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PORTADA:
Pot semblar, de fet és, una imatge insòlita del
Sió. És la peixera de la Font de la Puda, situada
en el tram del riu entre Hostafrancs i Concabella. Una mostra de la riquesa paisatgística que
tenim en el territori de la Ribera del Sió i que
és ignorada per la gran majoria de la gent.
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En aquest llarg,
difícil i problemàtic procés per
a la posada en
marxa dels regadius, s’entra en
la recta final que
culminarà amb
la instal·lació
dels sistemes
de reg.

primers de setembre van
començar els treballs per
la concentració parcellària del terme d’Agramunt relacionada amb els nous regadius
del canal Segarra-Garrigues. Distribuïdes les finques resultants
de la parcel·lació, s’han començat a fitar amb la intenció que es
puguin ocupar per sembrar-hi la
nova collita. També han començat les feines de l’explanació de
la xarxa de camins que ha de
donar accés a la nova distribució
de finques.
És aquest ja un pas sense
retorn. En aquest llarg, difícil
i problemàtic procés per a la
posada en marxa dels regadius,
des de la polèmica construcció
de l’embassament de Rialb,
s’entra en la recta final que culminarà amb la instal·lació dels
sistemes de reg. La parcel·lació
la tindrà tothom. El reg només
qui el vulgui. L’administració
portarà l’aigua fins a peu de
finca i si el propietari accepta les
condicions li obriran l’aixeta.

Tothom reconeix que caldrà
un esforç econòmic públic i
privat per tirar-ho endavant. Del
públic ja se n’ocupen els pressupostos. Del privat dependrà
de la butxaca da cadascú. El
que és evident, però, és que difícilment ningú que vol muntar o
millorar el seu negoci trobi unes
condicions tan favorables de finançament com les que tindran
els pagesos per connectar-se i
posar les instal·lacions de reg a
les finques.
Agramunt és el municipi amb
més hectàrees de ple regadiu,
unes 3.000, i amb menys zones Zepa, amb un total de 850
hectàrees. Tal com han anat les
coses podem dir que som uns
privilegiats. Per això no hauria
de quedar ni un pam de terra
sense regar. Estem segurs que
no hi quedarà. Les reticències
que alguns puguin tenir a hores
d’ara davant l’esforç econòmic,
tècnic i de concepte, els nous
regadius res no tenen a veure
amb els de l’Urgell, segur que

s’esvairan quan l’aigua arribi i
comenci a córrer per la xarxa de
canonades.
I per aquells propietaris que,
per les circumstàncies que
sigui no es vegin en cor de
tirar el projecte endavant, que
no pateixin que trobaran més
d’una empresa que li ho farà
pel seu compte. El que no es
pot fer, és girar l’esquena al
futur.
Si els nostres avantpassats
que van posar en regadiu, ells sí
amb la suor del seu front i sense
cap mitjà, les terres que avui
rega el canal d’Urgell, veiessin
les comoditats i facilitats que hi
ha per posar-hi les actuals, no
se’n sabrien avenir.
Els temps han canviat, evidentment, però sols no canvien.
S’han de fer canviar.
Afectuosament,
Bernat Jofre
Agramunt, setembre 2010
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i cosmètica dental, cirurgia bucal i implants dentals,
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www.centresdodontologiaintegrada.com

Reportatges de vídeo i fotografia.
Albums digitals.
Copies de cintes a DVD.
Disseny gràfic.
Disseny de pàgines web.
Disseny de targetes de boda, comunió etc.
Vinils per aparadors.
Plaça de l’Església, 5 bxs. 25310 Agramunt. tel.: 973 392 962. info@amm.cat - www.amm.cat
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JOSEP BERTRAN
JOSEP ROVIRA

El dia 10 a la nit, tal com ja és
habitual els darrers anys, tingué lloc la tradicional caminada
al Pilar d’Almenara, enguany
amb l’assistència d’unes 500
persones. La imatge superior
ens mostra l’actuació poèticomusical que s’hi va fer.

JOSEP BERTRAN

Les altres imatges corresponen
a l’acte institucional de la Diada
que consistí, com sempre,
en l’ofrena floral de diverses
entitats i institucions a la plaça
de l’Onze de Setembre, amb la
lectura d’un manifest i la interpretació de l’himne nacional de
Catalunya a càrrec de la Cobla
Jovenívola, que també efectuà
una ballada de sardanes al
Mercadal.
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JOSEP BERTRAN

per JOSEP BERTRAN

▼

N

ormalitat en la celebració dels actes de
la Diada d’enguany. A
la vigília pujada d’unes 500
persones al Pilar d’Almenara,
amb bocata inclