtiques i 
altres més dramàtiques. 

Aquest és el cas de l’accident 
per atropellament, del que va ser 
el nostre col·laborador durant 
una bona temporada, en Sisco 
Domingo, que li va causar la mort. 
Durant molts anys tingué cura del 
Museu Municipal. Ell el va cuidar 
i ell l’ensenyava als visitants amb 
una passió encomanadissa.

Un dels temes que provocà més 
comentaris va ser l’encerclament 
dels carrers que conformen la 
urbanització del Clos, per evitar 
que els clients del Wai Kiki hi 
aparquessin i després, en anar a 
buscar el cotxe a les tantes de la 
matinada, provoquessin tota mena 
d’aldarulls. Ja han passat setmanes 
i a tenor del que diuen els veïns, 
està donant molt bons resultats i la 
satisfacció és majoritària.

Com molt bé sabran els nostres 
estimats lectors el Clos era una 
gran finca totalment tancada, 
d’aquí el nom, amb una paret de 
tàpia, de la qual encara en queden 
alguns trams. Sembla que amb les 
mesures municipals s’ha tornat als 
orígens. Tancats amb pany i clau

El dia 8 de juny la majoria dels 
treballadors de l’Ajuntament es 
van plantar. Ca la Vila va quedar 
buida ja que la plantilla es va 
adherir a la vaga convocada pels 
treballadors del sector públic 
contra la retallada de sous impo-
sada des del Govern Central i la 
Generalitat. Les raons les expli-
quen ells mateixos en un manifest 
que es publica en aquest mateix 
número. Els agramuntins van ser 
dels pocs treballadors d’arreu de 
Catalunya que van secundar tan 
unànimement la convocatòria, 
que va tenir un seguiment més 
aviat minso.

En aquest número l’equip de 
govern municipal hi publica els 
comptes de la darrera Festa Major, 
mentre que els dos grups de l’opo-

sició critiquen el dèfi cit de la dar-
rera Fira del Torró, els comptes de 
la qual encara no s’han fet públics. 
Si el mes passat parlàvem de la 
necessitat d’estalvi en la despesa 
pública, aquestes dues activitats, 
Festa i Fira, serien segurament 
d’allà on es podria retallar.

També s’informa d’alguna bona 
notícia, no tot ha de ser dolent, 
com és l’inici d’una sèrie d’obres 
públiques ben necessàries i molt 
esperades. Amb tot, no s’acaba 
d’entendre que les del Passeig 
hagin començat coincidint amb 
la temporada d’estiu, quan més 
concorregut és aquest indret tan 
estiuenc.

Tal vegada s’ha fet amb la 
intenció que els desvagats, jubi-
lats, aturats, i gent de vacances, 
tinguin alguna cosa per passar 
l’estona. Ja se sap que badar i 
criticar les obres públiques és una 
cosa que agrada a tothom. És una 
activitat distreta i barata.

Afectuosament,

Bernat Jofre

Agramunt, juny 2010
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www.amm.cat · info@amm.cat
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galeria d’art

Espai Interior
Cristina Cuñat Huguet

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

Del 16 de maig al 17 de juliol
de 2010

Horari: de dimarts a dissabte
de 10 a 13 i de 17 a 20h.
Diumenge de 12 a 14h.
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▼

Sant Joan

ACTUALITAT FETS DEL MES per JOSEP BERTRAN

La Flama del Canigó ar-
ribà puntualment a les 
vuit del vespre a la plaça 

del Mercadal, la de l’Església 
està ocupada per les obres de 
Ca la Vila, portada per un grup 
d’atletes del club Escatxics i 
del club Ciclista. Enguany, a 
falta d’un nombre escaient de 
participants, no es va anar a 
buscar directament a la mun-
tanya sagrada dels catalans, 
sinó que es va portar des de 
Puigcerdà. En relleus amb bi-
cicleta i a peu es dugué pas-
sant per la Seu, Ponts, Oliola 
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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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ACTUALITAT FETS DEL MES

fi ns a Agramunt a través del 
Bosc del Siscar. Una jove 
atleta va encendre la fl ama 
del peveter situat enmig de 
la plaça i l’alcalde va llegir 
el manifest dels Països Ca-
talans. Un grup de percussió 
“batukada”, va participar per 
primera vegada en la recepció 
de la Flama.

Les revetlles de Sant Joan, 
que encetà un gran foc a la 

Fondandana, les protagonit-
zaren els sopars i les festes de 

barris, de familiars i d’amics. 
No hi faltà l’actuació del grup 
de Diables l’Espetec i, més 
tard, la d’un Dj. La jornada 
de Sant Joan se centrà tota 
a l’escenari del Passeig amb 
la Paellada Popular, com ja fa 
27 anys, enguany una mica 
alterat per les obres d’instal-
lació del col·lector. A l’igual 
que l’any passat, la falta de 
l’aplec de sardanes se substi-
tuí amb una sèrie d’activitats 
familiars a càrrec de l’empre-
sa Quiràlia. Des de les dot-
ze a les dues es van succeir 
els jocs i entreteniments per 
a tota la família fi ns a l’hora 
de servir la paella a cura de 
l’equip habitual de cuiners. A 
la tarda, a partir de les sis, hi 
actuà el grup Blues Fuckers.

▼
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La jornada de 
Sant Joan se cen-
trà tota a l’esce-
nari del Passeig 
amb la Paellada 
Popular, com ja 
fa 27 anys.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

Robatoris i patrulles

Els ramaders agramuntins 
van protagonitzar a fi nals 

de maig diverses accions de 
protesta contra els robatoris 
que patien les seves gran-
ges. Una denúncia pública 
en aquest sentit i l’anunci de 
crear patrulles de vigilància 

a les nits va aixecar bastant 
polseguera en els mitjans de 
comunicació.

Els ramaders es queixen 
que durant els darrers mesos 
els han entrat a les granges 
per robar-los eines i materi-
al divers. Són quantitats poc 

Granges al terme d’Agramunt que han estat objecte de robatoris.

Dos dels grangistes mostrant els desperfectes d’una porta.

Una de les patrulles de vigilància nocturna. Conferència dels Mossos d’Esquadra al Casal.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

elevades però, amb la crisi 
del sector, prou signifi catives. 
A més cal tenir en compte els 
danys a les instal·lacions, les 
molèsties i l’angúnia constant 
que es pateix, segons van ex-
plicar els afectats.

El dia 27 a la nit una desena 
de propietaris es van organit-
zar per fer patrulles nocturnes. 
Únicament se’n va fer aquesta 
nit, donat que des dels Mossos 
d’Esquadra i des de l’Ajunta-
ment se’ls va dir que s’havia 
reforçat la vigilància i que les 
patrulles dels ramaders podri-
en interferir en la seva feina.

Dos dies més tard una re-
presentació dels ramaders es 
va reunir a l’Ajuntament amb 
l’alcalde i els comandaments 
de la Policia Autonòmica i 
Municipal. Se’ls va confi rmar 
que s’intensifi caria la vigilàn-
cia i se’ls donaria un número 
de telèfon per comunicar di-
rectament qualsevol incidèn-
cia. El dia 15 de juny tingué 
lloc al Casal una conferència 
per part dels Mossos d’Esqua-
dra per explicar una sèrie de 
mesures de protecció contra 
els assalts a les granges, ma-
sies i equipaments agrícoles.Reunió a tres bandes entre els afectats, l’Ajuntament i la Policia Autonòmica.
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1 i 2. Rescat d’un cadàver
Els Bombers i la Policia Mu-

nicipal d’Agramunt van haver 
d’entrar des de l’exterior de 
l’immoble número 38 del car-

rer Sió. Ho van fer a través de 
les golfes i d’allí baixar cap 
a les plantes de sota on van 
localitzar el cadàver de Josep 
Llobet que estava damunt del 
llit. Era el dijous 27 de maig 
i des del dilluns al vespre que 
no se l’havia vist. El fi nat vivia 
sol a la casa amb companyia 
d’un parell de gossos i gats. 
Dos facultatius del CAP es 
van desplaçar fi ns a cal “Co-
batxo” per certifi car la mort. 
Posteriorment va arribar la 
brigada de la policia científi ca 
per fer el corresponent infor-
me. Com sigui que no hi havia 
cap indici de mort violenta, es 
va aixecar el cadàver que es 
va traslladar fi ns a Lleida on 

se li va practicar la preceptiva 
autòpsia.

3. Control nocturn
L’Ajuntament i l’empresa 

del Wai Kiki han posat en 
marxa aquesta temporada una 
sèrie de mesures per controlar 
i eliminar el vandalisme que 
pateixen els veïns de la dis-
coteca, especialment durant 
la matinada. La mesura més 
expeditiva ha estat la de tallar 
els 8 carrers de la zona del 
Clos entre les 9 de la nit i les 
9 del matí. Els veïns poden 
entrar per dos únics punts 
practicables que estan vigi-
lats. Després de les setmanes 
que ja portem de temporada 
sembla que aquestes mesures 
han estat efi caces i que els 
veïns poden dormir tranquils 
i estalviar-se les sorpreses de-
sagradables de cada dissabte 
al matí en trobar-se brutícia i 
destrosses al carrer i fi ns i tot 
a l’entrada. Unes setmanes 
després es van presentar unes 
150 fi rmes per tal que aques-
tes mesures s’estenguessin 
a la zona de la Fondandana. JO
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L’Ajuntament va explicar que 
s’estudiarà el tema, encara 
que són dos espais diferents 
que no tenen la mateixa pro-
blemàtica.

4. Vaga blanca
Alumnes, professors i re-

presentants de l’AMPA de la 
Zona Escolar Rural, ZER, del 
Sió van protagonitzar el dia 1 
de juny a Preixens una mo-
bilització, una Vaga Blanca, 
contra les mesures de reorde-
nació de les ZER que ha dic-
tat la conselleria d’Educació. 

Es pretén suprimir professors 
d’educació especial i incorpo-
rar-ne uns altres a mitja jorna-
da per impartir la sisena hora, 
amb l’objectiu de racionalitzar 
les plantilles i estabilitzar els 
professors, segons Educació. 
Una representant de la ZER 
de la Ribera, Josefi na Esteve, 
es va desplaçar fi ns a Barcelo-
na per entrevistar-se, conjun-
tament amb altres portaveus 
de les escoles rurals, amb els 
responsables del Departament 
d’Educació.

5. Vaga del sector públic
La vaga dels treballadors 

del sector públic que es va fer 
el dia 8 de juny es va notar 
especialment a l’Ajuntament, 
on la paralització va ser total 
amb un servei mínim a les ofi -
cines d’atenció al públic. La 
Residència i la Llar d’Infants 
van funcionar amb normalitat, 
encara que el seu personal 
participà en la concentració 
que es va fer a les 10 del matí 
a la plaça de l’Església. Als 
centres públics d’ensenya-
ment l’afectació de la vaga va 
ser més per la falta d’alumnes 
que per la de professors, ja 
que van ser pocs els qui van 
secundar l’aturada.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

6, 7 i 8. Obres municipals
Pràcticament alhora van co-

mençar a primers de juny les 
obres de rehabilitació de Ca 
la Vila i les de la construcció 
d’un col·lector paral·lel al Sió. 
La primera té com a objectiu 
recuperar la darrera planta 
de l’edifi ci, que va resultar 
malmesa quan fa una desena 
d’anys es van començar a fer 
les obres de restauració de la 

façana. També s’aprofi taran 
per fer alguna ampliació en 
aquesta planta i millorar ser-
veis com la calefacció, entre 
altres, com ja s’ha informat 
en altres ocasions.

El col·lector del Sió servirà 
per donar sortida a la xarxa de 
clavegueram de la zona del 
Passeig Nou i del Polígon i 
posar remei a les inundacions 
que es donaven en els baixos 
d’alguns habitatges quan plo-
via molt. El col·lector passarà 
pels marges dret i esquerra del 
riu i travessarà el pont romà-
nic per sota la llera. Aquesta 
conducció en substituirà una 
altra que es va construir fa 
una vintena d’anys i que aviat 
es va espatllar.

9. Premi
Olga Cortadelles ha estat la 

guanyadora del concurs con-
vocat pel Consell Comarcal 
de l’Urgell per dissenyar el 
logotip del Consell Consultiu 
de la Gent Gran. El premi, 
dotat amb 300 euros, va ser 
presentat durant la Trobada 
de la Gent Gran a Vilagrassa 
el dia 6 de juny. L’obra La 
fulla d’alzina representa una 
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fulla d’aquesta planta amb la 
si lueta de la comarca de l’Ur-
gell.

10. Concurs de sardanes
La Fondandana va acollir, el 

dissabte 29 de maig, una nova 
edició del concurs de sarda-
nes organitzat per la colla Es-
tol-Espígol, mentre que la part 
musical va anar a càrrec de la 
Cobla Riella d’Agramunt.

11. Visita parlamentaris
El portaveu adjunt del grup 

de CiU, Pere Macias, acompa-
nyat pel diputat al Parlament 
i alcalde de Sort, Agustí Ló-
pez, (ex professor del nostre 
Institut) i de la diputada Glò-
ria Renom, van fer una visita 
cultural i turística a la nostra 
vila el dia 28 de maig. Els van 
acompanyar l’alcalde i el regi-
dor de Cultura.

12. Concert
En el marc dels actes com-

memoratius del desè aniver-
sari de la mort de Guillem 
Viladot, la Fundació Lo Par-
dal va organitzar un concert 
de música coral a les instal-
lacions de Lo Pardal 3, el dia 
12 de juny.

El concent va anar a càrrec 
de la Coral d’Avui amb la di-
recció d’Anna Gascón i l’as-
sistència d’una setantena de 
persones. El repertori estava 
dividit en tres grups: populars 
catalanes, d’autors catalans i 
de Llatinoamèrica.

13. Arbre perillós
El dissabte 22 de maig un 

cop de vent va trencar una de 
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ACTUALITAT FETS DEL MES

les rames del pi que hi ha a 
l’entrada del Camp Munici-
pal d’Esports. Per evitar que 
pogués caure a terra i fer mal 
a algun vianant, els Bombers 
van tallar la rama gràcies a 
una potent cistella-grua que 
va venir de Tàrrega. La Policia 
Local va tallar parcialment la 
carretera mentre durà l’ope-
ració.

14 i 15. Comunions
Enguany les Primeres Co-

munions a la nostra Vila es 
van celebrar els diumenges 
23 i 30 de maig.

Primer torn: Katherine Mª 
Agramonte Espino, Alexia 
Barroso Gutiérrez, Anna Baró 
Solé, Judit Bernaus Torrents, 
Sònia Boncompte Fernández, 
Noemí Bosch Valentines, Joel 

Castro Manzano, Carles Guer-
rero Rodríguez, Miquel Àngel 
Guerrero Rodríguez, Paula 
Hernández Ramírez, Genís 
Jubete Areny, Cintia Lope-
ra Perea, Bernat Marquilles 
Canela, Nerea Martínez Mu-
darra, Marc Molina Baltral, 
Gerard Novau Villalba, Anna 
Penella Huguet, Sònia Piqué 
Triginer, Elisabet Sáiz Adan.

Segon torn: Amanda Pedrós 
Faura, Sergi Porta Garcia, 
Robert Robredo Alonso, Ma-
ria Rodríguez Oncala, Laura 
Rovira Miró, Mariona Sáiz 
Garcia, Nerea Sauch Pérez, 
Pau Serrano Garcia, David Ta-
lavera Cama, Milagros Turea 
Slovac, Alex Vega Piña, Janira 
Villalta Pons, José David Nar-
váez Quinaluisa.

16 i 17. Corpus
Malgrat la pluja del matí i 

la constant amenaça durant la 
jornada, es va poder celebrar 
la tradicional processó de la 
festa de Corpus el diumenge 
dia 6 de juny amb un únic car-
rer, el de Vilavella, guarnit amb 
les catifes de fl ors. El seguici 
religiós va fer el recorregut ha-
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bitual amb la presència dels 
nens i nenes que aquest any 
han fet la Primera Comunió.

18, 19 i 20. Exposició i 
Homenatge

L’Espai Guinovart va inau-
gurar, el diumenge dia 13 de 
juny, una exposició de l’artista 
de Reus, Jordi Abelló, amb el 
títol de “De Leonardo a Dar-
fur”. Es tracta d’un vídeo de 
curta durada amb el qual l’ar-
tista fa un recorregut insòlit 
que ens trasllada d’una de les 
icones de la pintura occiden-
tal, El Sant Sopar de Leonar-
do, fi ns als escenaris d’una 
guerra terrible. Ho fa amb la 
imatge que Google Earth ofe-
reix de Darfur, “representació 
real i planimetria convencio-
nal alhora. És un viatge insos-
pitat que posa en evidència 

els substrats de l’oblit, segons 
va explicar el seu autor durant 
la presentació. Entre el públic 
assistent a la inauguració es 
pot veure l’actriu Anna Bar-
rachina, antiga membre de 
La Cubana i que actualment 

interpreta el paper de la Nuri 
a la sèrie Ventdelplà de TV3.

Abans de la presentació 
de la mostra, la Fundació de 
l’Espai Guinovart va oferir un 
petit però sentit homenatge al 
Francisco Domingo, el Sisco, 
que va morir aquella mateixa 
setmana. Cal tenir en comp-
te que el Sisco va ser durant 
molts anys el cuidador del 
Museu Municipal que es tro-
ba en els baixos de l’edifi ci 
actual de l’Espai, l’antic Mer-
cat. Això va generar una es-
treta relació entre ell i la gent 
de l’Espai. La violinista Laura 
López, va interpretar una can-
çó de Joan Manuel Serrat.

El carrer Vilavella 
es manté fi del a la 
tradició de guar-
nir el carrer per 
Corpus.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

21. La Boutique del torró
Torrons Vicens ha obert a 

Sitges un establiment dedi-
cat a la venda dels productes 
que elabora en la seva fàbrica 
d’Agramunt. Tal com vàrem 
informar fa un parell de me-
sos, la fi rma vol expandir-se 
arreu de Catalunya amb boti-
gues pròpies.

La de Sitges, amb 200 me-
tres quadrats distribuïts en 
dues plantes, té el nom de 

“La Boutique del torró”. A 
fi nals de mes se n’obrirà una 
altra a la Jonquera “La maison 
del torró”. Tindrà 400 metres 
quadrats i estarà equipada 
amb un obrador on els clients 
podran veure l’elaboració del 
torró en directe. La botiga de 
Sitges va ser inaugurada per 
l’alcalde de la ciutat, Jordi 
Baiget, a la foto amb l’empre-
sari Àngel Velasco.   ■

Aquesta imatge tan bucòlica no sembla pròpia de la nostra Ribera. Sí s’assembla més a un paisatge de la campanya 
anglesa. Camps ondulats i verds on els cavalls pasturen amb total placidesa. La realitat, però, és que aquesta pano-
ràmica l’hem captat ben a prop de la Vila, concretament als voltants de la Masia de Segur.
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Perill!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Passejant per la banqueta del Canal, entre el pont de Mafet i el de Prei-
xens, he observat que han desaparegut les tanques i les proteccions que 

hi havia al fi nal del carrer que forma part de la nova urbanització. No cal 
ser massa espavilat per veure que si baixa algun vehicle una mica embalat 
sense conèixer la zona i tira carrer recte, el seu destí fatal és anar a petar 
inexorablement a dins el canal.

FOTO DENÚNCIA

OBITUARIOBITUARI

El dia 11 de juny moria en Sisco Domingo, víc-
tima de l’accident que patí el dia 8 quan va 

ser atropellat per un cotxe a la Ronda dels Com-
tes d’Urgell. Tenia 83 anys. Durant un temps va 
ser col·laborador de SIÓ amb una secció mensu-
al sobre les plantes de la Ribera del Sió. També 
exercí durant molts anys de vigilant del Museu 
Municipal. Gran afeccionat al col·leccionisme, va 
mostrar algunes de les seves col·leccions en una 
exposició al Museu. Sempre va tenir molta vitali-
tat i curiositat per totes les coses d’Agramunt. Des 
d’aquí el nostre condol per a la família.
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ACTUALITAT VAGA

Els treballadors de l’Ajuntament d’Agramunt, 
ens hem sumat a la vaga perquè no estem 

d’acord amb les mesures adoptades pel govern 
de l’Estat amb la complicitat de la Generalitat. 
Creiem que la retallada dels sous dels funciona-
ris i les pensions de jubilació no solucionaran ni 
aturaran aquesta crisi general.

Tant de bo que n’hi hagués prou només amb 
aquestes mesures, però no serà tan fàcil. La mala 
gestió econòmica del govern, l’especulació i la 
permissibilitat han arrossegat el nostre país a 
aquesta situació tan extrema. El nostre país ha 
funcionat amb paladar de ric i butxaca de pobre, 
fi ns ara, i això ha anat bé per uns quants, que 
s’han aprofi tat mentre han pogut.

Els que han de treure el nostre país d’aquest 
naufragi són els que han provocat que el vaixell 
s’enfonsés, i no un sector minoritari de la pobla-
ció com som els funcionaris i els pensionistes; 
no podem remar tan sols uns quants. La majoria 
dels funcionaris som mileuristes, com la majoria 
de la resta dels treballadors del nostre país i no 
parlem de les pensions de jubilació que encara 
són més penoses.

Penseu que després d’aquestes retallades n’hi 
hauran unes altres. Ara ens ha tocat a nosaltres 
i als pensionistes però, com hem dit, no n’hi ha 
prou. La crisi és massa gran per aturar-la només 
amb l’ajuda d’uns quants. No podem donar de 
menjar als veïns si els de casa nostra no podem 
ni beure aigua.

Davant la situació tan complicada per la qual 
està passant el nostre país, i que ens afecta a la 
majoria dels ciutadans, pensem que ens hem de 
solidaritzar i manifestar la nostra disconformitat 
amb les mesures inadequades preses pels nos-
tres governs.

En l’origen de la crisi hi ha els moviments es-
peculatius del mercat i la connivència i la cessió 
del Govern davant de les pressions de les grans 
entitats fi nanceres. Aquesta crisi no l’hem gene-
rada els treballadors i les treballadores, i per això 
estem en contra de:

· LA RETALLADA DE LES PENSIONS
· EL TRENCAMENT DEL DIÀLEG SOCIAL
· EL TRENCAMENT DEL DRET A LA NEGOCIA-

CIÓ COL·LECTIVA
· EL GRAN NÚMERO D’EMPLEATS QUE CO-

BREN MENYS DE MIL EUROS MENSUALS
· QUE NO ES PRENGUIN MESURES D’IN-

CREMENT D’INGRESSOS, NI PER EVITAR 
EL FRAU FISCAL, NI TAMPOC PER TREURE 
A LA LLUM L’ECONOMIA SUBMERGIDA

· QUE EL GOVERN NO S’ATREVEIXI, DAVANT 
LES PRESSIONS DEL CAPITAL A MODIFI-
CAR EL SISTEMA FISCAL I TRIBUTARI DEL 
PAÍS

· QUE LES MESURES DEL GOVERN ES 
PRENGUIN AL MARGE DELS NIVELLS DE 
RENDES, I PERJUDIQUIN LES CLASSES 
MÉS DESFAVORIDES

· DEMANEM UNA CORRECTA I JUSTA GES-
TIÓ DELS DINERS PÚBLICS

És un atac al nostre salari, als nostres drets i a 
la nostra dignitat.

Us demano que refl exioneu i actueu a conscièn-
cia, avui és el principi d’una escalada de confl ic-
tes, i cal deixar ben clar que la classe treballa-
dora no acceptarem aquesta via de cap de les 
maneres i no renunciarem al dret de ciutadania 
que pertany a un estat on la salut, l’educació, 
les pensions dignes, la seguretat en el sentit més 
ampli, l’assistència a les persones dependents i 
també els esforços fi scals progressius i d’equitat 
social són els garants d’un estat social.

AQUESTA CRISI NO L’HEM PROVOCADA ELS 
EMPLEATS I EMPLEADES PÚBLIQUES.

Moltes gràcies a tots i totes pel vostre suport i 
comprensió.   ■

Manifest dels treballadors de l’Ajuntament

Creiem que la re-
tallada dels sous 
dels funcionaris 
i les pensions 
de jubilació no 
solucionaran ni 
aturaran aquesta 
crisi general.
Tant de bo que 
n’hi hagués prou 
només amb 
aquestes mesu-
res, però no serà 
tan fàcil.
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ENTITATS ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Audicions i fi nal de curs

Audicions d’alumnes
Els dies 28 i 31 de maig es van dur a ter-

me les últimes audicions d’alumnes d’aquest 
curs. Alumnes de fl auta travessera, violoncel, 
violí i trombó entre molts altres instruments, 
van pujar a l’escenari per a mostrar pública-
ment la feina feta al tercer trimestre.

El dia 11 de juny els va tocar als alumnes 
adults de la nostra Escola. Després de la tarda 
de la Festa de Fi de Curs, els nostres alumnes 
adults van oferir un concert amb peces i can-
çons de diferents estils i èpoques. Està clar 
que mai no es pot ser massa gran per aprendre 
a tocar un instrument!!

Joves Intèrprets
Com ja vàrem explicar al SIÓ del mes passat, 

el dia 21 de maig va tenir lloc a l’Espai Gui-
novart el tercer concert del VIII Cicle de Joves 
Intèrprets, on van tocar dos grups de cambra 
de la nostra Escola.

El dissabte 29 de maig es va dur a terme 
l’últim concert del Cicle de Joves Intèrprets 
d’enguany. Aquest concert va anar a càrrec 
d’un quartet de corda, format pels iguala -
dins Daniel Vilarrúbias i Marta Riba; l’agra-
muntí Jordi Casals; i la professora de la nostra 
Escola Gabriel·la van Reeken. Van començar 
amb obres, algunes molt conegudes, de l’èpo-
ca barroca i clàssica. Seguidament ens van 
oferir una segona part amb unes peces de
Bartók, basades en cançons populars hon-
gareses; i amb música per a ballar com uns 
tangos, un txa-txa-txa i una sardana, entre 
d’altres.

Diverses actuacions d’alum-
nes de l’Escola en el darrer 
trimestre.

Sota aquestes línies i a la 
pàgina següent, tres actua-
cions dins del cicle de Joves 
Intèrprets: Quartet de corda a
Lo Pardal i dos grups de cam-
bra a l’Espai Guinovart.
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Concert de fi  de curs
El concert de fi  de curs d’aquest any va tenir 

lloc el dissabte 5 de juny, al Casal Agramuntí. 
Van tocar les orquestres i uns grups de cam-
bra. El plat fort del concert va ser la cantata 
“Una Rebel·lió a la Cuina”, on van cantar tots 
els grups de cant coral, acompanyats per uns 
quants professors de l’Escola que feien per-
cussió amb diversos estris de cuina.

Festa de fi  de curs
La tradicional Festa de Fi de Curs es va dur 

a terme el divendres 11 de juny al pati de
l’Escola de Música. Vàrem muntar un escenari 
on van actuar els combos. També hi va haver 
un bon berenar per a tothom, patrocinat per 
l’AMPA.

Concert al Geriàtric
Vàrem participar a la Festa de la Família al 

geriàtric el dia 19 de juny, fent un concertet 
per als avis. Al fi nal del concert van convidar 
als nostres artistes a un pica-pica.

...i seguirem el curs vinent...
Després d’un curs ple de música i activitats 

musicals estem a les portes de les vacances 
d’estiu. El proper curs començarà el 7 de se-
tembre.

Si voleu aprendre a tocar un instrument i 
passar-vos-ho molt bé, veniu a matricular-vos 
a l’Escola Municipal de Música d’Agramunt. 
Per a més informació, truqueu-nos: el nostre 
número de telèfon és 973 39 05 36.

També podeu visitar la nostra pàgina web: 
http://www.xtec.cat/centres/c5006434/

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

El concert de fi  
de curs d’aquest 
any va tenir lloc el 
dissabte 5 de juny, 
al Casal Agramuntí. 
El plat fort del con-
cert va ser la can-
tata “Una Rebel·lió 
a la Cuina”.
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ENTITATS LA CORAL

Darreres activitats del curs Per J. Pijuan

CORAL BON CANT
Durant el mes de maig la 

coral infantil va participar 
en les diverses trobades que 
organitza el Secretariat de 
Corals Infantils de Catalunya 
(SCIC) cada any.

43a Trobada a Cervera
El dissabte 8 de maig el 

grup de mitjans i grans va par-
ticipar a la 43a Trobada del 
SCIC que es va fer a Cervera.

Aquest any l’activitat con-
sistia en una Trobada-Taller. 
Durant el matí les corals, dis-
tribuïdes en tallers, van assa-
jar amb un director diferent 
de l’habitual. A la tarda, els 
cantaires van participar en un 
taller sorpresa i després van 
oferir el treball realitzat en 
un concert al Paranimf de la 
Universitat.

Les altres corals partici-
pants van ser: Crescendo-
EMM Eixample de Barcelo-

na, Aula de Música EMM de 
Rosselló, EMM Sant Andreu 
de Barcelona, Ginestell d’Al-
guaire, Gymúsic de Barcelo-
na, Mestre Güell de Tàrrega, 
Nova Cervera de Cervera, Pe-
tits Cantaires de l’Orfeó de 
Flix i Xicoira de Piera.

Juguem Cantant
El diumenge 30 de maig 

va ser el torn del grup petit 
que es va desplaçar a Ponts 
per participar al 37è Juguem 
Cantant. Aquest aplec va des-
tinat als més petits de les 
corals infantils i sols hi par-
ticipen les corals d’una ma-
teixa demarcació, en el nos-
tre cas de Terres de Ponent. 
Per agilitzar-ne l’organització, 
aquest any, la nostra zona es 
va repartir en dos grups, un a 
Lleida i l’altre a Ponts.

Juntament amb nosaltres 
també hi participaren les co-
rals Brins d’Espígol de Ponts, 

Edelweiss de Pont de Suert, 
Brots d’Il·lusió d’Artesa de 
Segre, l’Encís d’Arbeca i Nova 
Cervera de Cervera.

El concert es va fer a dos 
quarts d’una del migdia a 
La Sala. A la tarda els petits 
cantaires van poder gaudir de 
diverses activitats lúdiques al 
Parc del Segre. La jornada va 
cloure amb un espectacle a 
càrrec de Xavier Lozano BU-
FASSONS. Tots, pares i nens, 
s’ho van passar molt bé.

CORAL D’AVUI
Pel que fa a la Coral d’Avui 

també ha estat força ocupa-
da. El dissabte 24 d’abril va 
participar en un dels concerts 
de les V Jornades de Música i 
Cant Coral de La Llagosta jun-
tament amb el Cor de Cambra 
Sota Palau de Blanes i el vio-
linista Guillermo Carmona de 
La Llagosta.

El diumenge 23 de maig va 
participar en un dels concerts 
del IX Primavera Coral que 
organitza la Delegació de Ter-
res de Lleida de la FCEC per 
donar a conèixer les diferents 
corals que la integren. El con-
cert es va fer a l’església par-
roquial de Ponts i hi van inter-
venir també la Coral Estel de 
Lleida i la Coral d’Albelda. La 
nostra coral va fer una molt 
bona actuació.

El dissabte 12 de juny va 
realitzar un concert en record 
a Guillem Viladot a Lo Pardal 
3, inclòs en les activitats dels 
10 anys sense Viladot.

El dissabte 19 de juny va 
participar al II Concurs de Cant 
Coral “Alba Cunit” a Cunit.

IGNASI ALBAREDA

Panoràmica de l’escenari 
del concert del Juguem 
Cantant a Ponts.

El Juguem Cantant 
va destinat als més 
petits de les co-
rals infantils i sols 
hi participen les 
corals d’una ma-
teixa demarcació, 
en el nostre cas de 
Terres de Ponent.

La Tere Torné i 
Cortés és la nova 
presidenta de 
l’entitat, substi-
tuint Xavier Cots 
que ha ocupat
el càrrec des
de 1997.
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Finalment, el dissabte 26 de 
juny participarà en un concert 
de fi  de curs a l’ermita de Sant 

Pere de Ponts junt amb la Co-
ral Joia de Maig d’Anglesola i 
la Coral Pontsicana de Ponts.

LA CORAL TÉ NOU 
PRESIDENT

Després d’una recent rees-
tructuració de la Junta Direc-
tiva l’entitat compta amb un 
nou president, la Tere Torné 
i Cortés, que ocupa el càrrec 
deixat per Xavier Cots que l’ha 
presidit des de 1997.

A principis de curs s’inicià 
un procés de renovació de la 
Junta que ha culminat amb el 
nomenament de la Tere Torné 
com a nova presidenta.

Des d’aquí la Coral vol 
a grair al Xavier la gran dedica-
ció amb què ha portat a terme 
el càrrec i en tot allò que ha 
realitzat. Així mateix vol donar 
ànims a la nova presidenta i 
li ofereix la seva col·laboració 
en tot el que faci falta.   ■
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Actuació de la Coral d’Avui 
a la IX Primavera Coral a 
Ponts.
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Hipoteques?
BS Hipoteca

SabadellAtlántico és una marca registrada de Banco de Sabadell, S.A.

SabadellAtlántico
El valor de la confiança

Si busca una hipoteca, 
a SabadellAtlántico sí que 
tenim la seva.
Comprovi vostè mateix com pot tenir una 
hipoteca a la seva mida. Perquè amb la 
BS Hipoteca Bonificada de SabadellAtlántico 
gaudirà d’un excel·lent tipus d’interès.

I si actualment ja té una hipoteca, porti-la a 
SabadellAtlántico i estalviarà diners cada mes. 
Junts analitzarem quina pot ser la millor opció 
per a les seves necessitats i li detallarem les 
noves condicions de les quals es pot beneficiar. 

Informi-se’n a qualsevol de 
les nostres oficines, trucant al 902 32 32 22 
o a www.sabadellatlantico.com

Nova ofi cina a
AGRAMUNT
Av. Catalunya, 5
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ENTITATS ASSOCIACIÓ DE DONES ESBARJO

Quinzè aniversari Pilar Marquilles i Mora

Benvolguts lectors,
De tant en tant l’Associació de Dones Esbarjo 

fa unes pinzellades a la revista SIÓ dels esdeveni-
ments que van succeint a la nostra entitat. Aques-
ta vegada el motiu és perquè hem celebrat quinze 
anys i tots ells molt satisfactoris, els quals són l’or-
gull de les nostres sòcies i també de les persones 
que passem al davant.

L’Esbarjo és una entitat sòlida, responsable i 
acollidora que participa constantment amb totes 
les coses de la nostra Vila i també amb nouvin-
guts. Una Associació solidària i carregada d’il·lu-
sió que gaudeix fent celebracions amb totes les 
seves associades. I és per això que aquest any, el 
quinze aniversari, l’hem volgut celebrar com cal: 

de bon matí totes de perruqueria i amb les mi-
llors gales a esmorzar al Casal que va quedar ar-
rebossat de sòcies. Després, per pair l’esmorzar, 
vam fer una cercavila amb els capgrossos i grallers 
fi ns l’inici de la missa, durant la qual deu sòcies 
van fer l’ofrena de deu lots d’aliments per a les 
famílies més necessitades de la nostra Vila. En 
sortir, ens vam dirigir cap al foment parroquial per 
inau gurar l’exposició de vestits i complements de 
deu anys d’escala en hi-fi  dedicada a la Marató 
de TV3. L’efecte va ser impactant, moltes cares 
de sorpresa dient: “Oh, què bonic! Te’n recordes? 
Mira, aquell vestit el portava...! I aquells barrets?
I les sabates, quanta feina...!” Els comentaris de la 
gent van ser molt satisfactoris per a totes nosaltres 
i això ens fa oblidar les hores de preparació. En 
sortir del foment, tot xino-xano, ens vam dirigir cap 
al pavelló perquè ens esperava un bon dinar i un 
obsequi per a totes. Per acabar, un gran ball ame-
nitzat pel conjunt Glacé que va tocar a tot ritme. 
En fi , un dia perquè totes el recordem amb satis-
facció. Des d’aquí també volem donar les gràcies 
a la Parròquia per la cessió de la sala durant totes 
les setmanes, ja que l’exposició va estar oberta al 
públic fi ns el dia 13 de juny. Mentrestant TV3 va 
voler gravar-ne l’exposició.

Salutacions i fi ns aviat.     ■

Nota de la Redacció
El número de SIÓ del mes passat ja portava pun-

tual informació dels actes celebrats amb motiu del 
15 aniversari de l’Esbarjo

E
S

B
A

R
JO

L’Esbarjo és 
una entitat sò-
lida, responsa-
ble i acollidora 
que participa 
constantment 
amb totes les 
coses de la 
nostra Vila i 
també amb 
nouvinguts.
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ENTITATS S.O.  L’ESTESA D’AGRAMUNT

Campionat de Catalunya

La societat ocellaire Los 
Candiles de Vilafranca 
del Penedès va orga-

nitzar, el dia 23 de maig, el 
XXXVI Campionat de Cata-
lunya. El lloc elegit va ser el 
Pavelló Firal (zona esportiva) 
de la localitat de Vilafranca 
del Penedès.

Cal destacar la bona orga-
nització per part de la Junta 
de la Societat Ocellaire Los 
Candiles. Va ser tot un èxit 
de participació i d’assistència 
d’ocellaires. Al meu parer la 
part negativa de l’organització 
va ser que la taula de jutjar 
els ocells estava molt lluny i 

quasi bé no es veien, però la 
resta va ser tot un èxit.

Es van presentar un total de 
784 ocells repartits de la se-
güent manera: 147 pinsans, 
185 passerells, 214 verdums 
i 238 caderneres.

Cal destacar com a èxit 
particular de les societats de 
Lleida, el sisè lloc del pin-
sà del Gerard Caralps de la 
socie tat ocellaire l’Estesa 
d’Agramunt, amb un total de 
92 rossinyols, i el segon lloc 
de l’Albert Borés de la socie-
tat ocellaire El Passarell de 
Solsona, amb un total de 24 
remeses, uns grans ocells.

Pel que fa als concursos 
ocellaires Federatius de la 
Territorial de Lleida cal dir 
que, per tercer any consecu-
tiu, la Societat Ocellaire l’Es-
tesa d’Agramunt torna a ser la 
campiona de la competició.

PINSÀ
  1 - GERARD CARALPS = 40 PUNTS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
  2 - CARLOS COLLELLDEMONT = 30 PUNTS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
  3 - ROBERT GIMENEZ = 15 PUNTS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
  4 - PAU PARRA = 14 PUNTS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
  5 - MANEL VARA SERRET = 12 PUNTS (S.O. EL RAM DE LLEIDA)
  6 - JOSE JIMENEZ = 11 PUNTS (S.O. EL PASSARELL DE SOLSONA)
  7 - RODRIGO GOMEZ = 7 PUNTS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
  8 - JULIO MERINO = 6 PUNTS (S.O. EL PASSARELL DE SOLSONA)
  9 - JOSEP BARALDES = 4 PUNTS (S.O. EL PASSARELL DE SOLSONA)
10 - CRISTIAN ADRIAN = 4 PUNTS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
11 - LLUIS CUITANT = 3 PUNTS (S.O. EL PASSARELL DE SOLSONA)
12 - TONI PALMA = 2 PUNTS (S.O. LA SEU D’URGELL)
13 - AGUSTIN GIMENA = 1 PUNT (S.O. EL RAM DE LLEIDA)
14 - JOSEP MARIA CALVET = 1 PUNT (S.O. EL VERDUM DE TORREFARRERA)

PASSERELL
  1 - SOL CASANOVAS = 37 PUNTS (S.O. EL VERDUM DE TORREFARRERA)
  2 - VICTOR PACHECO = 20 PUNTS (S.O. EL RAM DE LLEIDA)
  3 - JOSE MILLA = 14 PUNTS (S.O. EL RAM DE LLEIDA)
  4 - JORDI ALARCON = 9 PUNTS (S.O. EL VERDUM DE TORREFARRERA) (PER PRIMERES)
  5 - JOSE RAMON CORTES = 9 PUNTS (S.O. EL RAM DE LLEIDA) (PER SEGONES)
  6 - JOSEP MARIA MACIA = 9 PUNTS (S.O. EL PASSARELL DE SOLSONA)
  7 - FRANC GRANERO = 8 PUNTS (S.O. EL VERDUM DE TORREFARRERA)
  8 - XAVIER VILADEGUT = 6 PUNTS (S.O. EL RAM DE LLEIDA)
  9 - ANTONIO JOSE JIMENEZ = 5 PUNTS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
10 - DAVID BARRERA = 4 PUNTS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
11 - MIGUEL FERNANDEZ = 4 PUNTS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
12 - RAMON SALA = 3 PUNTS (S.O. EL PASSARELL DE SOLSONA)
13 - AGUSTIN MARIN = 1 PUNT (S.O. LA SEU D’URGELL)

VERDUM
  1 - MARC COSTA = 22 PUNTS (S.O. EL PASSARELL DE SOLSONA)
  2 - VICTOR PACHECO = 18 PUNTS (S.O. EL RAM DE LLEIDA)
  3 - JOSE BAENA = 11 PUNTS (S.O. EL RAM DE LLEIDA)
  4 - ALEIX GARRIGA = 9 PUNTS (S.O. EL VERDUM DE TORREFARRERA)
  5 - FRANC GRANERO = 7 PUNTS (S.O. EL VERDUM DE TORREFARRERA) (PER SEGONES)
  6 - XESCO ROMERO = 7 PUNTS (CLUB OCELLAIRE PLA D’URGELL)

  7 - FRANCISCO PELEGRI = 6 PUNTS (S.O. EL RAM DE LLEIDA)
  8 - GREGORIO CABEZAS = 5 PUNTS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
  9 - RODRIGO GOMEZ = 5 PUNTS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
10 - RAMON CARRASCO = 4 PUNTS (S.O. EL PASSARELL DE SOLSONA)
11 - FERNANDO QUEROL = 4 PUNTS (S.O. EL RAM DE LLEIDA)
12 - AGUSTIN GIMENA = 4 PUNTS (S.O. EL RAM DE LLEIDA)
13 - JOSE MIRANDA = 3 PUNTS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
14 - JUAN CARLOS REQUENA = 2 PUNTS (S.O. EL PASSARELL DE SOLSONA)
15 - JOSE GALLARDO = 1 PUNT (CLUB OCELLAIRE PLA D’URGELL)
16 - FIDEL ISANTA = 1 PUNT (S.O. EL PASSARELL DE SOLSONA)

CADERNERA
  1 - ALBERT BORES = 39 PUNTS (S.O. EL PASSARELL DE SOLSONA)
  2 - FRANC GRANERO = 27 PUNTS (S.O. EL VERDUM DE TORREFARRERA)
  3 - EDUARDO CASTILLO ORTIGOSA = 22 PUNTS (S.O. EL PASSARELL DE SOLSONA)
  4 - GERARD COROMINES = 10 PUNTS (S.O. EL PASSARELL DE SOLSONA)
  5 - RODRIGO GOMEZ = 7 PUNTS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
  6 - PEDRO RUIZ = 5 PUNTS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT) (PER PUNTUAR ABANS)
  7 - JORDI ALOS = 5 PUNTS (S.O. EL PASSARELL DE SOLSONA)
  8 - JESUS CORTES = 5 PUNTS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
  9 - AGUSTIN GIMENEZ = 4 PUNTS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
10 - AGUSTIN GIMENA = 4 PUNTS (S.O. EL RAM DE LLEIDA)
11 - ANTONIO SANCHEZ = 4 PUNTS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
12 - VICTOR PACHECO = 3 PUNTS (S.O. EL RAM DE LLEIDA)
13 - JOSE LUIS CARRILLO = 3 PUNTS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
14 - JOSE FRANCISCO RUIZ = 2 PUNTS (S.O. EL PASSARELL DE SOLSONA)
15 - RAFAEL DEL RIO = 2 PUNTS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
16 - FIDEL ISANTA = 1 PUNT (S.O. EL PASSARELL DE SOLSONA)
17 - ANTONIO FAJARDO = 1 PUNT (S.O. EL RAM DE LLEIDA)
18 - JUAN CARLOS REQUENA = 1 PUNT (S.O. EL PASSARELL DE SOLSONA)

SOCIETATS
1 - S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT = 186 PUNTS
2 - S.O.EL PASSARELL DE SOLSONA = 158 PUNTS
3 - S.O.EL RAM DE LLEIDA = 113 PUNTS
4 - S.O.EL VERDUM DE TORREFARRERA = 104 PUNTS
5 - CLUB OCELLAIRE PLA D’URGELL = 9 PUNTS
6 - S.O.LA SEU D’URGELL = 3 PUNTS

PUNTUACIONS

Gerard Caralps mostrant el trofeu.
A la dreta, junt amb el president de 
la nostra entitat.
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ENTITATS CENTRE EXCURSIONISTA D’AGRAMUNT

Excursió a les terres de l’Ebre

El diumenge 23 de maig 
vam realitzar l’excursió 
mensual a les terres de 

l’Ebre i vam dur a terme la Ruta 
de la Pau: en un dels espais de la 
Batalla de l’Ebre, a la Terra Alta, 
prop de Gandesa.

En aquesta sortida vam apro-
fi tar que visitàvem aquest espai 
històric per contractar una guia.
Realitzàrem un recorregut circu-
lar de 10 km amb un desnivell 
acumulat de 335 m. 

L’inici de la sortida va ser des 
de la “Fonteta”, tot caminant 

fi ns a l’ermita de Santa Magdale-
na i vam ascendir fi ns a la punta 
alta de la Serra de Pàndols, ano-
menada cota 705, on es troba el 
monument de la pau, en memò-
ria a tots els que van combatre en 
la “Batalla de l’Ebre”. En aquest 
indret ens esperava una guia, 
que ens va fer una visita guiada 
d’aquest espai. Ens va explicar 
els fets transcorreguts durant els 
115 dies que va durar la “Batalla 
de l’Ebre”, així com les diferents 
anècdotes d’alguns testimonis. 
Des d’aquest indret vam poder 

observar el territori on van tenir 
lloc els tràgics esdeveniments 
d’aquesta batalla, la Terra Alta, 
els Ports de Tortosa-Besseit, la 
Ribera d’Ebre i el Baix Ebre, en-
cara que hi havia una mica de 
boirina que ens va difi cultar po-
der-ho veure amb tota claredat.

Un cop acabada la visita vam 
descendir, tot fent un tomb circu-
lar per l’altre vessant de la serra 
de Pàndols, fi ns a la “Fonteta”, 
el punt d’inici.

La propera sortida serà el dia 
20 de juny i anirem a pujar el 
cim del Puigpedrós. És un cim 
apte per quasi tots els socis!

Recordem a tots els socis que 
per al dia 2 de juliol estem orga-
nitzant un sopar en motiu del 1r 
aniversari del centre. Es realitza-
rà al Consist Park i serà una ac-
tivitat 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 saber.

Us recordem que si voleu més 
informació podeu entrar a la pà-
gina web www.ceagramunt.com 
o enviar-nos un correu electrònic 
a ceagramunt@gmail.com. Tam-
bé ens podeu localitzar al telèfon 
689535233 (de 20 a 22h).   ■

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

Pilar Figuera
Tel. 973 39 20 42
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Per al dia 2 de 
juliol estem 
organitzant un 
sopar en motiu 
del 1r aniver-
sari del cen-
tre. Es realit-
zarà al Consist 
Park i serà 
una activitat 
de germanor.
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ENTITATS CASAL D’AVIS D’AGRAMUNT I  COMARCA

Celebració aniversari

El Casal d’Avis d’Agra-
munt i comarca cele-
brà el seu aniversari, 

el dissabte 22 de maig, amb 
una missa, un dinar i una 
sessió de ball. Per fer la festa 
més lluïda es va realitzar un 
sorteig amb premis obsequi-
ats per diferents comerços 
de la Vila, als quals la junta 
dóna les gràcies. També vol 

fer un agraïment especial a 
l’entitat “la Caixa” per ha-
ver-nos obsequiat amb un 
televisor, que podrem gaudir 
tots i totes a la nostra sala 
del casal d’avis.

Finalment us volem in-
formar del nou telèfon de 
l’entitat, que és el número 
següent 973392332.   ■
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HISTÒRIA AGRAMUNT A LES HEMEROTEQUES R. BERNAUS / J. BERTRAN

7 Julio 1897

Muy señor mío: Ha desistido 
de tocar el órgano y música 
en esta Iglesia parroquial el 
popular director don Francisco 
Casades, considerado como re-
putado ingenio musical.

Tal resolución hará que las 
funciones sacras no revistan 
el carácter solemne que le son 
propios, lo que sentimos pro-
fundamente.

Sin embargo, parece se ha 
indicado al señor director de una 
banda, para dirigir la música con 
que habrán de solemnizarse los 
cultos de esta parroquia.

No puedo pasar por alto, se-
ñor Director, sin exponer aquí 
el incalifi cable abuso de algunos 
que con su apostura poco devota 
convierten el santo templo du-
rante la misa de once de los días 
festivos en un lugar más bien 
profano. Tales abusos, repito, 
están abiertamente reñidos con 
el decoro y cultura que se debe 
á la casa de Dios.

Si las autoridades locales 
adoptaran las oportunas medi-
das no tendrían que lamentar 
tan lastimosamente los fi eles, 
esas profanaciones, que han 

hecho que se suspendiera la 
referida misa alguna vez.

Se comenta aquí la conducta 
de las autoridades por tener 
detenido en uno de los calabozos 
de las casas consistoriales un 
joven que tiene alteradas las 
facultades mentales.

En nuestro humilde entender, 
urge que la autoridad local, de 
acuerdo con la junta de sanidad, 
haga las correspondientes dili-
gencias sino quiere exponerse, 
como se teme, á que el mencio-
nado sugeto fallezca en el mismo 
calabozo.

Ha sido nombrado juez mu-
nicipal de esta villa por la Au-
diencia territorial de Barcelona, 
nuestro apreciable compatricio 
don Ramón Miró.

Mi entusiasta enhorabue-
na.

Ayer, á las seis y media de 
la tarde, pasó por esta villa con 
dirección á la Seo de Urgel el 
eminentísimo Cardenal Casa-
ñas, saliéndole á ofrecerle sus 
respetos el clero parroquial.

Después de dos sesiones inau-
gurales, todavía no se ha elegido 
el Alcalde presidente, cargo que 
desempeña interinamente el Se-
ñor don Magín Brufau, persona 
de relevantes dotes y de rectas 
intenciones.

Sin otro particular me reitero 
de usted S. S.

q. b. s. m.,

El Corresponsal.

Desde Agramunt
6 de julio de 1897.

Señor Director da LA VANGUARDIA.
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Com podem constatar en 
les cròniques periodís-
tiques que anem pu-

blicant en aquesta secció, la 
societat agramuntina de fa un 
centenar d’anys era absoluta-
ment diferent de l’actual. De 
la que hem escollit per aquest 
mes en podríem destacar un 
parell de notícies.

Us imagineu que el senyor 
rector hagués de suspendre la 
missa de dotze pel mal com-
portament d’un grup de fi dels 
i demanés la intervenció de 
les autoritats municipals?

Us cap al cap que a Ca la 
Vila tinguessin tancat a la pre-
só un jove defi cient mental i 
que des del diari es demanés 
la intervenció de les autoritats 
sanitàries per evitar que el noi 
morís allí dintre?

Això passava fa tan sols 
cent anys.

El cardenal Casañas
a Agramunt

Per dues vegades La Van-
guardia dóna la notícia de 
l’estada a Agramunt del car-
denal Casañas que també era 
el bisbe d’Urgell, i cap de 
les dues vegades ve en visi-

ta pastoral: la primera, el 19 
d’agost de 1890, s’hostatja a 
cal Ciscar de camí del Con-
grés Eucarístic que se celebra 
a Lugo, i la segona, el dia 4 
de maig de 1897, va de camí 
de Madrid i no s’especifi ca
la casa on fa estada. Ens 
han explicat que a cal Ciscar 
sempre hi havia parada una 
habitació noble coneguda 
com “l’habitació del bisbe” i 
quan el prelat d’Urgell venia 
a la nostra vila feia estada a 
casa seva. Agramunt creiem 
que era la parada prèvia com 
a població important del bis-
bat abans d’anar a agafar el 
ferrocarril a Tàrrega per des-
plaçar-se a Madrid, a Barce-
lona o a Galícia quan baixava 
de la Seu d’Urgell. Fem una 
breu ressenya històrica del 
cardenal. 

Salvador Casañas i Pagès va 
néixer a Barcelona el 1833 i 
va morir a la mateixa ciutat el 
1908. Va ser nomenat bisbe 
de la Seu d’Urgell el 1879, 
en substitució del bisbe Jo-
sep Caixal que va morir exiliat 
a Roma per la seva ideologia 
absolutista i la seva implica-
ció en la Tercera Guerra Car-

lina. Casañas és conegut pel 
seu catalanisme i són molt 
notables els seus sermons 
d’exaltació patriòtica que va 
realitzar el 1880 en la cele-
bració del mil·lenari del mo-
nestir de Montserrat, i el del 
1893 en realitzar-se la res-
tauració del monestir de Ri-
poll. Va ser nomenat senador 
per la província eclesiàstica 
Tarraconense i segurament en 
l’estada a Agramunt de 1897 
es desplaçava a la capital per 
assistir al parlament.

Essent bisbe de la Seu va 
defensar la catalanitat d’An-
dorra davant les pretensions 
d’integració a França que es 
donaren per tres vegades. En 
l’aspecte religiós, dues pasto-
rals publicades el 1890 i el 
1891 sobre la crisi religiosa 
de l’època, li valgueren cartes 
públiques de reconeixement 
del Sant Pare Lleó XIII.

Aquesta ideologia catala-
nista i de defensa dels més 
pobres li va valdre nombrosos 
atacs dels sectors més inte-
gristes de l’Església. El 1895 
va ser nomenat cardenal. El 
1901, en morir el bisbe Josep 
Morgades, va ser nomenat 
bisbe de Barcelona, a petició 
de la mateixa ciutat. Instituí 
l’apostolat social popular per 
ajudar les classes més pobres 
de la ciutat comtal, tan abun-
dants en la revolució indus-
trial que es vivia al país.

Tot i això, el Nadal de 1905 
va patir un atemptat anar-
quista als claustres de la ca-
tedral. El 1906 donà suport 
a la creació de la Solidaritat 
Catalana, després dels atacs 
dels militars al Cu-cut i a La 
Veu de Catalunya i de la pro-
mulgació de la llei de Juris-
diccions per part del govern 
de Madrid.   ■
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Ens han explicat 
que a cal Ciscar 
sempre hi havia 
parada una habita-
ció noble coneguda 
com “l’habitació 
del bisbe” i quan 
el prelat d’Urgell 
venia a la nostra 
vila feia estada a 
casa seva.

Us cap al cap que a 
Ca la Vila tingues-
sin tancat a la pre-
só un jove defi cient 
mental i que des 
del diari es dema-
nés la intervenció 
de les autoritats 
sanitàries per evi-
tar que el noi morís 
allí dintre?
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ESPECIAL
SANT JORDI CERTAMEN LITERARI

PADRÍ

Sempre recordaré quan de petiteta
cada dissabte al matí,
i amb tota la il·lusió
a casa, ens venies a recollir.

El meu germà i jo,
trapelles com érem,
et fèiem enfadar
però tu mai ens renyaves.

El teu lent caminar
era com un gran mirall
resultat de tota una vida
de molt dur treball.

I el teu cor cansat, molt cansat
de tantes i tantes hores
sota l’ardent sol
i sota el glaçat hivern.

Tot i així sempre tenies un somriure
per la teva estimada família,
el més valuós Tresor
que t’omplia d’alegria.

Les festes més assenyalades
i veure’ns tots reunits
era el regal més preferit
que mai haguéssim pensat.

Necessitaves tant poc per ser feliç
i entregaves tant als qui estimaves
que no puc deixar de pensar
en el molt que et trobo a faltar.

Carla Esteve Bernaus

L’ESSÈNCIA SEGUEIX INTACTA

En qüestió de segons pot canviar 
tot allò que en consideres el teu món. 
Descobrir una nova fragància, reco-
brar una amistat, malferir-te amb unes 
tisores, perdre algú important, sentir-
te idiota o recuperar algú que enyo-
raves. Tot això és el que incondicio-
nalment et va formant, sense opció a 
triar. Penso, doncs, que una mostra de 
valentia i maduresa és la facilitat per 
l’adaptació als canvis, anar entomant 
tot allò que contínuament et posa a 
prova i sobretot aprendre a conviure-
hi. Perquè malauradament aclucant 
els ulls, tombant el cap noranta graus 
cap on tot sembla més bonic o senzi-
llament somiar, no et permet esquivar 
el curs inevitable de la vida. Per cert, 
et vaig a mostrar com es preparen 
els somnis. La gent creu que és un 
procés molt fàcil, però és una mica 
més complicat del que sembla. La 
clau és la combinació delicada d’in-
gredients complexos: Primer, posem 
pensaments a l’atzar. Després afegim 
una mica dels fets del dia barrejats 
amb alguns records del passat: amor, 

amistats, relacions i totes aquestes pa-
raules i cançons que se senten durant 
el dia. Finalment s’afegeixen realitats 
viscudes i també un pessic d’alguna 
cosa personal. I ens posem a reme-
nar… Encara que, tot plegat és més 
senzill del que sembla, cal que deixis 
que els canvis t’aportin aquella petita 
part necessària per créixer, clavar les 
ungles als grans plaers i ser, dia rere 
dia, una mica més intrèpid. Saps, crec 
que he deixat enrere el moment del 
dubte, aquell moment en un viatge 
on és més llarg tornar a l’instant de 
sortida que continuar fi ns al fi nal. És 
més senzill limitar-se a viure esperant 
que les grans decisions les prenguin 
els altres i deixant-se arrossegar pel 
corrent, veritat? Això és el que fan 
tots. Observen embadalits com des-
prés ells s’ensorren els bons records i 
cap endavant tot apareix encara més 
fosc i ja a ningú l’importa, ja no és 
important. Ningú intenta aturar-lo ni 
recuperar-lo. Ningú no fa res.

Andrea Corina i Iorgulescu

Ester Sangrà i Plaza
Premi prosa “visualit-
zació d’un conte”
2n de primària
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Sé que no vaig ser la parella perfec-
ta, no et vaig regalar roses ni bom-
bons i mai et vaig dir que t’estimava, 
però vull que sàpigues que el que 
abans trobava detalls sense impor-
tància són per mi ara el tresor més 
valuós. Jo et compraria el cel si esti-
gués en venda, et regalaria l’univers 
perquè totes les estrelles fossin teves 
i amb una sola mirada et diria que 
t’estimo més que a la meva vida.

En aquests moments els meus pen-
saments només són per a tu. Voldria 
tenir la certesa que ets viva, però no 
sé si és així. Sigui com sigui t’enyoro; 
no oblido la teva veu quan t’enfada-
ves, recordo més que mai aquella ar-
ruga que et sortia al front quan em 
renyaves i fi ns i tot mantinc viu en la 
memòria el color del vestit amb què 
em vas robar el cor. Era del color de 
l’aigua del mar, que porta i s’enduu 
tants records.

També tinc dubtes de si jo estic viu. 
No sé on sóc, si a la Terra o a l’in-
fern, ambdós llocs són similars ara 

per ara. Recordo que era a la meva 
habitació quan de sobte un fort tre-
molor em va sobresaltar i el sostre de 
la meva humil casa es va desplomar. 
No sé exactament els dies que fa que 
estic aquí, sota les ruïnes de la llar on 
vaig créixer.

Aquí tot és fosc, però la desespera-
ció i el desig de sobreviure fan que, 
sense poder-me moure, m’assabenti 
de tot el que passa al meu voltant. 
Els crits de la meva mare van ser 
aterradors; vam parlar fi ns fa uns 
dies, aquí, enterrats sota la runa de 
la casa que amb tant d’esforç havia 
construït el meu pare. La mare es 
queixava de les cames, no les podia 
moure, però ha deixat de respondre a 
les meves preguntes fa hores. El meu 
pare i els meus germans també eren 
a casa en el moment del terratrèmol, 
i no sé què els ha passat. Fa uns dies 
tot es va remoure de nou, la pols no 
em deixava ni respirar, de sobte vaig 
veure una escletxa de llum que va ser 
la font de la meva esperança. Algú 

parlava en anglès i vaig sentir la veu 
de la Marie, la propietària malcarada 
del supermercat del carrer. Vaig de-
duir que algú l’havia tret d’entre les 
runes. Vaig intentar cridar amb totes 
les meves forces, però estic massa fe-
ble i ni tan sols els puc advertir de la 
meva presència.

Ja no confi o que em rescatin. Espe-
ro que siguis on siguis, em guardis 
un lloc al teu cor. Ara només veig el 
teu somriure que il·lumina aquesta 
foscor.

Deu dies després del terratrèmol, 
dos bombers espanyols de l’organit-
zació de Bombers Units Sense Fron-
teres (BUSF) rescataven l’Evans entre 
les runes de casa seva.

Un mes després de la tragèdia, 
Port-au-Prince és una ciutat fantas-
ma instaurada en l’horror i l’Evans, 
abatut per no haver trobat l’estimada
Taïna, té la certesa que per molts 
anys que posi a la seva vida, el temor 
no s’esvairà.

Laura Ripoll i Galan

LA LLUM DE L’ESPERANÇA

Genar Esteve i Gatnau
Premi poesia visual, 4t curs d’ESO

Sergi Tolosa i Badia
Premi poesia visual, 1r de Batxillerat
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Un dia més, em llevo, desesperada. 
Un dia més, sola, sense res de nou. A 
poc a poc vaig fent el meu camí, soli-
tàriament. Em sento invisible, buida. 
No sé si val la pena continuar... Per 
què? Un milió de preguntes tamba-
legen pel meu cap. Únicament puc 
confi ar en un paper i un bolígraf per 
desfogar-me, no necessito cap con-
sell... total, per tornar a entrebancar-
me amb una mala pedra del destí...

Un antifaç cobreix els meus ulls, 
camino cegament guiant-me per l’ins-
tint del no-res. No tinc ruta defi nida, 
no tinc rumb per seguir. Perduda en 
un món immens. 

Si la vida fos escrita en llapis, po-
dríem esborrar les males passades 
que la vida ens ha jugat, podríem es-
borrar també persones que desitgen 
fer-te mal. Però per mala sort, la vida 
no està escrita, la vida està compos-
ta per una sèrie de moments, petits 
instants, detalls o persones, que fan 
que tot valgui la pena o, pel contrari, 
fan que et neguis a seguir caminant 
pel teu sender on pateixes per saber 
quina serà la nova por a la qual t’en-
frontaràs.

Un mal tràngol, pot ser. Això ja dura 
massa, un nus se’m remou per dintre. 
Estic a punt d’abandonar la partida. 
Necessito ser feliç. Necessito més que 
res una mà, una llum, una veu interior 
que em digui: “Has de tirar endavant 
amb les difi cultats que et presenta la 
vida”. Però no, no és així. Llàgrimes 
recorren el meu rostre. Llàgrimes de 
ràbia i de tristesa a la vegada.

Algú m’acaricia suaument l’esque-
na. Una inquietud recorre el meu cos. 
Ets tu, mare. 

Delicadament m’agafes la mà, em 
sento segura al teu costat. No tinc te-
mors, ni por. 

M’expliques que durant el llarg 
trajecte que hem de caminar es cau 
molts cops a terra, es patina, t’en-

trebanques amb alguna pedra, per 
petita que sembli. Però en això està 
la clau de la felicitat. Aquí és quan 
t’has d’aixecar amb valentia, amb ga-
nes de continuar vivint. Mai t’has de 
rendir ni enfonsar-te, no has de dei-
xar que la por a perdre et porti per 
un camí fosc. Arrisca’t, llença’t al que 
realment desitges, sinó mai podràs 
palpar del tot la felicitat. 

Dolçament m’apartes el cabell de 
l’orella i m’agafes la mà amb més 
força i contundència, i amb un to 
de veu fi  em dius: “Filla, mai estaràs 
sola, sigui on sigui, sempre estaràs 
dins meu, ets el meu petit tresor, no 
vull que pateixis, somriu a la vida, no 
tot és tan fàcil, sé que tu pots amb tot 
això, fes un esforç, sigues feliç”.

Gràcies mare, li responc. Gràcies 
per treure’m aquest antifaç de color 
negre que em cobria de por i d’an-

goixa. Gràcies un cop més, per ser 
aquí al meu costat... Ara, quan em 
sento sola, obro els ulls i et veig a tu, 
guiant-me. Ets indescriptible, mare.

Decidida em cordo les sabates ben 
fort, m’espera una llarga vida, un 
llarg camí per seguir. Estic disposa-
da a trencar les barreres que m’im-
pedeixen ser qui sóc. Em proposo 
tirar endavant a pesar de les difi cul-
tats, em proposo també afrontar els 
problemes amb serietat, raonant. 
No deixant-me emportar per la ira, 
la ràbia i el desengany. Procuraré ser 
justa amb qui es creui pel meu camí, 
i tindré picardia per si algú em vol fer 
jugar una mala passada. Ara he des-
cobert que la felicitat és el camí que 
vull escollir. Et dec la vida sencera, 
mare. Gran mare.

Núria Tolosa i Badia

ESTIMADA MARE,
GRAN MARE:

ESPECIAL
SANT JORDI

La veritat de les paraules

Un soomriure alleuja la pena i el sofriment,
La ffele icitat inunda tot el que ens envolta, 

L’L’esperança és la font del nostre ser, 
LaLa bellesa de les coses ho alegra tot,

L’amistat ens permet sobreviure, 
La salut ens fa sentir molt bé, 

L’amor ens alleuja el sofriment, 
Els colors alleugen el temor,

La llum espanta la foscor, 
La tristor no ens agrada, 

La foscor envaeix,  
La por ens espanta,
La mort és terror,
El mal és dolent, 
tot s’ho emporta, 

Rebutgem la lletjor, 
Morim del dolor,
La lletjor ens fa fàstic,

El fred fa tremolar, 
Tot s’ho emporta, 
Patim en el fons, 

Ens espanta el nou, 
Plorem i plorem, 

Tenim por,
Por. 

IIII
III

II
 I 

. 

Totot el el q que ens agrada desapareix al cap del temps per culpa de les coses que nosaltres mateixos no fem bé.

Miquel Rallo i Arnau. Premi poesia visual, 2n curs d’ESO
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ENTRE EL CEL I LA TERRA

El llac on anys enrere havia passat els moments que 
l’havien marcat més de la seva vida està en calma. Les úl-
times llums del crepuscle han pintat una fi na capa de pla-
ta sobre la seva superfície. El sol està a punt d’amagar-se 
i, amb ell, un dia més morirà. L’aire és fi  i net i es poden 
distingir amb precisió els llunyans i nus arbres que envol-
ten el llac. Ella mira fi xament l’aigua com si per la força 
d’atracció de la seva mirada pogués fer que el seu germà 
n’emergís. Ja fa una estona que té els ulls clavats en un 
lloc concret del llac. A estones els manté semitancats amb 
les parpelles a mig caure, cansats i una mica envermellits 
pel sobreesforç de mirar contínuament al mateix punt. 
Potser somia. Potser recorda. Sembla que estigui mirant 
una inacabable pel·lícula refl ectida a la superfície del llac. 
En realitat, això és el que passa. Acaricia emotivament 
amb la mirada les imatges d’una història del passat. Tot 
i el dolor que sent manté el rostre inexpressiu: ni una 
llàgrima ni tan sols una mica d’humitat en els seus ulls 
verds. Ulls de cec.

Fa unes quantes hores que està asseguda en un banc 
gairebé sense moure’s, aliena i desatesa al que està succe-
int al seu voltant, submergida en els seus pensaments. Hi 
ha unes poques barques que es mouen a la lentitud del 
llac i prop del banc on ella està asseguda. La seva néta es 
gronxa somrient i els seus rínxols daurats ballen al ritme 
del vent desafi ant la gravetat. Aquella imatge la fa sentir 
millor; sent que de cop i volta el seu cor encongit i em-
presonat se sent una mica més lliure, sospira; i nota que 
aquella càrrega ja no li pesa tant. Sent que no pot resig-
nar-se a esperar que les ferides i el dolor creixin enlloc de 
cicatritzar. Desvia la mirada cap a la tauleta on hi ha un 
joc de te, tot de plata, i agafa per l’ansa la tassa de porce-
llana xina. El te gairebé sense provar, s’ha refredat.

Es disposa a fer un altre glop de te quan, de sobte, un 
crit estrident trenca el silenci i veu que la Victòria, la seva 
néta, ha caigut del gronxador. L’àvia deixa ràpidament la 
tassa a la plata i va al costat de la néta. Li agafa el genoll 
amb cura i veu que s’ha fet una rascada. No és una ferida 
profunda però li surt una mica de sang. Inevitablement 
aquell moment li recorda d’altres de molt semblants del 
seu passat. Va ser un d’aquells dies el que va trastornar 
el seu món, el dia que la va convertir en una persona 
diferent. Va ser el dia. Sent que tot el que havia avançat 
minuts abans està retrocedint a una velocitat tres vegades 
major i comença a sentir-se dèbil i impotent. Finalment el 
dolor es manifesta. Una efímera llàgrima neix dels seus 
ulls, llisca per la seva cara i mor a la ferida del genoll. Ara 
és l’àvia qui plora. La néta abraça la seva àvia; no neces-
sita preguntar-li per què plora, no és el primer cop que li 
passa. Deixa que el silenci parli per ella. 

Unes poques llàgrimes després, l’àvia abaixa el cap una 
mica avergonyida i s’eixuga les llàgrimes elegantment amb 
un mocador rosa. Quan aixeca el cap té un lleuger som-
riure dibuixat als llavis. La nena té un rostre inescrutable. 
Tot i ser encara una nena innocent, la Victòria ha heretat 
la brillant intel·ligència i perspicàcia de la seva àvia, del 
mateix nom que ella. “Em sembla que venir al llac no és 
bo per a tu, àvia” –li diu la néta convençuda. L’àvia no se 
sorprèn de l’afi rmació de la criatura i li respon sàviament: 
“Ja ho entendràs quan siguis més gran”. Sap que no tin-
dria sentit explicar-li la tràgica història que va succeir en 
aquest mateix llac fa quaranta-tres anys. Aquell fatídic dia 
en què les aigües del llac van emportar-se el seu germà 
gran amb l’últim raig de sol. 

L’àvia puja la néta a la seva falda i li fa un petó al 
front. Àvia i néta contemplen com els dèbils raigs de llum 
s’amaguen tímidament dibuixant una clara frontera entre 
l’aigua del llac i el cel. Pocs minuts després l’últim raig de 
llum s’escola fugaçment cap a l’infi nit. Llavors decideix 
que és el moment de deixar enrere el passat, almenys per 
avui, i dirigint-se cap a l’interior de la casa, àvia i néta 
desapareixen entre el pintoresc paisatge de càlids colors 
que ha pintat la tardor. 

Judit Teixidó i Oms

VIURE

És nit, dia i sentiment,
és estimar, odiar, plorar i riure,
és cel, terra, sorra i mar,
és claror, foscor, fred i calor.

És caure i aixecar-se,
és tenir il·lusió i empenta,
és lluitar sense ser vençut,
és voler poder prendre decisions per un mateix.

És ser el timó de la teva vida,
és voler-ne conduir el rumb,
és somriure sense por al demà.

I és que no només es tracta de respirar,
amb l’ahir, l’avui i el demà
s’ha de VIURE.

                      Míriam Carrera i Manzano
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Estimada mare,
Avui el cel brilla, els pins 

que m’envolten estan plens 
d’ocells i la gespa del ter-
ra està humida i verda. És 
un dia com altres de maig, 
però la incertesa de no sa-
ber com actuar corre un 
cop més per dins meu.

El pare ja no entra a casa 
com abans, recordes? Sem-
pre duia un somriure trans-
parent que en veure’ns se li 
refl ectia l’alegria als ulls. El 
Marc ja ha deixat d’escol-
tar la música màquina que 
tots els dissabtes al matí 
ressonava per tota la casa 
i no ens deixava dormir, i 
la Paula ja no juga com ho 
feia abans, que començava 
jugant amb el gos i acaba-
va estripant-se els panta-
lons en voler anar massa 
de pressa amb la bicicleta.

Ara no tinc ningú amb 
qui recolzar-me i m’he de 
fer càrrec de les feines de 
la casa. Després de deu 
anys repetint-me que ha-
via d’aprendre a planxar, 
ara m’hi he hagut de po-
sar. La veritat és que ara 
valoro l’ordre de la roba i 
encara, quan miro la cadi-
ra de darrere la porta, em 
sembla que et sento dient: 
“Marina posa’t la roba 
en ordre i no tota en un 
munt, que després l’he de 
planxar...” Sí, la veritat és 
que m’ho sembla.

La padrina, per això, 
cada diumenge puja a fer 
el dinar i ens reunim tots 
com ho fèiem abans. La di-
ferència és que ara no hi ha 
ningú a qui digui: “quanta 
gent voldrà cafè?”; ni l’on-

cle que surti tot dient: “jo 
en vull un, però curt, que si 
no a la nit em costarà dor-
mir; ni el padrí que se’n 
reia dient: “ai, Mateu, que 
no seràs mai un home...”

Com he dit abans, la in-
certesa de no saber si po-
dré tirar endavant la casa, 
els estudis, ensenyar tots 
els valors a la Paula per tal 
que el dia de demà sigui 
una noieta alegre i educa-
da, tot se’m fa un cúmul de 
sentiments que acostumen 
a esvair-se després de pas-
sar tota una nit plorant per 
tal de poder tornar a ser 
l’endemà la nena que es 
veu obligada a fer-se dona 
i a deixar els anys d’ado-
lescència.

Quan em sento insegura, 
m’agrada agafar un llibre i 
fer veure que llegeixo, men-
tre els meus pensaments 
van més enllà del que diu 
el text. Em poso a pensar 
en els bons moments que 
juntes vam passar. Com 
oblidar aquelles tardes de 
compres que deixàvem la 
Paula amb la padrina i els 
homes de la casa al poble 
per tal de poder comprar 
més tranquil·lament? Com 
oblidar els diumenges al 
matí que després d’una nit 
de festa em feies aixecar a 
les onze del matí per tal 
que comencés a estudiar, 
i quan marxaves pensava: 
llàstima, s’ha recordat que 
havia d’estudiar? Però és 

que estaves en tot: la casa, 
el treball, el pare, el Marc, 
la Paula i jo; la veritat no 
sé com ho podies fer tot.

Ui! Si que s’ha fet tard?
Crec que començaré a 

anar cap a casa a banyar la 
Paula.

Cuida’t, demà ja torna-
ré.

Molts petons!

PD: Ui, m’oblidava de 
dir-te que t’he portat unes 
fl ors de plàstic, ja que aquí 
al cementiri les fl ors natu-
rals encara es panseixen 
més ràpid a causa del pa-
tac de sol que cau.

Marina Utges i Borges

CARTA SENSE RESPOSTA

ESPECIAL
SANT JORDI CERTAMEN LITERARI

Sergi Aritzeta i Solé
Premi poesia visual, 1r curs d’ESO
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UN AMIC DIFÍCIL

Per què no em deixes acaronar-te?
Per què no et deixes estimar?
Per què no em deixes mirar-te als ulls
i veure en la seva blavor el cel clar?

Tens la mirada trista, perduda,
i no sé què t’ho fa,
potser un dia et van maltractar,
potser un cotxe et va xafar.

Ara camines amb la columna corbada
i la cadera no pots aixecar,
la pota desviada et coixeja
i no pots gairebé caminar.

No sé perquè hi ha gent tan dolenta
no sé perquè això ha de passar,
em fa pena veure’t així,
faré el possible per poder-lo arreglar.

Jo vinc i vindré aquí cada dia
per veure si a la fi  et deixes acaronar,
per veure si em deixes ser el teu amic
per veure si un xic d’amor et puc donar.

No vols abric ni paraules,
només m’acceptes el menjar,
però jo vinc aquí cada dia amb la il·lusió
que un dia et deixis estimar.

Albert Miralles i Sorribes

SOM(NI)

Estic dins.
Penso,

gaudeixo,
imagino,

sóc.
Et miro i et consolo. Et sento i no t’enyoro.

L’impossible es fa real i la realitat supera la lògica.

Estàs dins.
Et creo,

et gaudeixo,
t’imagino,

ets.
El que no és, és. T’agafo i no et deixo marxar.

És recíproc, tu ho fas i jo ho faig. És el lloc de l’encontre esperat.

Estem dintre.
Ens toquem,
ens mirem,

ens somiem...
Som.

Meritxell Aleu i Soler

Anna Penella i Prat
Premi poesia visual, 2n de Batxillerat
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5 d’octubre de 2009

Fa uns dies que em sento estra-
nya. El meu estat d’ànim no és el de 
sempre, el de la Maria riallera i amb 
ganes d’anar a treballar i de cuidar 
la meva família, sinó que ara m’estic 
moltes estones plorant, sense ganes 
de fer res i amb un sentiment immens 
de solitud. A més m’oblido d’activi-
tats de la feina, com per exemple la 
reunió d’avui amb el director. Això 
li pot passar a tothom, però és que 
aquesta reunió la realitzem cada di-
lluns des de fa 15 anys, i no m’havia 
passat mai. Espero que sigui un des-
cuit temporal causat per l’estrès. 

28 d’octubre de 2009

La situació no ha millorat. Avui 
m’he llevat a l’hora de sempre i he 
despertat els nens per acompanyar-
los a l’escola. En marxar de casa te-
nia la sensació que em deixava algu-
na cosa però no he sabut el què. En 
arribar a l’escola m’he adonat que 
no havia pensat a agafar la motxilla 
dels nens ni la meva cartera de la fei-
na. He deixat els nens a la classe i he 
tornat ràpidament a casa a buscar-la, 
però quan posava les claus al pany 
de la porta ja no recordava què havia 
anat a buscar. Sort que el meu marit 
havia vist les motxilles dels nens a la 
seva habitació i m’havia deixat una 
nota dient-ho.

3 de desembre de 2009

Després d’estar un mes bé, he tor-
nat a recaure. Avui és l’aniversari del 
meu fi ll petit, en Marc, i no hi he 
pensat fi ns l’hora de dinar, quan el 
meu marit m’ha preguntat quin regal 
li havia comprat. No he pogut evitar 
que em caiguessin les llàgrimes, ja 
que un sentiment d’impotència ha 
crescut dins meu. A la tarda he anat 

DESTÍ FIXAT

UN RECORD ETERN

Decidida miro el destí.
Sola, amb tota una vida per seguir,
a poc a poc vaig escrivint el meu camí. Com tu em vas ensenyar,
trepitjant fort. Tot i que ara ja no ets amb mi...

Pel meu camí et vas creuar,
i m’has deixat una petjada que ningú podrà esborrar.
Sense tu no tinc coratge per continuar,
necessito la teva ajuda, la teva mà.

Fa temps que no ets aquí,
però jo et porto dins del cor,
et seguiré recordant sempre com un gran tresor.
El teu record em fa gran cada dia, no existeix la por.

Tantes coses em vas ensenyar,
com tu ningú em va apreciar...
Encara recordo l’última abraçada que em vas donar,
de la meva memòria fàcilment no es podrà esborrar.

Ara tot ha canviat, no estàs al meu costat.
Però no m’he d’entristir, he de continuar
amb valentia, fortalesa i alegria.
Amb aquell somriure que em transmeties dia a dia.

Gràcies per tots els moments que ens vas donar.
Ja saps tot el que t’arribem a estimar.
Ara només ens toca continuar,
tal i com tu ens vas ensenyar.

Padrina, no t’enganyaré.
Per sempre més et recordaré.
Com una llum que em guia et seguiré
amb el desig que, siguis on siguis, estiguis bé.

Núria Tolosa i Badia

ESPECIAL
SANT JORDI CERTAMEN LITERARI
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a comprar el regal, i se m’ha passat 
pel cap comprar-li una bicicleta. Tot 
ha anat bé fi ns que m’he entretingut 
parlant amb una companya de feina 
pel mòbil i m’he deixat el regal a l’as-
censor. Sort n’hi ha hagut que una 
veïna me l’ha portat.

21 de desembre de 2009

Ahir estava tornant de la feina pel 
camí de sempre, però en arribar a la 
cruïlla no vaig saber cap a quin car-
rer havia d’anar, si cap a l’esquerra o 
recte. Va ser com si per un moment 
se me n’hagués anat el cap i no sa-
bia on era. Vaig seure en un banc i 
em va començar a recórrer un sen-
timent d’angoixa i de por. Era com 
si per uns minuts s’hagués aturat el 
món, però de sobte, com si fos màgia 
ja vaig començar a recordar-ho tot. 
Quan vaig arribar a casa, vaig parlar 
amb el meu marit i vam decidir que 
m’acompanyaria al metge després de 
les festes de Nadal.

8 de gener de 2010

Després de passar les 
festes de Nadal tranquil-
les, avui he anat al metge 
i encara no sé el que tinc, 
ja que de moment m’he 
de fer unes proves. 

19 de gener de 2010

No em puc creure el 
que m’ha passat. He fet 
el dinar com cada dia i 
després hem dinat tots 
quatre. A continuació he 
rentat els plats, he en-
dreçat la cuina i me n’he 
anat a estirar una estona. 
Quan m’he despertat he 
anat a beure un vas d’ai-
gua a la cuina, però quan 
he obert la porta m’ha 
vingut una olor molt for-
ta a gas. He anat corrent 

cap al fogó i he vist que m’havia dei-
xat el gas obert. No podia ser que 
allò m’hagués passat a mi! Per sort 
estava sola a casa, ja que si els arri-
ba a passar alguna cosa als nens no 
m’ho hauria pogut perdonar mai. 

22 de gener de 2010

ALZHEIMER. Aquesta és la parau-
la que ha mencionat el metge, aquesta 
és la causa dels meus oblits, aquesta 
és la meva malaltia. Quan l’he senti-
da m’ha caigut el món a sobre. M’he 
preguntat com és que jo amb 50 anys 
podia tenir una malaltia que normal-
ment la pateixen la gent més gran de 
70 anys. El metge m’ha dit que és 
molt poc freqüent que la pateixi gent 
de la meva edat però que sempre hi 
ha possibilitats. Me n’he informat i 
he descobert que quan l’Alzheimer 
apareix a la meva edat, el seu curs és 
molt més ràpid i es pot acabar inca-
pacitat al llit abans.

15 de març de 2010

Avui serà l’últim dia que escric en 
aquest diari. Durant aquest mes i mig 
he empitjorat força. He començat a 
oblidar noms de persones conegudes 
i cares, coses de la meva feina habi-
tual i de la meva vida quotidiana. No 
vull que els meus fi lls i el meu marit 
em vegin d’aquesta manera, i això 
no és el pitjor, sinó que cada vegada 
estaré més malament fi ns que ja no 
em reconeixeré ni a mi mateixa. He 
decidit escriure’ls una carta que els 
arribarà quan ja no sigui en aquest 
món. Estic molt trista per tot el que 
està passant, però sobretot perquè 
em sap molt greu que els meus fi lls es 
quedin sense mare i que el meu marit 
es quedi vidu. Espero que d’aquí uns 
anys es trobi la cura per aquesta ma-
laltia i que ningú més hagi de morir 
per aquesta causa.

Clara Llorens i Sera

Joan Vilalta i Gili
Premi poesia visual, 3r curs d’ESO
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L’amic Abdeslam

OPINIÓ EL CELOBERT per JOAN PUIG i RIBERA

L’Ajuntament d’Agramunt 
ha posat en marxa per als 
immigrants que volen mi-

llorar l’aprenentatge del català 
un recurs conegut com “parella 
lingüística”. Consisteix en facili-
tar a cada aprenent el contacte 
amb una persona d’aquí per tal 
que hi mantingui trobades en 
què practiquin la parla. Aques-
ta manera d’ensenyament-apre-
nentatge d’una llengua és ben 
original i positiva. No suposa 
cap despesa per a ningú, ja que 
compta amb la predisposició i la 
bona voluntat d’ambdues parts. 
El contacte entre les dues perso-
nes no es fa llarg ni feixuc, per-
què cada parella té una conversa 
d’hora durant deu setmanes.

Els catalanoparlants sovint 
estem orgullosos de la nostra 
llengua i la defensem de les di-
fi cultats en què s’ha vist (i en-
cara es veu) immersa. És ben 
comprensible. Altres (gairebé 
tothom!) ho fan amb la seva. 
Qui no defensa igualment la 
seva mare, la seva propietat o la 

seva terra? Només els malnas-
cuts en reneguen! Tots (o quasi 
tots), doncs, estimem el català i 
més perquè en sabem la història 
i els tràngols que ha patit. Una 
altra cosa, però, és atrevir-nos a 
fer un pas més. No només de-
fensar-la amb paraules: qui l’es-
timi, que ho demostri!

Per això mateix, alguns agra-
muntins ens hem ofert a com-
partir una hora setmanal amb 
una parella lingüística. L’experi-
ment es posà en marxa el mes 
de maig. Ara ja no falta gaire 
perquè se’n pugui avaluar el re-
sultat que; segurament en tots 
els casos, serà francament po-
sitiu.

La meva parella lingüística es 
diu Mrizak Abdeslam, un noi de 
mitjana edat vingut del Marroc. 
Fa un parell d’anys que viu al 
nostre poble, juntament amb 
la seva esposa i una fi lla. Està 
content d’haver vingut perquè 
creu que aquí pot millorar el 
seu modus vivendi, encara que 
de moment hagi hagut de dei-
xar la feina de professor i aquí, 
en aquests moments, no tin-
gui una ocupació estable que 
li asseguri un sou regular. Té 
una gran il·lusió per aprendre 
el català perquè sap que això 
li obrirà portes. L’Abdeslam és 
una persona agradable, culta, 
interessada pel coneixement i 
per aprendre. Xerraire com el 
qui més, fi ns al punt que obre el 
seu cor amb l’afany d’omplir-lo 
amb nous coneixements. És una 
persona amb ganes de millorar, 
d’integrar-se... Per sorpresa i 
admiració meves, resulta, a més 
que l’Abdeslam és un professor 
a qui no només li agrada la poe-
sia, sinó que en fa en àrab i que 

després tradueix al català. Les 
seves poesies són vives i cristal-
lines com l’aigua regalada d’una 
deu del Pirineu. Potser pensareu 
que exagero, que no és així... 
Tant hi fa; llegiu:

Vaig trucar a la porta de Ca-
talunya./ El poema va trucar a 
la meva porta./ Benvingut, oh 
estrany, oh fi ll de l’home / amb 
cor ple d’amor i harmonia./ Vine 
i compartim el sentit del temps i 
el lloc./ Diguem a la terra que si-
gui poesia./ Cantem junts l’him-
ne de la pau./ Bevem junts del 
got de la llibertat.//Oh, poetes 
de Catalunya, / abraceu aquesta 
nació / que ha omplert la seva 
història amb honorables, / que 
ha heretat dels grans campions; 
/ abracem amb el cor i la llen-
gua, / amb la mà i la ploma;/ po-
seu-la en la profunditat del cor 
per sempre./ Quant us estima 
aquesta pàtria!// Catalunya ens 
crida a ser grans,/ a anar sempre 
al davant./ El mal s’ha de man-
tenir fora,/ El bé s’ha de man-
tenir al cor./ Estic a Catalunya, 
casa de la poesia;/ en mi viu 
Joan Maragall i els seus néts./ 
Catalunya: casa de lleialtats i 
nacionalitats,/ casa de llibertat 
i germanor.

Amb la coneixença de la meva 
parella lingüística no només hi 
surt guanyant ell amb la millo-
ra del català; jo també en surto
benefi ciat perquè he conegut 
una persona que, de no ser així, 
probablement mai no ho hauria 
fet; una persona que ve de ter-
res enllà, disposada a aprendre 
la meva llengua i a integrar-se 
en el meu poble. No només hi 
surt guanyant ell, jo també hi 
surto guanyant. Ara tinc un amic 
més.   ■

L’Abdeslam és 
una persona 
agradable, 
culta, inte-
ressada pel 
coneixement i 
per aprendre. 
Xerraire com 
el qui més, 
fi ns al punt 
que obre el 
seu cor amb 
l’afany d’om-
plir-lo amb 
nous conei-
xements. És 
una persona 
amb ganes de 
millorar, d’in-
tegrar-se...
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Ocells: guatlla

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

Molta gent descriu la guatlla com una mena de gallineta menuda que té ben poca cua, si fa no 
fa de la mida d’un estornell. El mascle i la femella es diferencien ben poc l’un de l’altre, però si 
ens hi fi xem bé es veu que el mascle té la gola d’un color terrós fosc, mentre que la femella la té 
blanca, i el pit del mascle és llistat, mentre que la femella el té cobert de pigues.

Aquests són ocells migra-
dors, és a dir, que se’n 
van a passar l’hivern a 

l’Àfrica i tornen a la primavera 
per fer els nius i criar als nos-
tres camps ja que és l’única 
espècie europea que és mi-
gradora.

La guatlla la podem trobar, 
a més a més de d’Europa, a 
l’Àsia, l’Índia i l’Àfrica. I en 
l’aspecte de mobilitat cal as-
senyalar que una gran part 
de la població té tendència a 
passar l’hivern a les nostres 
comarques. També es pot dir 
que les guatlles practiquen
el “nomadisme” tot bellu-
gant-se pel territori; sobretot 
els mascles que són lliures i 
polígams i, per tant, no els

cal tenir cura de la covada.
El seu cant és força cone-

gut a pagès i diuen que les 
guatlles quan canten ho fan 
tot dient “blat colrat, blat col-
rat...”. Si les sentiu cantar, 
fi xeu-vos-hi.

Un cop cobertes, les feme-
lles fan el niu pel seu compte 
al terra, normalment al mig 
d’un camp de cereal o entre 
l’alfals i hi ponen cap a una 
dotzena d’ous. Els coven i 
quan naixen els novells de se-
guida segueixen la vella que 
les crida talment que ho fa la 
lloca amb els polls. En cas de 
perill desapareixen com per 
art de màgia. En aquest sen-
tit es pot dir que les guatlles 
tenen un comportament força 
similar al de les perdius. Tam-
bé s’alimenten més o menys 
de la mateixa manera perquè 
els agraden les llavors, fulles 
tendres, fl ors, cucotes i cargo-
lins ben menuts.

Terra de moltes guatlles
Es pot dir que la nostra Pla-

na de Lleida és terra de mol-
tes guatlles malgrat la ten-
dència regressiva de l’espècie 
i les seves acusades fl uctu-
acions d’un any per l’altre. 
Certament, però, ara són més 
escasses que anys enrere. El 
fet de ser ocells típics de zo-
nes obertes, fa que s’instal-
lin en camps conreats i, per 
tant, les màquines de segar 

destrueixin molts nius i llo-
cades i, sovint, les velles i 
tot. I si no n’hi ha prou amb 
això, a més a més, se les 
persegueix arreu com a peça
de caça. Per això, moltes 
d’elles troben la mort durant 
la mitja veda quan està per-
mès caçar-les uns quants dies 
en ple mes d’agost per poder 
aprofi tar la presència dels 
ocells migradors que després 
se’n van a terres llunyanes del 
sud.

Botet
Abans hi havia un mètode 

molt tradicional per caçar-les, 
amb trampa, el qual consis-
tia en atreure els mascles tot 
imitant el cant de les feme-
lles amb una mena de reclam, 
crec que prohibit per les so-
cietats de caçadors, anome-
nat botet. D’ací es diu que ve 
l’origen de l’expressió “tocar 
el botet”. No ho sé pas.

Actualment sembla ser que 
hi ha moltes granges on es 
crien guatlles escampades 
per les nostres comarques i, 
tant la seva carn, com els ous 
semblen tenir una certa apre-
ciació, no excel·lent, però sí 
tirant a bona.

Ara és temps de sentir-les 
cantar a l’horta i als secans, 
entre els trossos de blat i els 
d’ordi fan la seva xerrameca. 
No és tan fàcil, però, poder-
les veure.   ■

El fet de ser ocells 
típics de zones 
obertes, fa que 
s’instal·lin en 
camps conreats i, 
per tant, les mà-
quines de segar 
destrueixin molts 
nius i llocades i, 
sovint, les velles i 
tot. I si no n’hi ha 
prou amb això, a 
més a més, se les 
persegueix arreu 
com a peça
de caça.
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OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Ton Sirera Josep Farreny Ortiz

El dia 18 de juny, Dia in-
ternacional dels Museus, 
a la Fundació Privada 

Guillem Viladot, decidiren molt 
merescudament i encertament 
dedicar aquest dia als “Llibres 
del polifacètic i gran artista Ton 
Sirera”. L’organitzador fou el 
nostre conegut director de la 
mateixa, bon crític i comissari 
d’art, Josep Miquel Garcia, a 
més de director de la “Funda-
ció Apel·les Mestres”.

Però la Sra. Maria Soler i Ba-

lagueró, vídua del Ton Sirera, va 
fer una semblança, promoció, 
impossible de superar per qual-
sevol gran crític, comissari d’ex-
posició... I és que aquelles pa-
raules eren dites amb i des del 
cor, d’aquella persona que esti-
ma com ningú pot fer-ho com 
ella. Són maneres de dir i de fer 
impossible de transcriure en lle-
tres ni paraules habituals. Sols 
aquells que hi érem presents 
sabem del que es tracta. Que-
dàrem profundament se duïts 
pel Ton Sirera, per aquesta força 
interior que porta implícit l’art, 
el misteri de l’art en totes les 
seves modalitats i matisos, ex-
perimentades des d’una familiar 
en la manera en què va donar 
la circumstància de la mort d’un 
fi ll del Ton Sirera, i en què la ví-
dua manifesta un condol llavors 
molt difícil de superar en aquest 
acte, en presència de l’altra ví-
dua que queda, la seva nora... 
En aquest acte d’homenatge al 
Ton Sirera, la seva vídua mani-
festa una gran satisfacció pel 
seu reconeixement en aquest 
dia a Agramunt, la vila que ell 
tant estimava.

Cal dir que també hi era pre-

sent l’altre fi ll del Ton Sirera, el 
Pere Sirera i Soler, amb el qual 
hom va tenir ocasió de poder 
parlar una estona. I vaig ado-
nar-me de la seva vàlua, i que 
està molt lligat i compromès 
amb la memòria del seu pare, i 
el seu i nostre temps. I també a 
l’art, a la fotografi a i al cinema 
en concret. I que el practica, 
encara que ara ja amb i de ma-
nera digital.

Amigues i amics, siguem res-
pectuosos amb l’art i els mu-
seus. Anem-hi no solament de 
manera esporàdica. Que no si-
gui cosa d’un dia només, i sem-
pre pensant que el temps passa 
i no torna. Amb més entusias-
me, si és possible, pels nostres 
artistes, estudiant-los, en ser 
consagrats, com molts altres, 
enriquidors de la nostra cultura, 
de la memòria, amb la pràctica 
de l’art d’avui, de persones com 
en TON SIRERA, que ha vingut 
a augmentar el nostre patrimo-
ni català des dels principis dels 
temps més remots. I en el seu 
cas, amb un reconeixement que 
s’estén universalment, fent el 
que se’n diu ara HISTÒRIA CA-
TALANA I UNIVERSAL.   ■

Quedàrem 
profundament 
se duïts pel 
Ton Sirera, per 
aquesta força 
interior que por-
ta implícit l’art, 
el misteri de 
l’art en totes les 
seves modalitats 
i matisos...
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OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Sió, arbres i Unescocat (www.unescocat.org)
Ot d’Acrimonts

En una de les cada vegada més espaiades 
visites que el meu jove amic fa a Agra-
munt, ens retrobàrem casualment...

Després de saludar-nos, el vaig assabentar 
de la nova tala d’arbres perpetrada a la ban-
queta del Canal d’Urgell. Una tala important, 
en el nostre terme, sense oposició, retrets ni 
queixes. Sense compassió ni miraments. Un 
autèntic “arbricidi”. Executat en el moment 
àlgid en què la saba vigoritzava els enormes 
cossos vegetals i diferents espècies d’ocells 
nidifi caven en les seves branques. Consumat 
durant la primera quinzena d’abril amb una in-
diferència general gairebé absoluta. Estranya 
que, en el mes de febrer, s’haguessin esporgat 
curosament. El meu relativament jove amic 
–passa dels quaranta–, se’n lamentà profun-
dament. Quan era estudiant esdevingué un 
activista ecològic convençut i participà en ma-
nifestacions diverses, en diferents llocs, con-
tràries a la degradació o destrucció del medi 
natural. Conseqüent amb el seu ideal, es gra-
duà com enginyer agrònom, especialitzant-se 
en biogeografi a. Concordàrem que, una ràtzia 
arbòria d’aquesta mena i en aquesta època, 

era difícil de justifi car, ja que, aparentment, 
no perjudicava ningú i benefi ciava tothom. 
Constitueix una degradació fl agrant de l’entorn 
i el paisatge. 

Ell, encara s’explanà sobre els darrers aven-
ços en biocenosi (?) –experimentats sobretot 
a Alemanya–, comentant-me que conclouen, 
que, per l’equilibri indispensable interrela-
cionat entre plantes i fauna microbiana, resul-
ta benefi ciós que cultius i arbres no estiguin 
allunyats. Doncs els microorganismes, parà-
sits, etc., vegetals, tendeixen a buscar més els 
arbres que les plantes. Jo no hi entenc i em 
limito a constatar, tan clar com puc, el que 
em digué.

...Feia pocs dies que ens havíem trobat, quan 
sortí el Sió d’abril. Una subscriptora també s’hi 
lamentava dels arbres que s’han anat tallant a
la banqueta del canal. Comparava la nostra 
“dèria destructiva cap als arbres”, amb l’ac-
titud dels francesos: “si estiguéssim a França 
estaria tot polit i ben cuidat... tinc la impres-
sió que la majoria d’arbres ornamentals que 
han estat plantats a Catalunya, ha estat fet 
per mans franceses... o almenys per mans il-
lustrades, com els que hi havia a la vora del 
canal”. Bernat Jofre, en l’editorial se’n fa res-
sò. Entre d’altres coses, li respon: “La mà de 
l’home hi té molt a veure... El patrimoni na-
tural no ha estat, ni està, oblidat a les nos-
tres contrades... L’arribada dels tractors ho va 
canviar tot... Es van tallar els arbres, arrencar 
els ceps... Amb la concentració parcel·lària del 
Segarra-Garrigues ho tornarà a fer... I sobre el 
Canal, aquesta és una història de la qual en 
parlarem en una altra ocasió. Per aquest tema 
i pel que sigui, benvingut un cop de mà... Que 
si fóssim a França ho tindríem tot net i polit, jo 
crec que si fóssim francesos seríem gavatxos... 
i parlaríem francès”.

La meva opinió és que no cal canviar ni 
d’identitat ni d’idioma. En tot cas de sensibili-
tat: envers els arbres i l’entorn natural. Només 
amb una viva capacitat de reacció, poden com-
paginar-se tot tipus d’interessos. De la mateixa 
manera que no vaig entendre –ni entenc en-

Marges a la banqueta 
del canal, al terme 
d’Agramunt.
Juny de 1999.

Al meu jove amic 
el vaig assabentar 
de la nova tala 
d’arbres perpe-
trada a la ban-
queta del Canal 
d’Urgell. Una tala 
important, en el 
nostre terme, 
sense oposició, 
retrets ni queixes.
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cara, ni crec que mai entengui– que, en cons-
truir la depuradora (obra necessària i lloable), 
es talessin tots els arbres del curs del riu Sió 
en el nostre terme, tampoc no entenc que se 
n’hagin tallat tants –indiscriminadament i bar-
roera–, a la banqueta del canal. En ambdues 
ocasions, sens dubte, hem perdut patrimoni 
natural. La pregunta és: un bé paisatgístic pot 
ésser destruït obviant el consentiment so cial?

Penso que no cal mostrar-se fervent ecolo-
gista ni assistir a manifestacions en favor de 
preservar la natura ni educar la canalla a fer-

ho; almenys, mentre ens la depreden davant la 
cara i ni obrim la boca. 

El lema del Centre Unesco de Catalunya diu: 
”La diversitat biològica és vida: cuidem la na-
tura. 2010, Any internacional de la Biodiver-
sitat”. Per a solidaritzar-nos-hi, proposo una 
petita i senzilla enquesta als lectors de Sió: 
enviar a la redacció una breu nota dient: SÓC 
PARTIDARI DE PRESERVAR ELS ARBRES 
DEL TERRITORI. O bé: NO EN SÓC PARTIDA-
RI. Fóra curiós saber-ne els resultats. Mentres-
tant, encara hi ha molts arbres per tallar.   ■

El lema del Cen-
tre Unesco de 
Catalunya diu: 
”La diversitat 
biològica és vida: 
cuidem la natura. 
2010, Any inter-
nacional de la 
Biodiversitat”.

Amb l’objectiu de promoure la lectura, el mes de febrer 
vàrem començar a donar veus per organitzar algun ti-

pus de trobada de lectors.
Després d’un parell de trobades (conduïdes pel Jaume 

Jovell), el resultat de la iniciativa ha estat el següent:
S’han apuntat una quarantena de persones, ens reu-

nirem un cop al mes i alternarem dos tipus de trobada 
Tertúlia de lectors (reunió en què els assistents poden 
tractar qualsevol 
tema relacionat amb 
la lectura, últims lli-
bres que han llegit, 
recomanacions, ta-
llers, presentacions 
de llibres, xerrades 
d’escriptors,...) i 
Club de lectura (re-
unió en què es par-
la d’un llibre, llegit 
prèviament per tots 
els assistents). 

La primera novel-
la llegida pel Club va ser País íntim de Maria Barbal 

Les Tertúlies es faran cada dos mesos, el 1r dimecres 
de mes, a les 20.30.

Per al Club de lectura hem establert dos torns: un de 

tarda, el 1r dilluns de mes a les 17.00, i un de nit, el 1r 
dimecres de mes a les 20.30. 

Les properes trobades del club seran: 
DILLUNS, 4 d’octubre a les 17.00h.
DIMECRES, 6 d’octubre a les 20.30h.

I la novel·la que llegirem serà Pa negre d’Emili Teixidor

A la biblioteca 
disposem d’un tau-
lell d’anuncis per 
a les Trobades on 
s’anunciaran totes 
les tertúlies, clubs i 
les novetats 

Estem molt sa-
tisfetes de la bona 
acollida que ha tin-
gut la iniciativa i es-
perem complir amb 
el calendari que 
s’ha fi xat.

Les trobades resten obertes a tothom que hi estigui in-
teressat. També hi podreu participar des de casa a través 
del nostre bloc: http://agramuntllegeix.bloc.cat

Us hi esperem...

BIBLIOTECA MUNICIPAL
“Guillem Viladot”

Trobades de lectors: Tertúlia - clubTrobades de lectors: Tertúlia - club
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Diverses activitats

ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Col·legi Mare de Déu
del Socors

10 ANYS PARTICIPANT A 
LA MOSTRA DE TEATRE

Fa deu anys el programa co-
marcal de suport a l’educació 
de l’Urgell va posar l’accent 
en el teatre. Van iniciar una 
mostra per donar a conèixer 
el gran treball que es porta a 
terme en alguns centres edu-
catius. La nostra escola ho va 
trobar interessant i durant 10 
anys consecutius, sense parar 
hi hem participat.

Estem satisfets d’haver 

aconseguit aquesta fi ta, amb 
la il·lusió dels alumnes i es-
forç i dedicació del professo-
rat ho hem pogut portar e ter-
me, per això estem contents

Aquest any, el dia 4 de 
maig, hi hem presentat “EL 
MUSEU VIVENT I ELS PÈLS 
DEL DIMONI”, a la sala del 
teatre Ateneu de Tàrrega. Re-
presentació que també vàrem 
fer aquí a Agramunt el dia
9 de maig, al Foment Parro-
quial, per recaptar fons pel 
“Projecte Àfrica”, emmarcat 
en el 125è aniversari de les 
missions de la congregació 
Immaculada Concepció.

CARLES CAPDEVILA UN 
BON COMUNICADOR

L’AMPA de la nostra escola 
Mare de Déu del Socors va or-
ganitzar una conferència per 
al dia 6 de maig, amb el títol 
“Educar amb bon humor”. 
Anava a càrrec del periodis-
ta de ràdio i televisió Carles 
Capdevila.

La xerrada es va fer al Fo-
ment Parroquial, en un canvi 
d’ubicació d’última hora de-

gut a les obres que es fan a 
l’escola

Hi va haver una gran afl uèn-
cia de públic, i de manera 
distesa i divertida el confe-
renciant va fer un repàs a les 
etapes d’un infant des que 
neix fi ns que ha de caminar 
sol. Amb les seves anècdotes 
i bon humor va dir totes les 
coses pel seu nom i va fer una 
xerrada molt interessant. En 
vam gaudir tots plegats.

XXIV DIA DE LA FAMÍLIA
El dia 6 de juny, com ja va 

essent habitual en aquestes 
dates, vam celebrar el dia de 
la família. Aquest any va ser 
diferent, ja que per motius de 
les inclemències del temps, 
vam traslladar la festa al pa-
velló fi ral en lloc de fer-la al 
passeig del Sió, com habitu-
alment ho celebrem en els 
darrers anys. Les famílies as-
sistents de seguida ens vam 
anar instal·lant i es van dur a 
terme totes les activitats que 
estaven previstes. Encara que 
en un altre marc, l’esperit de 
convivència, d’amistat i de 
ganes de gaudir un dia tots 
junts es va respirar en l’ambi-
ent en tot moment.   ■

Representació d’alumnes a 
la mostra de teatre, en què la 
nostra escola hi ha participat 
durant 10 anys consecutius.

A la dreta, Carles Capdevila 
durant la seva conferència.

A sota, exhibició sardanista 
durant el Dia de la Família, 
que se celebrà al pavelló fi ral 
a causa de la pluja.
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ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

XXVI Concurs Escola de l’ONCE
Escola Macià-Companys

Aquest any el concurs 
escolar de l’ONCE tenia 
com a a lema “Superem 

barreres cada dia”, l’objec-
tiu d’aquesta edició ha estat 
tractar que els nens i nenes 
fossin conscients de les bar-
reres amb què es troben les 
persones amb discapacitat.

Els participants, han hagut 
de llegir cinc relats curts que 
parlen de la discapacitat, es-
crits per reconeguts autors de 
la literatura infantil i juvenil 
com ara Care Santos, Jordi 

Sierra i Fabra, Fernando Ma-
rías, Blanca Álvarez i José 
Ángel Mañas, i després de 
triar-ne un, li han posat títol 
i n’han dissenyat una portada 
il·lustrativa.

A Catalunya s’han presentat 
6.775 treballs, corresponents 
a 350 escoles, representa-
des per 23.852 alumnes. La 
participació a la província de 
Lleida ha estat de 834 tre-
balls de 2.843 alumnes, cor-
responents a 42 escoles.

A cada província s’escull 

el millor dibuix per a cada 
categoria i aquests passen a 
la fase autonòmica on s’escu-
llen els millors de Catalunya 
que després passen a la fase 
estatal.

Els alumnes de l’escola Ma-
cià-Companys, Ariadna Flores 
Junqué, Joana Ribera Zurita i 
Gerard Sànchez Ruiz han es-
tat guardonats amb el premi 
autonòmic d’aquest concurs. 
I el dijous 27 de maig van 
anar a recollir el premi en una 
recepció a Barcelona de mà 
de la Delegada Territorial de 
l’ONCE a Catalunya, Teresa 
Palahí i el President del Con-
sell Territorial, Enric Botí. El 
premi consisteix en uns auri-
culars per a cada alumne i un 
lot de 60 obres literàries per 
a l’escola.

També de la mateixa esco-
la, els alumnes Carles Este-
ve, Laia Llorens, Oriol Valls 
i Naima Barkane van ser els 
guanyadors de la província de 
Lleida de la seva categoria.

Felicitats a tots/es.   ■
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Els alumnes de 
l’escola Macià-
Companys, Ariadna 
Flores Junqué, 
Joana Ribera Zurita 
i Gerard Sànchez 
Ruiz han estat 
guardonats amb el 
premi autonòmic 
d’aquest concurs.
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ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Pintar graffi tis Associació de Dones de Preixens

Els alumnes de l'escola de Preixens i l'Associació de Dones, van dedicar una tarda a pintar amb 
graffi tis l’entorn de l’escola per donar color als pilars de formigó.
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ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

L’última carta Àngels, Gemma, Màrius

El dimarts dia 14 de juny vam te-
nir el privilegi d’anar al Palau de 
la Generalitat a recollir el premi 

número 33 de la famosa redacció de 
la Coca-Cola. Una alumna de l’Insti-
tut “Ribera del Sió”, Gemma Novau, 
va tenir el privilegi de rebre el premi 
a Barcelona en companyia de la seva 
família, els professors de català del 
centre i amb la presència del vicepre-
sident de la Generalitat, Josep Lluís 
Carod Rovira, i, per part de Cobega, de 
Sol Daurella i el seu oncle, fundador de 
l’empresa.

La Gemma, que celebrava el seu 
aniversari l’endemà, 14 anys, va poder 
visitar tot el Palau de la Generalitat. 
No sabem si aquest fet augurà els seus 
propers èxits literaris o polítics, però us 
volem fer arribar l’escrit de la Gemma 
Novau amb el qual va quedar la novena 
classifi cada de Catalunya.

Només com anècdota, el Sr. Carod 
Rovira va quedar segon d’aquest ma-
teix premi. I també va fer una excursió 
d’una setmana. En el cas del vicepresi-
dent va ser al Marroc. En el de la Gem-
ma serà per tota Catalunya.   ■

Hospital Sant Pau de Barcelona,
22 de desembre del 2009

Sergi, 
t’escric aquesta última carta per demanar-te disculpes per haver malgastat 

aquest temps amb mi. I per donar-te les gràcies per aquests tres anys i mig en què 
has fet que la meva vida fos més dolça, sobretot els últims vint-i-quatre mesos, 
encara que sabies que no podríem estar per sempre junts.

Només em queden uns pocs dies de vida, unes poques hores, uns pocs minuts. 
Però cada minut que em queda el passaré pensant en tu. En cada segon que vam 
passar junts, sobretot els primers dies de la nostra relació. Només teníem vint 
anys, però estàvem profundament enamorats. Aquell dia d’excursió a la munta-
nya que va començar a ploure molt fort i vam quedar xops. Quan ens vam refugiar 
a una cova em vas donar dues roses que havies collit en un roser a prop d’allà i em 
vas dir que m’estimaves. Te’n recordes? Va ser el millor dia de la meva vida.

Però, qui s’havia d’imaginar que un any i mig després, la meva vida faria un 
gir sobtat. Qui s’havia d’imaginar que aquell desembre em diagnosticarien una 
leucèmia de llarga duració. 

El món em va caure a sobre pensant que no voldries estar més al meu costat, 
que no voldries estar amb una persona que es podia morir d’un moment a l’altre. 
Però m’equivocava. Vas dir que lluitaries, que lluitaries al meu costat, que ho 
superaríem junts. I que cada cop que un metge em donés una mala notícia, m’aga-
faries de la mà, perquè m’adonés que sempre estaríem units.

T’havia d’haver deixat marxar, vaig ser molt egoista. Però ara ja no té sen-
tit lamentar-me de la decisió que vam prendre. Ja no hi ha remei; d’aquí a poc 
m’adormiré en un son profund del que mai despertaré.

Sento dir-te tot això en una carta, però quan tornis de París, ja no podrem parlar. 
És millor així. 

Encara ets jove i vull que busquis una altra persona en qui confi ar-li el teu cor. 
Sé que et costarà, però ho has de fer. Per mi. Si us plau. Vull que siguis feliç. que 
et casis i que tinguis fi lls.

Sé que et lamentaràs d’haver marxat a París amb el bitllet que et vaig regalar 
fa dues setmanes, però no volia que fossis aquí quan l’últim batec del meu cor es 
silenciés per sempre. Però és millor així. No vull que pateixis més per la meva 
causa. He estat massa egoista tot aquest temps. Perdona’m.

Diràs que és injust que una persona de només 23 anys mori així, però no ho és, 
perquè ens tornarem a retrobar d’aquí a molts anys a l’altra vida. 

Si us plau, oblida els dies en què vas patir quan em feien la quimioteràpia, 
quan em vas veure trista perquè m’havia hagut de tallar els cabells (realment no 
estava trista per quedar-me sense cabells, sinó pel motiu pel qual me’ls tallava) i 
començar de nou.

Sé que quan llegeixis aquesta carta ja seràs lliure, però el meu últim desig és 
que m’oblidis i siguis feliç.

T’estimo,
Marta

PD: Sé que sobreviuràs en aquest món d’ombres i trobaràs el teu camí entre la boira.

Gemma Novau Villalba, amb els professors de català, Àngels 
i Màrius al Palau de la Generalitat.
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Canvi d’aires

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE per J. PIJUAN

Fa temps que resto dreta 
i ja començo a notar un 
cert cansament a sobre. 

Malgrat que noto com afl ora 
la fatiga lentament, intento 
no exterioritzar la sensació 
per evitar algun comentari 
sarcàstic de les meves com-
panyes de treball que roma-
nen dretes al meu costat des 
de molt abans que jo arribés, 
perquè veient la satisfacció 
que mostren els seus rostres 
es constata que s’hi troben la 
mar de bé tal com estan. Els 
símptomes de cansament em 
fan venir ganes de seure per 
poder descansar una estona, 
però els qui manen no ens 
permeten bellugar-nos. Ens 
obliguen a restar plantades 
com estaquirots i a roman-
dre tot el sant dia en aquesta 
postura sense la més mínima 
possibilitat que ens puguem 
moure ni que sigui una mica 
per destensar els músculs. 

Aquesta situació sembla ser 
que no importa gens a les 
meves companyes perquè no 
mostren cap reacció adversa, 
però jo ja començo a estar-
ne una mica tipa, així que 
de tant en tant em vénen ga-
nes de sortir corrents d’aquí 
aprofi tant algun moment de 
distracció dels vigilants, però 
sóc una covarda i al fi nal no 
acabo de donar el pas deci-
siu, i aquí em teniu immòbil 
aguantant el tipus.

Estic realment cansada no 
solament de romandre tant 
de temps en aquesta postu-
ra, sinó de veure’m observada 
descaradament cada dia per 
una bona colla de descone-
guts a tota hora. Però no és 
d’estranyar que la gent es 
fi xi en nosaltres si estem col-
locades al bell mig d’un gran 
aparador a la vista de tothom, 
provocant-los. Ara desitjo fu-
gir, fer-me invisible a la mi-
rada dels forans. Però con-
tradictòriament en un temps 
passat havia anhelat vivament 
viure aquesta situació des del 
primer moment de creuar la 
porta. Quan vaig posar els 
peus dins la botiga i les vaig 
veure dretes a l’altra banda de 
la sala lluint les seves esvel-
tes fi gures davant d’un gran 
aparador, observant-les em 
vaig sentir tan encisada per 
la lluminositat que les embol-
callava que vaig imaginar-me 
el meu propi destí allà. Dis-
sortadament el somni s’esvaí 
immediatament quan vaig ser 
empesa cap endins i arraco-
nada en les profunditats de la 
botiga.

Durant força temps em vaig 
sentir com un simple objecte 
en desús. Ningú es fi xava en 
mi. La gent passava pel meu 
davant sense mostrar cap in-
terès per la meva fi gura. Em 
sentia sola i abandonada en 
aquell ombrívol racó de bo-
tiga amb la sola visió dels 
prestatges que tenia a ban-
da i banda. La solitud era 
tal que en tot moment tenia 
les fi gures de l’aparador en 
la imaginació. Les havia vist 
tan contentes i eixerides que 
desitjava formar part d’aquell 
grup selecte. Però sols eren 
pensaments, uns pensaments 
que em donaven forces per 
continuar aguantant fort. I els 
dies van anar passant.

I un bon dia quan menys 
m’ho esperava em van treu-
re de la penombra sense do-
nar-me cap explicació. Em 
vaig espantar tant que vaig 
intentar deslliurar-me de les 
seves grapes endebades. No 
obstant al cap d’uns segons 
vaig veure que em conduïen a 
l’aparador i em vaig asserenar, 
aleshores m’envaí una gran 
alegria. Les noves companyes 
em van rebre amb els braços 
ben oberts. Immediatament 
la lluminositat del carrer 
m’embolcallà i tot d’una vaig 
notar com el rostre comença-
va a agafar color. Estava tan 
eufòrica que no vaig notar la 
presència de l’encarregat fi ns 
que no vaig sentir la seva veu 
que ens cridava l’atenció. I 
sense perdre temps ens vam 
col·locar bé davant de l’apa-
rador perquè els vianants ens 
poguessin contemplar.   ■

No és d’estranyar 
que la gent es fi xi 
en nosaltres si 
estem col·locades 
al bell mig d’un 
gran aparador a la 
vista de tothom.
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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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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

C.
F.

AG
RA

M
UN

T ESCOLA
G.GATELLwww.cfagramunt.cat

Resultats i classifi cacions R. Mendoza

Segona Regional
Vallfogona Balaguer 1 Agramunt G. Gatell 3
Ivars d’Urgell 5 Agramunt G. Gatell 3

Classifi cació fi nal J G E P GF GC Punts

Agramunt G. Gatell 34 24 4 6 87 39 76

Vilanova de la Barca 34 21 6 7 83 54 69

Alcoletge 34 20 7 7 70 44 67

Tàrrega 34 18 7 9 68 44 61

Ribera d’Ondara 34 18 6 10 58 50 60

Castellciutat 34 18 5 11 71 47 59

Gerb 34 17 4 13 72 63 55

Ivars d’Urgell 34 14 8 12 64 70 50

Albi 34 13 9 12 77 52 48

Térmens 34 13 5 16 51 56 44

Oliana 34 12 8 14 54 59 44

Vallfogona Balaguer 34 11 5 18 54 79 38

Poal 34 18 7 17 52 63 37

Vilanovenca 34 9 9 16 51 70 36

Bellpuig 34 9 5 20 52 75 32

La Fuliola 34 9 4 21 39 68 31

Barbens 34 8 6 20 48 82 30

Tornabous 34 6 7 21 38 74 25

Cadet (Torneig de Primavera)
Agramunt G. Gatell 2 E. F. Pinyana 2
Cervera 3 Agramunt G. Gatell 3
Bordeta 4 Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 1 At. Segre 2

Classifi cació J GF GC Punts

Cervera 5 18 10 13

E. F. Pinyana 5 19 9 11

Agramunt G. Gatell 6 18 13 11

At. Segre 5 10 13 6

Balàfi a 5 13 20 6

Bellpuig 6 16 18 5

Rialp 4 13 13 4

Bordeta 4 6 17 0

Infantil
Baix Segrià 0 Agramunt G. Gatell 3
Mig Segrià 2 Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 0 Tàrrega 2

Classifi cació fi nal J G E P GF GC Punts

Baix Segrià 30 29 0 1 175 12 87

Bordeta 30 27 1 2 127 9 82

Andorra 30 21 2 7 106 43 65

At. Segre 30 20 3 7 84 28 63

Balàfi a 30 18 4 8 112 58 58

AEM 30 15 8 7 78 48 53

Orgel·lia 30 16 3 11 92 60 51

Borges-Garrigues 30 15 2 13 87 67 47

Mollerussa 30 13 7 10 52 42 46

Tàrrega 30 12 6 12 65 60 42

Pardinyes 30 8 6 16 64 70 30

Guissona 30 7 4 19 48 99 25

Balaguer 30 6 3 21 26 117 21

Mig Segrià 30 4 2 24 30 145 14

Agramunt G. Gatell 30 1 3 26 23 137 6

Cervera 30 0 2 28 9 181 2

Aleví
Agramunt G. Gatell 8 Intercomarcal 0

Classifi cació fi nal J G E P GF GC Punts

AEM 26 22 3 1 83 17 69

Guissona 26 21 2 3 94 21 65

Cervera 26 20 2 4 78 22 62

Pobla de Segur 25 19 1 5 101 32 58

Pla d’Urgell 26 13 6 7 55 40 45

Agramunt G. Gatell 26 13 2 11 65 56 41

E.F. Urgell 26 11 3 12 58 56 36

Tàrrega 26 10 3 13 59 60 33

La Noguera 26 8 2 16 47 89 26

Intercomarcal 26 7 1 18 26 77 22

Linyola 25 6 3 16 41 82 21

Rialp 25 6 2 17 38 76 20

Bellpuig 25 5 2 18 45 107 17

At. Segre 26 3 0 23 21 76 9

Benjamí-A
Agramunt G. Gatell 2 Artesa-Ponts 2
Agramunt G. Gatell 4 Cervera 4
Balàfi a 7 Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 2 Lleida 3

Benjamí-B
Agramunt G. Gatell 3 Cervera 8
Agramunt G. Gatell 0 Artesa-Ponts 7
Balàfi a 9 Agramunt G. Gatell 0

Pre-Benjamí
E. Ponent 1 Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 3 Balaguer 12
Cervera 4 Agramunt G. Gatell 4

(Aquestes categories no disposen de 
classifi cació).   ■

II Torneig de Futbol 7
(clausura)
FASE FINAL DEL
CAMPIONAT (eliminatòries):

Quarts de fi nal
Tiki Taka Morrom 7
Olímpic 92 3

Benjamins Team 4
Ferreteria Firal 2

Preixens 1
Unió Islàmic 4

FC 2010 4
Terribles del Sió 3

Semifi nals
Benjamins Team 2
Tiki Taka Morrom 6

Unió Islàmic 1
FC 2010 4

Final
Tiki Taka Morrom 5
FC 2010 2

▼



60 [JUNY 2010]sió 556

 
ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

Som de primera

El club futbol Agramunt 
Escola Gerard Gatell 
torna a la primera regio-

nal, guanyant la lliga tal com 
va fer la temporada 2002-03. 
Una lliga molt disputada, que 
a partir del mes d’abril, quan 
es va assolir la primera posi-
ció i sobretot la victòria da-
vant el Vilanova de la Barca, 
es van veure les opcions reals 
de pujar de categoria.

Un equip amb gent jove que 
esperem que gaudeixi jugant 
en aquesta categoria, i amb 
un repte de mantenir l’equip 
en la primera territorial.

Celebració
del campionat

El dissabte 29 de maig es 
va fer la celebració ofi cial 
del campionat de lliga. La 
intenció era oferir el títol a 
l’Ajuntament, però les obres 
de remodelació van alterar el 
programa d’actes.

Al camp d’esports es va 
rebre l’alcalde, Amadeu Pa-

dullés, i el regidor d’Esports, 
Antonio Farré. Després dels 
respectius discursos ens van 
regalar una placa commemo-
rativa, i la plantilla va cor-
respondre amb el lliurament 
d’una samarreta fi rmada pels 
jugadors. Tot seguit els juga-
dors van pujar en una carros-
sa en direcció a l’església, on 
van oferir el títol a la nostra 
Mare de Déu dels Socors, do-
nant-li les gràcies pels èxits 
assolits.

A la plaça de l’església és 
on es van congregar més afi -
cionats, i les felicitacions i els 
càntics van ser els protago-
nistes. Després, la rua va re-
córrer els carrers de la nostra 
Vila, compartint aquest dia 
tan important per tots els que 
formen part d’aquest món del 
futbol.

Felicitats nois, i molta sort 
la propera temporada.R
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Jugadors:

Denis Buireu
(mig central)

Enric Figuera
(defensa central)

Sergi Bernaus
(mig dreta)

Josep Rovira
(lateral dret)

Jordi Fontanet
(lateral esquerre)

Josua Viñuela
(mig)

Deyby Vergara
(lateral esquerre)

Pere Cases
(porter)

Joan Cercós
(mig)

Marc Puebla
(porter)

Albert Creus
(defensa)

Roger Cercós
(defensa central)

Ferran Sáiz
(extrem esquerre)

Oriol Pla
(davanter)

Jose Marín
(davanter)

Sergi Bertran
(interior)

Robert Berné
(interior)

Marc Fernández
(mig)

Santi Nogales
(davanter)

Jonathas Sousa
(davanter)

1. Celebració institucional al camp d’esports, 
amb els respectius parlaments i lliurament de 
records.

2. Ofrena a la patrona de la Vila.
3. Foto de família a les escales de l’església, que 

és on es concentrà més afi cionats.
4, 5 i 6. Rua pels carrers de la Vila, des de la plaça 

del Mercadal fi ns a la de la Fondandana.

L’equip té el repte de 
mantenir la categoria la 
propera temporada.
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ESPORTS BÀSQUET AGRAMUNT CLUB

Fase Inter-Autonòmica Ruben Añé

El bagatge pel que fa al nivell de basquetbol ha 
estat immillorable. El FC Barcelona, el CB Jo-
ventut, el LAP Nuppel Sant Josep de Badalona, 

el 100x100 CBZA, La Salle Balears, el Sant Josep de 
Palma, el CB Burlada i el Leioa Barandiaran van mos-
trar un joc excel·lent palesant les grans aptituds dels 
nois tot i estar en categoria de formació (12-13 anys).

Pel que fa als partits, destacar els que varen enfron-
tar el CB Joventut i el Sant Josep de Badalona (77-
72), La Salle Balears i el 100x100 CBZA (79-90), el 
Sant Josep de Badalona i el 100x100 CBZA (100-
80) i el FC Barcelona vers el CB Joventut (75-68) que 
va servir com a colofó fi nal d’aquesta fase de sector.

La classifi cació fi nal va quedar de la següent mane-
ra: 1) FC Barcelona, 2) CB Joventut, 3) LAP Nuppel 
Sant Josep de Badalona i 4) 100x100 CBZA, que es 
van classifi car per la fase fi nal que es disputarà a Ve-
gadeo (Astúries) del 15 al 20 d’aquest mes de juny.

Quant a l’assistència de públic, qualsevol adjectiu 
es queda petit per a defi nir el gran seguiment realitzat 
per la gent. Una gran part de seguidors eren familiars 
i fans dels clubs que ens varen visitar, però val a des-
tacar també la bona acollida que va tenir l’esdeveni-
ment pel públic local agramuntí. A destacar que tant 
el dissabte a la tarda com el diumenge al matí no hi 
cabia ningú més al pavelló, ple com un ou.

El BAC ha estat l’organitzador d’aquesta fase i ha 
anat realitzant tota una sèrie d’activitats per a en-
grescar els assistents: des de servei de bar els quatre 
dies, control d’accessos als vestidors, presentació per 
megafonia dels equips, ballarines del Gimnàs Janse 
per amenitzar la trobada, ritme de percussió durant 
la fi nal a càrrec dels percussionistes dels diables de 
l’Espetec i habilitació del blog del Club (www.bas-
quetagramunt.wordpress.com) com a pàgina ofi cial 
de la fase de sector.

Des de la Coordinació esportiva i la Junta Directi-
va del Club s’ha fet una valoració molt positiva del 
desenvolupament de la fase de sector, tant pel bon 
nivell tècnic i tàctic dels equips com per la respos-
ta de la gent del Club, que ha treballat sense defa-
llir els quatre dies que ha durat la trobada i sense la 
col·laboració dels quals res no hagués estat possible. 
També es vol agrair la col·laboració de l’Ajuntament 
i en especial de la regidoria d’Esports pel treball rea-
litzat durant els quatre dies, així com al Futbol Sala 
per haver canviat el partit que inicialment havien de 
disputar el dissabte a la tarda.

Aquest acte ha esdevingut el punt fi nal de la tem-
porada i el naixement de la següent, en què la idea 
del Club és augmentar els equips federats i apostar el 
màxim pel basquetbol de formació. Només amb una 
bona base i uns coneixements consolidats es pot arri-
bar algun dia al punt més alt de la trajectòria, poder 
jugar amb condicions d’èxit en categoria sènior.

“Apunta’t al BAC”
És per aquest motiu que ja s’està treballant en la 

campanya “Apunta’t al BAC”, amb la intenció de 
captar l’atenció dels més petits per a aquest esport, i 
fer una base potent i amb llarg recorregut. Molts cops 
es poden tenir idees de com gestionar el dia a dia del 
Club, però allò que ens dóna força i ànims per tirar 
endavant és la participació de tothom en un projecte 
esportiu integrador i amb vocació de perdurabilitat. 
Només així ens assegurarem que el BAC gaudeixi 
d’una bona salut esportiva. Desitgem a tothom molt 
bones vacances i a fruir del descans per a preparar els 
nous reptes del Club. Fins a la propera temporada, en 
què ens tornarem a veure a les pistes de joc!   ■

Del 3 al 6 de juny s’ha celebrat la Fase Inter-Autonòmica del Campionat d’Espanya en categoria Infantil 
Masculí a la nostra vila. Vuit equips van disputar quatre partits diaris de dijous a dissabte, i el diumenge 
els dos segons de cada grup es van enfrontar entre ells, a l’igual que els dos primers de cada grup.
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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 per
Menús per

festes a escollir
festes 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

Varietat de Varietat de 
plats casolansplats casolans

8,508,50  €€

Menú per Menú per 
emportaremportar

tot inclòstot inclòs 5,505,50  €€

Obertura del jardíObertura del jardí
de música CHILL OUT

el dia 3 de juliolel dia 3 de juliol
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Com sempre, un cop acabada la temporada, és moment 
de fer balanç. No ha estat un any massa positiu per al 
club. El Sènior masculí va començar amb molta força, 

però un reguitzell de lesions el varen frenar de cop. El difícil 
moment del Sènior femení per la manca d’efectius, que ha 
estat la seva creu durant tot l’any, i que fa molt poc via-
ble la seva continuïtat el pròxim campionat. L’equip Juvenil 
masculí, tampoc no ha estat en el seu millor moment; una 
primera part de campionat impressionant, feia preveure uns 
bons registres que no s’han confi rmat en la segona volta. 
Quant a l’Infantil masculí, s’esperava una mica més de mi-
llora de la que al fi nal s’ha aconseguit. Les úniques que han 
complert amb el guió previst han estat les noies de l’equip 
Infantil femení en el seu primer any en competició ofi cial, 
millorant dia a dia el seu nivell, donant bones sensacions de 
cara a un futur pròxim.

Amb tot, no ens desanimem pas. Després del partit del 
pròxim dia 19 de juny, entre ex jugadors del club i l’actual 
sènior masculí, que marcarà el punt i fi nal a l’any esportiu, 
i uns dies de descans, per recarregar les piles, tot seguit 
començarem a planifi car la nova temporada, amb el repte de 
superar-nos i oblidar ràpidament aquest any.

Amb els següents resultats donem per fi nalitzada la tem-
porada. Si no hi ha res de nou ens retrobem a partir del 
pròxim mes de setembre

SÈNIOR MASCULÍ:
COPA FEDERACIÓ 3ª CATALANA SÈNIOR MASCULINA (1ª Fase)

Amb la participació a la Copa, per tal de començar a con-
juntar l’equip de cara a la pròxima temporada, es posa punt i 
fi nal a la seva participació en les diferents competicions.

Resultats:
29/05/2010 CEPSA C.H. Agramunt 32 BM Calella 28
22/05/2010 CEPSA C.H. Agramunt 24 Les Franqueses 38
09/05/2010 CH Sant Just d’Esvern  37 CEPSA C.H. Agramunt 18
24/04/2010 Ripollet, Club d’handbol 24 CEPSA C.H. Agramunt 22

Classifi cació J G E P Punts

SANT JUST, CLUB HANDBOL   4 3 0 1 6

LES FRANQUESES, ASS. ESP HANDBOL A 4 3 0 1 6

RIPOLLET, CLUB HANDBOL   4 2 0 2 4

BM CALELLA   4 1 0 3 2

CEPSA CH AGRAMUNT   4 1 0 3 2

INFANTIL FEMENÍ:
 Un cop fi nalitzada la copa federació, les jugadores del 

CHA varen participar del dia 28 al 30 de maig, com a inte-

Balanç de la temporada
grants de l’equip de l’IES RIBERA DEL SIÓ, a la fi nal dels 
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA.

Classifi cació fi nal Pts Pj Pg Pp

IES BLANCA D’ANJOU DE PERELLÓ 8 4 4 0

CLUB HANDBOL CAMBRILS 6 4 3 1

AT. CLUB HANDBOL ALCOVER 4 4 2 2

RIBERA DEL SIÓ 2 4 1 3

EH VENDRELL 0 4 0 4

Competició supermotard

La nova temporada de SUPERMOTARD ja ha començat, i 
com cada any hi participa el corredor del CHA, en Joan 
Serra. Ja s’han fet tres curses del campionat de Cata-

lunya i una del d’Espanya. La temporada ha començat força 
bé, ja que de les tres curses del campionat Català, en Joan ha 
assolit dues primeres posicions i un segon lloc, això el situa 
líder de la seva categoria a 38 punts del segon. I en la cursa 
del campionat d’Espanya va aconseguir el tercer lloc.

Tot i córrer amb una moto diferent de la de l’any passat, 
sembla que l’adaptació ha estat més que positiva. Esperem, 
doncs, que la bona ratxa i sort continuïn fi ns al fi nal, i acon-
segueixi superar les bones classifi cacions dels anys ante-
riors, i, per què no?, endur-se el campionat.   ■
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TALLERS
LLAGUNES

- VEHICLES NOUS
  - Km 0
     - GERÈNCIA

- VEHICLES NOUS
  - Km 0
     - GERÈNCIA

MAQUINÀRIA FORESTAL
AGRÍCOLA - JARDINERIA

ARTESA DE SEGRE  -  TEL. 973 40 01 48

OUUS

A

OUSOUUSSOUS

AA
MAQMA UINNÀRIÀRIA FA FORESTASTAL
AGRÍCOÍCOLALA J- JARDARDINERIA

TEL 973 40 01 48

El millorEl millor
preu!!preu!!El millor
preu!!

Formatges Monber
Elaboració Artesanal

C/ Les Eres,18 - Tel. 973 390 316 - Agramunt
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Secció de Futbol Sala
A. Guerrero

FU
TB
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Classifi cació fi nal J G E P GF GC Punts
SEU - SPORT CF. SALA “A” 30 22 2 6 206 125 68
PARADOR “A” 30 21 4 5 186 122 67
CASTELLAR DE LA RIBERA “B” 30 18 6 6 131 84 60
BORGES, F.S.  “A” 30 17 3 10 136 100 54
ALCARRÀS, F.S.  “A” 30 16 5 9 152 128 53
FONT-ALMAGRAFIC F.S., ASS. “A”  30 15 4 11 139 147 49

TORRENTE-MASSALCOREIG, F.S. “A” 30 16 1 13 168 158 49

AGRAMUNT C.H.,FS  “A” 30 14 4 12 136 140 46

LLARDECANS CF.S., “A” 30 14 4 12 117 104 46

A.F.S. GUISSONA, U.E. “A” 30 14 3 13 116 118 45
F.S. REST. CHINO HONG-KONG “A” 30 11 1 18 146 173 34
BALAGUER, C.F.S. “B” 30 10 4 16 115 126 34
CERVERA FUTBOL SALA II C.E. “A” 30 10 2 18 113 140 32
CENTRE EXCURSIONISTA NOVA GENT “A” 30 9 1 20 120 177 28
JUNEDA, F.S. “A” 30 6 0 24 108 165 18
LA SENTIU, O.C. “A” 30 3 4 23 95 177 13

PREFERENT CATALANA GRUP 5

Resultats

TORRENT-MASSALCOREIG 10 - 7 AGRAMUNT
AGRAMUNT 5 - 3 BORGES
CENTRE EXCURSIONISTA 4 - 6 AGRAMUNT
FONT ALMAGRÀFIC ALMACELLES 8 - 4 AGRAMUNT
AGRAMUNT 1 - 6 GUISSONA

Partit disputat a la 
pista de l’Almacelles.

UNA GRAN TEMPORADA

L’Agramunt ha fet la millor 
temporada de la seva his-
tòria en aquesta categoria. 

46 punts i una meritòria 8a po-
sició fi nal. Ha estat una tempo-
rada caracteritzada pel bon joc i 
els bons resultats.

En el darrer mes de competi-
ció, i amb les coses ja decidides 
pels homes de Josep Maria Car-

rera, l’equip ha disputat els úl-
tims partits amb molta tranquil-
litat i certa distensió. Una situa-
ció que ha provocat que l’equip 
sumés dues victòries per tres 
derrotes. El primer partit es va 
saldar amb una derrota a Tor-
rente de Cinca (10-7). Va ser 
un partit on la victòria no es va 
decidir fi ns al fi nal i on van des-

tacar els set gols de l’agramuntí 
Dani Funes.

En la jornada següent, a casa 
contra el Borges, el triomf va 
ser per als nostres que es van 
imposar amb tot mereixement. 
La victòria també va ser el sig-
ne de la següent jornada a casa 
de l’etern rival: l’Artesa de Se-
gre. Els nostres van fer un es-
forç extra per superar els de la 
Noguera. I en les dues darreres 
jornades, derrotes contra l’Al-
macelles i el Guissona.

En defi nitiva, que el balanç 
de la temporada és molt satis-
factori. No s’ha patit i l’equip 
sempre ha estat situat a la part 
alta de la classifi cació. Ara toca 
descansar durant uns mesos i 
començar a pensar en la nova 
temporada. Una temporada que 
esperem que sigui profi tosa. 

D’altra banda, volem aprofi tar 
aquesta crònica per donar les 
gràcies als seguidors i seguido-
res que han estat al nostre cos-
tat al llarg de la temporada. El 
seu suport ens ha ajudat a su-
perar els moments difícils i ens 
han donat alè per aconseguir 
més d’una victòria.  ■

El balanç de la 
temporada és 
molt satisfacto-
ri. No s’ha patit 
i l’equip sempre 
ha estat situat a 
la part alta de la 
classifi cació.
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ESPORTS ATLETISME

Campionats Catalunya i lliga nacional

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CLUBS - EL PRAT DE 
LLOBREGAT. 8-5-2010

Després que els Escatxics ja hagin deixat enrere amb èxit 
la temporada de cros, uns quants d’ells que també pertanyen 
al club Medilast U.A. Lleida, sota el nom del qual els Escat-
xics corren proves federades, han estat cridats per a partici-
par en aquest campionat de clubs. En aquesta competició 
els clubs han de tenir representació en totes les disciplines, 
aconseguint així punts en cadascuna de les proves en què 
prenen part i que alhora computen per la general de clubs.

Al mateix temps, per als Escatxics va ser una bona oportu-
nitat per enfrontar-se als rivals més forts, així com també per 
a comprovar si havia estat satisfactòria la seva preparació. 
No es té sempre l’oportunitat de competir amb els atletes 
més ben preparats i de més renom en una mateixa prova. Per 
aquesta raó la cursa va ser per als Escatxics quelcom més 
que un test de cara al campionat de Catalunya d’atletisme, 
a celebrar a mitjans de juny.

Atletes participants:

POL MORELL cadet - 1.500 m. obstacles
XAVIER FITÓ cadet - 600 m. llisos
AIDA GIMÉNEZ cadet - Salt de llargada
ORIOL VALLS infantil - 3.000 m. llisos
CHAIMAA TALBI infantil - 1.000 m. llisos 
NAIMA BARKANE infantil - 3.000 m. llisos
MARINA MORELL aleví - 80 m. llisos 
MARINA SÚRIA aleví - 2.000 m. llisos
LARA GIMÉNEZ aleví - Llançament de pes
PAU GODOY aleví - 2.000 m. llisos
MAR GODOY benjamí - 60 m. llisos

La Marina Súria disputant els 2.000 m. ll. en el Campionat de Catalunya de Clubs.

La Marina Morell en la prova de 80 m. tanques del Campionat de Catalunya de Clubs.

La Mar Godoy en la prova de 60 m.ll. del Campionat de Catalunya de Clubs.

El Pol Morell saltant “la ria” dels 1.500 obstacles del Campionat de Catalunya de Clubs.
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ESPORTS ATLETISME

JORNADES ELIMINATÒRIES DEL CAMPIONAT DE CATALU-
NYA D’ATLETISME. 22/23-5-2010 TERRASSA I CALELLA

Les categories cadet i benjamí van competir el dissabte 
dia 22 a la localitat de Terrassa. Per poder prendre part en 
aquestes eliminatòries, era necessari acreditar un temps mí-
nim de tall aconseguit durant la temporada, cosa que no 
sempre és a l’abast de tothom.

A la categoria cadet, els Escatxics hi eren representats per 
AIDA GIMÉNEZ en triple salt i 600 m. llisos, POL MORELL 
en la cursa de 3.000 m. llisos. Ambdós varen aconseguir l’ac-
cés a la fi nal entre els 12 millors atletes de l’especialitat.

La categoria benjamí va ser representada per MAR GODOY, 
la qual va participar en dues disciplines alhora, com són 
els 1.000 m. llisos i els 60 m. llisos. Malauradament no va 
poder accedir a cap de les dues fi nals.

Diumenge va tenir lloc la participació de les categories 
infantil i aleví, aquest cop a Calella. En la categoria infantil 
NAIMA BARKANE, en la cursa de 3.000 m. llisos i CHAI-
MAA TALBI en la de 1.000 m. llisos van accedir a la fi nal 
amb uns temps més que notables, fet que fi ns i tot fa pensar 
en l’obtenció d’alguna medalla. A la categoria aleví, va pren-
dre part també en dues disciplines en PAU GODOY. Primer el 

Pau es va assegurar el seu concurs a la fi nal en llançament 
de pilota i més tard en 2.000 m. llisos va aconseguir també 
un lloc a la fi nal de l’especialitat. Per la seva part en catego-
ria de fèmines, MARINA SÚRIA, es va classifi car també per 
la fi nal en la prova de 2.000 m. llisos.

Podem concloure dient que els Escatxics van col·locar en 
total 6 atletes a les fi nals del campionat de Catalunya, que 
tindrà lloc a mitjans de juny. Un veritable èxit. Enhorabo-
na!!!

LLIGA NACIONAL DE PRIMERA DIVISIÓ FEMENINA
La Gabi Karseska aquesta temporada ha debutat amb 

l’equip de primera nacional del LLEIDA U.A. categoria sè-
nior en les proves de velocitat llarga i llançaments.

25-4-10 lliga Manresa 16-5-10 lliga Valladolid
400 m.ll. 1’07 400 m. ll. 1’05
Llançament de pes 7’47

23-5-10 Campionat de Catalunya de Clubs Sènior 
Relleu 4 x 400 i llançament de pes

29-5-10 Meeting Veterans Can Dragó BCN
200 m. ll. 29’52
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PARTITS POLÍTICS
MUNICIPALS ERC

La Directora de la Fira presenta
la dimissió

www.esquerra.cat/agramunt
Secció local d’Agramunt

Dimissió com a Directora de la 
Fira però no renuncia a Regidora 
de Turisme

Finalment, després de 
més d’un any i mig, l’alcalde 
d’Agramunt ha convocat nova-
ment el Comitè Organitzador 
de la Fira del Torró i la Xocola-
ta a la Pedra, tot i que els seus 
estatuts diuen ben clarament 
que es duran a terme dues reu-
nions a l’any. Ja estem acostu-
mats que l’Equip de Govern se 
salti protocols i formalismes, 
però quan es tracta de prendre 
decisions importants com el 
futur que li volem a la nostra 
Fira cal una mica més de rigor. 
De fet, tot i que el nom que 
porta el Comitè li atorga una 
fi nalitat organitzativa, l’alcalde 
ha convertit aquestes reunions 
en una sessió informativa de 
les decisions que ell ha pres 
prèviament. Enguany, tot i que 
no fi gurava ni a l’ordre del dia, 
s’iniciava la sessió amb la di-
missió de la regidora Elisabet 
Vicens com a directora de la 
Fira, per incompatibilitats pro-
fessionals, tot i haver-se man-
tingut en el càrrec més d’un 
any en situació de letargia. 
Considerem coherent la deci-
sió presa, tot i que s’hagués 
hagut de prendre molt temps 
abans. Però tal i com vam ex-
posar al Ple, tant el grup d’Es-
querra com el grup del PSC 
considerem també incompati-
ble que mantingui el càrrec de 
Regidora de Turisme, tenint en 
compte que un dels projectes 
d’aquest Equip de Govern de 

CiU és convertir l’Escorxador 
en el Museu del Torró i que ara 
sigui ella mateixa qui estigui 
al capdavant d’aquest Museu 
però, en aquest cas, per inicia-
tiva privada.

L’alcalde s’autoproclama nou Di-
rector i en cedeix la gestió a una 
empresa de fora

Pel que fa a la nova direcció, 
l’alcalde mateix se n’ha auto-
proclamat Director mentre que 
es contractarà una empresa 
externa per a dur-ne l’organit-
zació. Si la Fira d’enguany ja 
ha suposat pels agramuntins 
un deute de més de 72.000€ 
sobre un pressupost total de 
183.821€, la despesa de la 
propera edició pot enfi lar-se 
encara més, tenint en compte 
que s’allarga a tres dies i que 
la direcció real ens ve d’una 
empresa de fora. Potser sí que 
l’objectiu de la Fira de conver-
tir-la en un referent a nivell 
internacional, que tants cops 
hem sentit a dir pel nostre al-
calde, és un objectiu a tenir 
en compte però, tal i com està 
l’economia actualment i valo-
rant el que la Fira repercuteix 
directament als agramuntins, 
potser seria el moment de reta-
llar despeses enlloc d’anar-les 
engreixant, mentre altres pro-
jectes bàsics per a casa nostra 
es queden al calaix. Veient la 
trajectòria d’aquest Equip de 
Govern, l’edició de l’any vinent, 
any d’eleccions municipals, 
Agramunt encara quedarà més 
arraconat al capdavant de les 

poblacions de Lleida amb més 
deute municipal. Potser no és 
això el que més ens convé a 
hores d’ara.

Els projectes requereixen
un consens amb els veïns

Durant el Ple celebrat el pas-
sat 27 de maig, en referència 
a l’aprovació del Projecte de 
Millora de la Plaça del Clos, 
tant Esquerra com el PSC vam 
comunicar a l’Equip de Govern 
que el nostre vot favorable 
passava perquè el projecte fos 
presentat als veïns abans de 
ser proposat al Ple. Esperem, 
doncs, que aquesta trobada 
amb els veïns es realitzi prope-
rament i aquests hi puguin dir 
la seva. Al cap i a la fi , són ells 
qui més en gaudiran i no els 
regidors que ara hi són i demà 
potser ja no. 

L’Agramunt a Primera: Felicitats!
Finalment, si d’una cosa 

n’hem d’estar orgullosos els 
agramuntins és la de marcar-
nos objectius i assolir-los a 
nivell associatiu i esportiu. 
En aquest cas ha estat l’equip 
sènior de futbol que ha assolit 
el campionat de 2a regional 
i, automàticament, l’ascens a 
primera. Ens toca felicitar-los 
per l’èxit assolit i encoratjar-
los a ells i a la resta de clubs 
esportius de la vila a treballar 
de la mateixa manera de cara 
al futur i pensant en fomentar 
l’esport base que, al cap i a la 
fi , forma part de l’educació de 
les noves generacions.   ■

La despesa de la 
propera edició 
pot enfi lar-se 
encara més, 
tenint en compte 
que s’allarga a 
tres dies i que la 
direcció real ens 
ve d’una empre-
sa de fora.

Tant el grup 
d’Esquerra com 
el grup del PSC 
considerem 
també incompa-
tible que man-
tingui el càrrec 
de Regidora de 
Turisme, tenint 
en compte que 
un dels projectes 
d’aquest Equip 
de Govern de CiU 
és convertir l’Es-
corxador en el 
Museu del Torró i 
que ara sigui ella 
mateixa qui esti-
gui al capdavant 
d’aquest Museu 
però, en aquest 
cas, per iniciati-
va privada.
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Les sorpreses de la Fira del Torró
Pressupostos municipals aprovats, 
però amb condicions

El passat mes de març estàvem 
convocats al Ple municipal amb 
l’objectiu d’aprovar el pressupost 
general de l’exercici 2010. Uns dies 
abans del Ple, amb una estratègia de 
l’alcalde, ens va enviar al grup del 
PSC un regidor per negociar l’apro-
vació del pressupost. Intel·ligent el 
Sr. Alcalde, Amadeu Padullés, que 
sabia prou bé que la negociació amb 
ell hauria estat més complicada pel 
seu tracte personalista.

Bé, el cas és que el grup socialis-
ta, per responsabilitat, vam decidir 
aprovar els pressupostos per tal de 
no perdre inversions i subvencions. 
Això sí, vam aconseguir que l’al-
calde es comprometés a revisar els 
valors cadastrals dels immobles, del 
sòl rústic i de les activitats ramade-
res, ja que ara per ara, i després de 
l’última revisió, els seus valors estan 
per damunt del preu real. I tot eren 
bones paraules per part de l’equip 
de CiU.

Informe de la Fira del Torró del 2009
Al cap d’uns dies ja els vam veu-

re el comportament en assistir a la 
convocatòria del comitè de la Fira, 
on s’havia de presentar l’informe de 
l’edició del 2009, però sobretot la 
seva liquidació. Abans d’arribar a 
l’exposició dels recursos de la fi ra, 
se’ns comunica la baixa de la regi-
dora, Elisabet Vicens, –que per cert 
bastant li ha costat atendre la in-
compatibilitat– com a directora de 
la fi ra. I aquí tenim la primera sor-
presa: el mateix alcalde en persona 
entomarà el relleu. Perdoni? Que no 
té prou feina? Però es guardava un 
as sota la màniga: contractarà uns 
col·laboradors, l’empresa Pep Pa-
lau, Von Arend & Associats, SCP.

Col·laboració externa que incrementa 
el dèfi cit

Caram!, així qualsevol es pot fer 
càrrec de la direcció. Aquesta em-
presa és molt professional, organit-
za fi res alimentàries de l’alçada del 
Fòrum Gastronòmic, el que equival 
a una gran professionalitat amb una 
gran inversió. I aquesta no és una 
afi rmació que ens traguem de la mà-
niga –nosaltres no– perquè ell mateix 
ens va confi rmar que se’n faria càr-
rec sempre que els sortís rendible.

Bé, de fet, ja ho vam poder com-
provar quan es va presentar la li-
quidació de la Fira del 2009, on 
la mateixa empresa es va encarre-
gar d’una part de l’aula del gust. 
I aquí ve la patacada. En total, la 
Fira de l’any passat va suposar quasi 
73.000,00€ de dèfi cit. Sorpresaaa-
aa!! Per “amenitzar” la gran notícia 
només hi faltava un gran pastís i un 
pallasso sortint de dintre amb un 
gran nas vermell. 

Com?! Quasi 73.000 euros de 
dèfi cit? Com pot ser? I això sense 
comptar la infraestructura del Fira-
Nit –se’n devien descuidar! Una de 
les despeses considerables fou l’aula 
del gust amb un pressupost de gaire-
bé 39.000,00 euros. Que sí, que va 
estar molt bé, que aquesta empresa 
contractada va treballar amb molta 
professionalitat i va fer una bona 
programació. Però... cal gastar tants 
diners en una activitat que diària-
ment suposa una gran despesa?

La Fira s’ha de vincular en un entorn 
més proper

Els professionals poden aportar 
idees, però no tot el pes de la di-
recció de la Fira d’Agramunt, tenint 
en compte no només el seu alt cost 
econòmic, sinó també la seva poca 
vinculació amb Agramunt. Està clar 

que no ho faran malament –són pro-
fessionals de cap a peus–, però a un 
preu molt alt que no podem sufra-
gar. És com si ens haguéssim com-
prat unes sabates molt maques, però 
dos números més grans. Sí, són molt 
fashion, però seran incòmodes.

És curiós, perquè el senyor alcal-
de resulta que per una banda vol re-
baixar despeses de tot el que pot i 
tot el que es belluga, i fi ns i tot amb 
la ridiculesa de fer apagar els llums 
d’alguns carrers. Però resulta que la 
Fira pot tenir un dèfi cit desorbitat. 
Això és coherent?, s’adiu als temps 
de crisi?, és plausible? No fa falta 
contestar explícitament, però millor 
que quedi clar: NO!

La Fira, referent agroalimentari
És natural que la fi ra evolucioni i 

cada vegada es professionalitzi més. 
Aquest és un camí que ja vam iniciar 
fa uns anys quan la Fira del Torró va 
migrar de la multisectorialitat al sec-
tor agroalimentari, quan va aparèixer 
la TeleTorró per atansar la fi ra a tot-
hom des de casa i fer-la més nostra, 
quan vam millorar la infraestructura 
o el pla de seguretat, vam ampliar 
les carpes –de la cuina, degustació i 
dels productes de qualitat... La fi ra 
ja havia assolit una bona posició i 
amb gent d’Agramunt, amb l’esforç 
de tots. Amb els temps que corren, 
l’objectiu era consolidar-la. A més, 
cal pensar que aquestes inversions 
desorbitades busquen més visitants 
i precisament això se’ns pot girar 
en contra, perquè més de 30.000 
visitants diaris provoca el col·lapse 
a Agramunt. Ja no podem créixer 
més. Es pot créixer en qualitat. 

Èxit sí, però sense morir d’èxit. Ni 
a cop de talonari. Almenys, ara no 
toca, senyor alcalde. Miri el que fan 
tots els pobles.   ■
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JUNTA DE GOVERN LOCAL, 4-5-2010

DEVOLUCIÓ FIANÇA
S’acordà que es retorni a l’empresa CONSTRUCCIONS TONI 

PAMPALONA, SL la fi ança defi nitiva en concepte de l’obra “Con-
dicionament del refugi antiaeri de l’església de Santa Maria 
d’Agramunt”, que ascendeix a la quantitat de 4.683,45€.

SUBVENCIÓ AMPA DE L’IES “RIBERA DEL SIÓ”
Es concedí a l’AMPA de l’IES “Ribera del Sió”, una subven-

ció de 330,00€, per a les activitats realitzades durant el curs 
2009/2010.

SUBVENCIÓ AMPA COL·LEGI MARE DE DÉU DEL SOCORS
Es concedí a l’AMPA del Col·legi Mare de Déu del Socors, una 

subvenció de 330,00€, per a les activitats extraescolars durant 
el curs 2009/2010.

ADJUDICACIÓ AULA DEL GUST I ESPAI DE LA CUITA DE LA XXII EDICIÓ 
DE LA FIRA DEL TORRÓ I LA XOCOLATA A LA PEDRA

S’aprovà la realització de l’Aula del Gust i l’Espai de la Cuita 
que es durà a terme en la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra i 
s’adjudicà a l’empresa PEP PALAU, VON AREND & ASSOCIATS 
per un import de 18.350€, no inclòs IVA.

ADJUDICACIÓ PEL SERVEI D’ORGANITZACIÓ DE LA COMUNICACIÓ DE LA 
XXII EDICIÓ DE LA FIRA DEL TORRÓ I LA XOCOLATA A LA PEDRA

S’aprovà la realització d’un servei d’organització de la comuni-
cació per la XXII edició de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra 
i s’adjudicà a l’empresa PEP PALAU, VON AREND & ASSOCIATS 
per un import de 5.844€, no inclòs IVA.

ADJUDICACIÓ DE L’OBRA DE MILLORES DIVERSES EN EL RECINTE FIRAL
S’aprovà la memòria valorada de les obres de “Millores diver-

ses en el recinte fi ral”, i s’adjudicà la realització d’aquestes obres 
a l’empresa PROMOCIONS BERCO, 22, SL per la quantitat de 
39.450,00€, inclòs IVA.

APROVACIÓ DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC I 
ZONA COMERCIAL DEL NUCLI ANTIC

 S’aprovà inicialment el projecte d’obres denominades: “rehabi-
litació de l’espai públic i zona comercial del nucli antic de la vila 
d’Agramunt” redactat per l’arquitecta municipal amb un pressu-
post d’execució per contracte de 434.788,73€, IVA inclòs.

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LES 
OBRES D’AMPLIACIÓ DEL CENTRE D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA 

S’adjudicà provisionalment el contracte de serveis de redacció 
del projecte d’obres d’ampliació del centre d’assistència primària 
d’Agramunt a l’empresa SERVEIS ARQUITECTURA (Sra. Anna 
Valls Serra) per un import de 64.278€ euros IVA inclòs.

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 11-5-2010

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER LES DESPESES DE LA FIRA I PER CAM-
PANYA DE DIFUSIÓ I PROMOCIÓ DE PRODUCTES DEL TERRITORI DINS 
LA XXII FIRA DEL TORRÓ I XOCOLATA A LA PEDRA

S’acordà concórrer a la convocatòria per a la concessió d’ajuts 

per al foment d’actuacions per al desenvolupament del medi ru-
ral i pesquer corresponents a l’any 2010 per sufragar part de 
les despeses de la XXII Fira del Torró i Xocolata a la Pedra se 
sol·licità un ajut econòmic de 6.000€ i per sufragar part de les 
despeses de campanya de difusió i promoció de productes del 
territori dins la XXII Fira del Torró i Xocolata a la Pedra se sol-
licità un ajut econòmic de 30.000€.

DECLARACIÓ BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL: ESGLÉSIA DE SANT 
LLORENÇ DE MAFET

Atès que és convenient la catalogació de l’església de Sant Llo-
renç de Mafet i que la catalogació de béns immobles s’efectua 
mitjançant la declaració com a bé cultural d’interès local, s’acordà 
declarar com a bé cultural d’interès local l’Església de Sant Llo-
renç de Mafet i comunicar-ho al Departament de Cultura, perquè 
en faci la inscripció en el catàleg del patrimoni cultural català.

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ EXECUCIÓ D’OBRES DE RESTAURACIÓ I 
CONSERVACIÓ D’IMMOBLES DE NOTABLE VALOR CULTURAL - ANYS 
2010-2011

S’acordà concórrer a la convocatòria de subvencions del De-
partament de Cultura i Mitjans de Comunicació de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, per a l’execució d’obres de restauració 
i conservació d’immobles de notable valor cultural corresponents 
als anys 2010-2011, per l’obra “Rehabilitació de l’Església de 
Sant Llorenç de Mafet- Fase 1” i se sol·licità un ajut econòmic de 
132.716,22€ corresponent al 60% del pressupost d’execució 
per contracta de l’obra esmentada que ascendeix a la quantitat 
de 221.193,71€.

INSPECCIONS PERIÒDIQUES EN LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
DE BAIXA TENSIÓ

S’aprovà el servei de realitzar les inspeccions periòdiques en 
les instal·lacions elèctriques de baixa tensió dels 22 enllumenats 
públics de titularitat de l’Ajuntament i s’adjudicà a l’empresa TÜV 
Rheinland, per la quantitat de 1.984,41€, exclòs IVA i les taxes 
d’Indústria corresponents a les actes emeses (7,10/unitat).

CANVI DE NOM DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A LA PRESTACIÓ DELS 
SERVEIS FUNERARIS AL MUNICIPI D’AGRAMUNT

Es concedí el canvi de nom de l’autorització i llicència munici-
pal del Sr. Josep M. Torné Creus a l’empresa J. TORNÉ, SL, per a 
la prestació dels serveis funeraris al terme municipal d’Agramunt, 
amb una vigència de 25 anys de conformitat amb l’article 17 del 
Reglament de Serveis Funeraris, a comptar des de la concessió 
de la llicència inicial de data 9 de novembre de 1999.

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE REFORMA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 
DEL SECTOR 1

S’adjudicà provisionalment el contracte per a la realització de 
les obres de reforma de l’enllumenat públic del sector 1 del mu-
nicipi d’Agramunt a l’empresa CEDEL INSTAL·LACIONS SL pel 
preu de 143.431,89€, IVA inclòs.

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DELS SECTORS 24 i 18

S’adjudicà provisionalment el contracte per a la realització de 
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les obres de reforma de l’enllumenat públic del sector 24 i 18 
del municipi d’Agramunt a l’empresa CEDEL INSTAL·LACIONS 
SL pel preu de 178.092,18€, IVA inclòs.

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL 
QUIOSC DE LES PISCINES I DEL FUTBITO

S’adjudicà provisionalment la concessió administrativa per a 
“l’ús privatiu del domini públic per a l’explotació del quiosc de 
les piscines i del futbito, a les instal·lacions de les piscines mu-
nicipals”, a la Sra. Antònia Jovell Vila amb l’obligació de satisfer 
un cànon per un import de 1.480€ euros IVA inclòs.

APROVACIÓ PLA DE SEGURERAT I SALUT
S’aprovà el Pla de seguretat i salut de l’obra corresponent al 

projecte d’obres de l’enderroc d’un edifi ci situat a la travessia de 
l’Aspi i la pavimentació d’una part de l’aparcament.

AJUNTAMENT PLE, 27-5-2010

APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I DE LA 
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT 2010

S’acordà acceptar les al·legacions que es van presentar per 
part de la Secretaria General de la Fede ració de Serveis a la Ciu-
tadania en data 19 d’abril de 2010 on se sol·licitava que no es 
modifi qués la denominació del lloc de treball L20/conserge pel 
d’operari de manteniment i control, donat que aquesta nova defi -
nició no té res a veure amb el lloc de treball en qüestió entenent 
alhora que es volguessin defi nir més clarament les tasques a dur 
a terme en aquest lloc de treball. Així mateix, s’aprovà defi niti-
vament la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball 
corresponent a l’exercici econòmic de l’any 2010.

NOMENAMENT MEMBRES DEL CONSELL D’AMINISTRACIÓ DE L’ENTITAT 
PÚBLICA EMPRESARIAL “AGRAMUNT SERVEIS”

S’acordà designar representants de l’Excm. Ajuntament d’Agra-
munt, els/les senyors/es regidors/es que seguidament s’indiquen 
en el Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial 
“AGRAMUNT SERVEIS”: Sr. Antonio Farré i Riba, Sr. Domènec 
Llop i Solà, Sr. Ramon Muixí i Caderó, Sr. Bernat Solé i Barril, 
Sra. Mercè Cases i Farré, Sr. Àngel Jubete i Comenge i Sra. Jo-
sefi na Verni i Alsina.

Es designà com a representant de l’Ajuntament d’Agramunt 
en la Comissió Executiva per delegació de l’Alcaldia al Sr. Anto-
nio Farré Riba, regidor d’esports i al Sr. Xavier Balagueró Serra, 
Director Tècnic de l’Entitat Pública Empresarial “AGRAMUNT 
SERVEIS” amb efectes del dia 1 de juny de 2010.

ENCÀRREC DE GESTIÓ DE L’AJUNTAMENT D’AGRAMUNT A L’ENTITAT 
PÚBLICA EMPRESARIAL “AGRAMUNT SERVEIS”

S’acordà encarregar expressament a l’empresa pública em-
presarial AGRAMUNT SERVEIS la gestió i administració de les 
instal·lacions esportives tal i com es relaciona a l’expedient de 
l’encàrrec de gestió.

DECLARACIÓ BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL: ESGLÉSIA DE SANT 
LLORENÇ DE MAFET

S’acordà declarar com a bé cultural d’interès local l’església de 

Sant Llorenç de Mafet i es comunicà al Departament de Cultura, 
perquè en faci la inscripció en el catàleg del patrimoni cultural 
català.

MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2010: Ordenança núm. 14
Trànsit, Ordenança núm. 26 de Control i Tinença d’animals i ordenança 
núm. 16 de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra

S’aprovà provisionalment la modifi cació de les Ordenances Fis-
cals reguladora dels tributs següents:

Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i vol dels terrenys i vies 
d’ús públic local: Fira del Torró.

1.- a) Ocupació via pública per establiment
comercial, per metre 10,80 €/m

 b) Ocupació via pública per parada fora
Agramunt, per metre 18,20 €/m

2.- Estands a la Carpa Multesectorial 30 €/m2.
 Mòduls de 9 m2 270 € 
3.- Estands Torronaires 12 m2 - Agramunt (només sòl) 298,70 €
4.- Estands al pavelló esportiu 40 €/m2. Mòduls de 12 m2 480 €
5.- Servei d’Hostessa 75 €/dia.
6.- Neteja moqueta estand de 9 m2 i 12 m2 (preu per dia) 35 €/dia 
7.- Atraccions de la fi ra (preu per dia) 7,60 €/m
8.- Punt de llum extra: 34,00 €/unitat
9.- Mobiliari segons tarifa
Període de cobrament serà entre el dia 1 al 15 de setembre.

Taxa reguladora de la tinença d’animals

Article 44è.- Com a sanció per les infraccions administratives i 
amb la salvetat prevista l’article 48è, s’imposaran multes d’acord 
amb la següent escala:

• Infraccions lleus:  30 €
• Infraccions greus: 100 €
• Infraccions molt greus: 300 € 

44.2. La classifi cació de la infracció i la imposició de la multa 
hauran de tenir la deguda adequació amb els fets, ponderant-se 
per a això els següents criteris d’aplicació:

a) L’existència d’intencionalitat.
b) La naturalesa dels perjudicis ocasionats.
c) La reincidència per comissió en el termini d’un any de més 

d’una infracció de la mateixa naturalesa.
d) La capacitat econòmica del subjecte infractor.
e) La transcendència social.

44.3. La imposició de les sancions serà compatible amb l’exi-
gència a l’infractor de la reposició de la situació alterada pel 
mateix al seu estat originari, així com la indemnització pels danys 
i perjudicis causats pels fets sancionats”.

NOTA INFORMATIVA:

A l’AJUNTAMENT INFORMA publicat en la Revista Sió del mes 
de maig pel que fa a l’acord de Junta de Govern Local de data 
27-4-2010, “DESPESES WAI KIKI DURANT LA TEMPORADA 
D’ESTIU-2009”, la paraula “reclamar” cal considerar-la com 
l’aprovació del pacte materialitzat entre l’Ajuntament d’Agra-
munt i l’empresa Establiments ESA, SL, per l’assumpció de les 
despeses de la Wai Kiki de la temporada estiu 2009.
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Activitats d’estiu

Dinar de germanor
El dia 27 de maig de 2010 i com es fa cada any per 

aquestes dates, va tenir lloc la sortida de les àvies i els 
avis de la Residència Geriàtrica Mas Vell. Aquest any, i com 
a novetat, s’ha realitzat conjuntament amb la Residència 
Geriàtrica Ribera del Sió.

El destí va tornar a ser la població de Mollerussa com l’any 
passat, però, aquesta vegada es va visitar el museu de ves-
tits de paper. Museu situat al costat mateix del teatre de 
l’Amistat i que es va inaugurar el desembre del 2009. A 
continuació es va realitzar un berenar al bar de l’Amistat. 
En conjunt va agradar molt, tant la visita com el posterior 
àpat. Al fi nal de la jornada tothom va valorar positivament la 
sortida conjunta i amb ganes de repetir. 

DESPESES FESTA MAJOR 2009    IMPORT
HAVANERES LA GAROTA 986,00 €
MARINADA 600,00 €
ULTIMÀTUM 700,00 €
MAI TANT ANIMACIONS 600,00 €
ORQUESTRA VENUS 5.292,00 €
XARANGA VA I VE 928,00 €
GRUP DE FOLK BOIX, BELDA I ELS BADABA-
DOC, TERRASSETA DE PREIXENS

2.160,00 €

COBLA RIELLA 750,00 €
COBLA JOVENÍVOLA 830,00 €
ORQUESTRA VOLCAN 11.880,00 €
COBLA VILA DE BLANES 7.128,00 €
PEP BOU "BUFAPLANETES" 6.682,76 €
TRAUT ESPECTACLES "LES ENFANTS" 2.000,00 €
STROMBERS, QUMRAN, ZULU 14.806,00 €
GRUP DE DIABLES 2.100,00 €
TRADI-SIÓ 2007 6.100,00 €
PIROTÈCNIA TOMAS 3.596,00 €
VIRGINIA BAND, DJ 5.684,00 €
ADORNS DALMAU (LLOTGES) 1.417,52 €
ARCA ESCENARIS (ESCENARI) 2.273,60 €
CIRCUIT URGELLENC 1.044,00 €
HÍPICA OBRIM CAMÍ 600,00 €
OBSEQUI PREGÓ I PORTADA LLIBRE FM 593,00 €
CASAL AGRAMUNTÍ
(APERITIU PREGÓ DE FESTES)

500,75 €

DIETES ORQUESTRES I VARIS 1.826,95 €
DESPESES BAR VIRGINIA BAND
(BEGUDES, PA, EMBOTITS)

2.860,59 €

EICONS (GENERADOR I VARIS) 764,92 €
DESPESES PINTADA MURALS I JOCS VIGÍLIA 
FESTA MAJOR

2.780,04 €

SEGUR IBERICA (SEGURETAT) 1.518,14 €
PUBLICITAT (CADENA SER, DIARI SEGRE,
LA MAÑANA)

855,12 €

IMPREMTA MARSÀ 290,93 €
XOCOLATADA FESTA MAJOR 983,40 €
TORNÉ (CADIRES) 867,68 €
PREMIS CURSA ANDRÒMINES 300,00 €
DISTRIBUCIÓ PROGRAMA FM 567,75 €
ASSEGURANÇA CLIMATOLOGIA 417,21 €

TOTAL DESPESES 93.284,36 €

INGRESSOS FESTA MAJOR 2009   IMPORT

LLOTGES 1.540,00 €

FIRETES 1.200,00 €

INGRESSOS BAR VIRGINIA BAND 4.979,25 €

ENTRADES BALL 2.175,00 €

ENTRADES PEP BOU 3.625,00 €

TOTAL INGRESSOS 13.519,25 €

DIFERÈNCIA -79.765,11 €

JULIOL
Dia 3: REVETLLA DE SANT PERE amb l’orquestra SHA-

KATA. Plaça del Mercadal. 11 nit.
Dia 7: FLATENCORN SEXTET, amb Jordi Guixé. Portala-

da nord de l’església. 10 nit.
Dia 14: CINEMA A LA FRESCA. Pati de l’EMMA. 10 nit.
Dia 21: CINEMA A LA FRESCA a Montclar. 10 nit.
Dia 28: CONCERT DE LA COBLA JOVENÍVOLA. Plaça del 

Mercat. 10 nit.
Dia 31: CONCERT GRUPS DE CAMBRA DE L’EMMA. La 

Donzell. 10 nit

AGOST
Dia 4: THE FLOWER EXPERIENCE, amb Jaume Sanchis. 

Parc del Convent. 10 nit.
Dia 11: CINEMA A LA FRESCA a Mafet. 10 nit.
Dia 18: CRONISTES “LA LLEGENDA”, amb Roser Loscos. 

Parc del Convent. 10 nit.
Dia 25: INEDIT ENSEMBLE, amb Jaume Torné. Parc del 

Convent. 10 nit.
Dia 28: MERITXELL GENÉ, amb Jordi Noró, i ROMIN-

GER, amb Jaume Torné. Parc del Convent. 10 nit.
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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’estiu:

de dimarts a divendres, de 10h a 13h 
i de 17h a 20h
dissabtes d’11h a 14h i de 17h a 20h
diumenges d’11h a 14h

Visites concertades per grups

Museu Etnològic Tel. 973 391 089
Horari convingut amb l’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

La revista JULIOL. Juliol fou un setmanari 
que es va publicar a Agramunt durant la sego-
na meitat de l’any 1936 i els primers mesos 
de 1937. El nom provenia del triomf que les 
forces d’esquerra lleials a la República van ob-
tenir sobre els militars revoltats el dia 19 de 
juliol de 1936. Sortia cada dissabte i consta-
va de quatre fulls: els dos de fora, dedicats a 
anuncis locals; els dos de dins, amb notícies 
de la vila i articles d’opinió. Valia quinze cèn-
tims. Una subscripció de tres mesos costava 
dues pessetes. Hi escrivien els més desta-
cats líders polítics locals. Publicava notícies 
del Comitè Local de Milícies Antifeixistes, de 
l’Ajuntament i dels principals partits i sindi-
cats d’Agramunt. Al número 5, una nota de 
la redacció informava que tenia un tiratge de 
600 exemplars i parla d’un gran èxit de ven-
des. La revista arribava també als agramuntins 
que lluitaven al front de guerra els quals també 
enviaven articles.

El primer número sembla que va sortir el 
26 de juliol de 1936, com a publicació ofi cial 
del Comitè del Front Popular d’Agramunt i la 
seva redacció i administració era a la Caserna 
de les Milícies Antifeixistes (actual col·legi de 
monges). El número 14, del 7 de novembre, ja 
només consta com a òrgan del Front Popular 
local i la redacció i administració són a la se-
cretaria del Consell Municipal (l’Ajuntament). 
En aquesta època la Generalitat de Catalunya 
havia recuperat una mica el control del go-
vern que havia perdut els primers mesos de 
la Guerra, havia suprimit els comitès i havia 
retornat totes responsabilitats del poder local 
als ajuntaments. Durant aquests mesos Juliol 
va faltar algun cop a la seva cita setmanal. El 6 
de febrer de 1937 va sortir el número 24, que 
sembla que fou l’últim que va aparèixer. 

Juliol era escrit totalment en català, i a tra-
vés dels seus col·laboradors mostrava l’ideari 
de les esquerres i dels elements revolucionaris, 
mentre que blasmava el feixisme amb uns ter-
mes rotunds, agressius, rabiosos, gairebé apo-
calíptics. Entre els col·laboradors més desta-
cats hi havia Joan Carrera Batalla (ERC), Pere 
Vicens i Mir (FAI), Gabriel Sans (USC), Antoni 
Vidal (POUM), Josep Pedrol (ERC). Els anun-
cis que sempre apareixien a la revista eren: 
el de La Barretina i el del Casal del Poble (el 
Casal), el del Sindicat Agrícola d’Agramunt i 
Comarca i el del Cicatritzant Blau. També eren 
molt habituals el de la Sastreria Carrera, el de 
la Fonda Martí, el dels Magatzems Bonet, el de 
la Sastreria Noguera, el de la Xocolata Viladàs, 
el de l’empresa Cuñat i Fills, el de la Sastreria 
Carulla, el de les Xocolates Jolonch i el de la 
Sastreria Sala.
(Bibliografi a: Planes, Josep M. i altres. La Guerra Civil a Agra-
munt. Revista SIÓ, 1988-1989)

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

Demografi a
(Mes de maig de 2010)

NAIXEMENTS
Marwane Oufkir dia 27-4
Clàudia Pedrós i Montané dia   1
Sergi Carbó i Martínez dia   8
Eduard Garriga i Bernaus dia 13
Anna Pellicer i Torrescasana dia 22

MATRIMONIS
Khaled Metwally Hafez Taha, i
Hanane Belhaj dia   5
Francesc Reollo i Mañé, i
Sandra Navarro i Díaz dia 12
Carles Josep Molero i Gracia, i
Marta Torrescasana i Omedes dia 19

DEFUNCIONS
Josep Vidal i Morales 92 anys, dia   5
Pilar Ros i Solé 76 anys, dia   8
Josep Batalla i Pujol 93 anys, dia   9
Manuel Castillejo i Garcia 89 anys, dia 20
Concepció Sàrries i Planes 75 anys, dia 20
Maria Solé i Valls 84 anys, dia 21
Joan Pallejà i Fontanet 81 anys, dia 22
Xavier Coll i Sandiumenge 67 anys, dia 23
Josep Anton Llobet 56 anys, dia 27
Pere Delgado i Morente 61 anys, dia 28

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT EL MAIG

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

Dia   3 ......................................... 20,0 l./m2

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

Dia   8 ......................................... 1,2 l./m2

Dia   9 ......................................... Inapreciable
Dia 10 ......................................... Inapreciable
Dia 11 ......................................... 2,0 l./m2

Dia 22 ......................................... 9,0 l./m2

Dia 28 ......................................... Inapreciable
TOTAL ......................................... 49,9 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL MAIG

Màxima del mes ............................. 31°, dia 31
Mínima del mes ......................... 3°, dies 5 i 15
Oscil·lació extrema mensual ........................28°
Mitja de les màximes ...........................22,677°
Mitja de les mínimes .............................9,129°
Mitja de les mitjanes ...........................15,903°

L’observador: Deudat Pont

JULIOL 2010

Mes de 31 dies, setè de l’any segons el 
nostre calendari (Gregorià) i cinquè del pri-
mitiu calendari romà, anomenat Quintilis. 
L’any 44 d.C. fou rebatejat amb el nom de 
Julius, en honor de Juli Cèsar.

El dia 1 el sol surt a les 4h 20m, i es pon 
a les 19h 28m. El dia 31 el sol surt a les 
4h 44m, i es pon a les 19h 31m.

El dia 22 el sol entra a la constel·lació 
de LLEÓ.

Les fases de la lluna:

Quart minvant el dia   4, a les 14:35 h

Lluna nova el dia 11, a les 19:41 h

Quart creixent el dia 18, a les 10:11 h

Lluna plena el dia 26, a la  01:37 h

l./m2

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

El juliol és un mes poc ric en tradicions po-
pulars i festes ja que era l’època en què la 
gent es dedicava a segar i a batre la collita 
dels cereals i aquesta era l’activitat primordi-
al. Tot i això el refranyer és molt ric:

El juny la madura 
i el juliol porta la fruita.

Pel juliol,
el raïm porta dol
i l’olivereta també en vol.

La grama, la metlloca i les altres herbes men-
jadores dels sembrats s’extirpen i es destruei-
xen totalment si es llauren o s’arrenquen en la 
lluna nova de juliol. Els pastors, per preservar 
les barraques de mal donat i guardar el bestiar 
d’encisos, penjaven a la llinda de la porta un 
parell de banyes de marrà ben cargolades, com 
també en penjaven a la porta dels corrals amb 
el mateix intent. Altres hi penjaven una branca 
de matapoll per fer fugir les bruixes i per es-
quivar les puces que solien haver-n’hi a milers 
i es multipliquen molt de pressa.

El gram es mor tot sol
si es llaura en lluna nova de juliol.
La puça que neix al matí,
al migdia és rebesàvia.

Dia 10. Sant Cristòfol. Era un dels sants 
més venerats ja que havia estat invocat con-
tra la pesta, com també ho era sant Sebastià. 
Com que antigament les epidèmies eren molt 
freqüents, això feia que se li retés molt culte i 
gaudís d’una gran veneració.   

Dia 22: Santa Magdalena. Era l’advocada i 
patrona dels apotecaris, dels herbolaris i dels 
barbers, segurament per raó del pot d’un-
güent balsàmic i perfumat amb que va untar 
els peus de Jesús, com a acte de submissió, 
mentre que amb els seus deixebles sopava a 
casa d’en Llàtzer. El refranyer del dia d’avui 
està molt relacionat amb les avellanes.

Per Santa Magdalena,
l’avellana plena,
i per Sant Llorenç,
clava-li les dents.

Dia 25: Sant Jaume de Galícia.

Dia 26: Santa Anna. Les mestresses de 
casa s’encomanaven a Santa Anna per tal que 
els protegís els cuinats i els guisats i els fes 
sortir ben saborosos i apetitosos.

Ramon Bernaus i Santacreu
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Sisco,

Sempre tenies un gest i una paraula, els 
teus petits detalls eren grans obsequis 
per a tothom.
El teu hort, les teves herbes, l’anar a 
plegar caragols... era un plaer veure’t 
gaudir de tot.
Vares lluitar per viure, perquè tu, sobre-
tot tu, t’estimaves la vida i tot allò que 
comportava.
La teva senzillesa s’ha refl ectit el dia 
del teu enterrament, amb les mostres 
de condol i agraïment per part de tots.

T’estimem.

Sisco Domingo Joval
Que morí el dia 11 de juny de 2010, als 83 anys d’edat.

La família agraeix les mostres de condol rebudes.

Agramunt, juny de 2010
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RECEPTARI
POPULAR

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

Oració per a guarir
la tendrella caiguda 1

«En nom de Déu vull començar;
sant Cosme i sant Damià
i santa Maria Magdalena
són metges de Jesucrist.
D’aquest mal vulgueu curar,
que és el mal de l’esgrunadura;
així jo puga curar,
com la Verge és verge pura.
Jesús ha nat,
Jesús ha mort,
Jesús ha ressuscitat.
Santíssima Trinitat
feu la gràcia de curar
el mal de ... (nom) ...
ben aviat.»

(I es resava tres parenostres a la Santíssima Trinitat 
perquè faci la gràcia de curar el dit mal).

1  Josep Mora, de les Pallargues (desembre del 1979).

Oracions remeieresRemeis casolans

Antisèptic
Ingredients: 

Timó, suc de llimona, ceba.

Elaboració:
Per combatre els furóncols i grans apliqueu sobre la lesió una 

ceba rostida i temperada a la qual se li ha tret el centre per for-
mar una petita cavitat, on hi posareu la infusió de timó i el suc 
de llimona.

Les infusions es fan bullint aigua amb dues cullerades de l’her-
ba a dins. Passat aquest temps es manté tapat perquè reposi 
durant 10 minuts.

La infusió de timó amb suc de llimona o bé de camamilla és 
ideal per fer gàrgares quan tingueu la gola irritada.

El timó és una de les herbes més apreciades al llarg del temps. 
Avui en dia s’utilitza per ús extern, com a antisèptic i es pot uti-
litzar per netejar ferides.

A la primavera se’n pot trobar a tot l’Urgell

Maribel Itarte (Tàrrega)
Del llibret “Receptes de cuina tradicional de l’Urgell”

editat pel Consell Comarcal de l’Urgell

Receptes de cuina
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Ingredients per a 4 persones:

1 conill d’1 kg aproximadament, 3 
grans d’all, 1 ceba, 1 fulla de llorer, 1 
branca de timó, 1 tomàquet pelat i rat-
llat, 1 copa de conyac, ½ litre de brou, 
1 kg de carxofes, oli, sal i pebre.

Elaboració:

Partiu el conill a trossos mitjans, 
salpebreu-los i enrossiu-los amb oli en 
una cassola.

Aquest oli coleu-lo i poseu-lo en una 
cassola més gran i sofregiu-hi els alls 

tallats petits. Després, poseu-hi la ceba 
també tallada petita i deixeu-ho fer a 
poc foc. Un cop la ceba estigui gaire-
bé cuita, poseu-hi la fulla de llorer, el 
timó, el tomàquet ratllat i doneu-hi un 
parell de tombs. Poseu-hi els talls de 
conill i torneu-ho a remenar. Per sobre 
tireu-hi la copeta de conyac, fl amegeu-
ho i ja hi podeu posar el brou. Deixeu-
ho a foc suau durant 30-40 minuts. A 
part, un cop tingueu les carxofes netes, 

partiu-les per la meitat i feu-les bullir 
uns 10 minuts.

Un cop les tingueu ben escorregu-
des, arrebosseu-les passant-les per la 
farina, l’ou batut i fregiu-les a la paella 
amb oli.

Quan ja estiguin cuites hi ha dues 
opcions: posar-les a la cassola 5 minuts 
abans d’acabar la cocció del conill i que 
tot faci una mica de xup-xup, o bé ser-
vir-les a taula amb una safata a part.

Teresina Llavall Timoneda (Claravalls)
Del llibret “Remeis casolans amb herbes 

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

Conill amb carxofa
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Quart aniversari

Joan Vidal i Huguet
Que morí el 6 de juny de 2006.

El teu record està present cada dia entre nosaltres.

Ja fa un any que ens vas deixar
i vas anar a descansar a la vora
de Déu el nostre Pare i per a
nosaltres sembla que fos ahir que
compartíem les rialles,
comentàvem les nostres jugades
i miràvem al nostre voltant tot
contemplant les estrelles, les quals
avui guaitem amb il·lusió de saber
que des d’allí ens guies per
poder tirar endavant tot allò que
vas estimar amb tot el teu amor.

Primer Aniversari

Ramon Mª Camats i Cisquella
Descansà en la Pau del Senyor el dia 1 de juny de 2009.

E.P.R

La família el recordarà sempre.

Lleida - Coscó, juny de 2010
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❚ Coordina Rosa Maria Sera

per
Ricard Bertran

Les 7
diferències

Escena de l’obra “Boeing 
Boeing” que el Grup Escènic 
Agramuntí va representar 
al Casal el passat mes de 
maig, amb un notable èxit 
de públic.

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 al VISUAL:

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.:

Si no vols tenir desfi ci, dóna als fi lls 
ofi ci.

o ci, Si des

no nir fi als

dó fi lls fi te

vols na ci.

VISUAL

Pots trobar els dos dibuixos que són
exactament iguals?
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Pregueu a Déu per

Pere Delgado Morente
que morí cristianament el dia 28 de maig, als 61 anys d’edat,

havent rebut els Sants Sagraments i la Unció de Malalts.

E.P.D.

Els seus apenats: esposa, Conxita Espinal Villalta; fi lls, Daniel i Teresa, Víctor i 
Vanesa i Albert i Anna; mare política, Bepeta Villalta; néts, Maria, Berta i Jan; ger-
mana, Carme; cunyats, Gabriel Martínez i Maria Espinal; oncles, nebots, cosins, 
la família i tots els qui t’hem conegut et recordarem sempre.

La família agraeix les mostres de condol rebudes.

Agramunt, maig de 2010

Padrí,
recordem perfectament aquestes paraules,
que sense saber com ens treien un somrís.
Recordem aquelles frases,
que dubtant, ens feien ser més humans i et vèiem feliç.
No podem dir un gràcies i acabar,
no hi ha paraula que ho resumeix.
Però tot i així gràcies,
perquè cada segon, minut o moment que hem viscut plegats
són per sempre.

                           Jan, Berta i Maria

Recordarem sempre el teu somriure.
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LA FOTO per JOSEP BERTRAN

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

L’enfosquiment del sistema 
tradicional de recepció de 

la televisió, conegut com ana-
lògic, i l’entrada de la Televi-
sió Digital Terrestre, TDT, està 
portant molts problemes arreu 
de Catalunya, especialment 
als nuclis de poca població i 
amb una orografi a una mica 
complicada. Les darreres set-
manes els tècnics s’han fet un 
tip de reencarar antenes. Fins 
ara teníem Lleida o Cubells; 
ara, amb el nou repetidor de 
Montfalcó d’Agramunt, la cosa 
s’ha complicat. Pel que s’ha 
pogut anar copsant són poques 
les llars que veuen bé totes les 
cadenes. És clar que pel que 
es pot veure en algunes...
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Preguem a Déu per

Joan Pallejà Fontanet
Vidu de Sara Guardiola Castellà

que morí cristianament el dia 22 de maig, als 81 anys d’edat,
havent rebut els Sants Sagraments i la Unció de Malalts.

E.P.D.

Els seus apenats: fi lls, Núria i Bartomeu, M. Carme i Josep M. i Roser i Benjamí; néts, 
Jordi i Sílvia, Sara i Lluís, Gemma, Isaac, Sandra, Mireia i David; germana, cunyats, ne-
bots, cosins, la família i tots els qui t’hem conegut et recordarem sempre.

La família vol agrair als doctors i a tot el personal sanitari del CAP d’Agramunt,
la seva atenció i professionalitat.

Moltes gràcies.

AGRAMUNT, maig de 2010

No ploreu, me’n vaig al Pare
m’ha cridat aquest matí,
en ma vida ja complí
com a fi ll, espòs, pare i padrí.

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

Que si avui el Cel em crida,
tu vindràs a l’endemà.

Prega, doncs, en eixa vida,
que en la fe ens puguem trobar,
la família reunida,
en el lloc que no es desfà.
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D’esquerra a dreta
i de dalt a baix:

  1) Güell
  2) Casimiri.
  3) Fortó.
  4) Jaume Ros.
  5) Cot.
  6) Josep Tarragona.
  7) Josep Jovell.
  8) Ramon Joval.
  9) Pujolet.
10) Licerio Tolosa.
11) Rosés.

Enguany el nostre primer equip de futbol ha pujat de categoria. Fa una seixantena d’anys també ho va fer, però 
aleshores a nivell nacional català. Malgrat el temps transcorregut, de l’equip d’aquella època i d’alguns jugadors 

agramuntins n’ha quedat una memòria històrica. Al nostre àlbum mensual hi posem una de les formacions de la 
temporada 1947-48. La que estava formada per Güell, Casimiri, Fortó, Ros, Cots, Tarragona, Jovell, Joval, Pujolet, 
Tolosa i Rosés.

L’àlbum ����

1 2 3 4 5
6

7 8 9 10
11
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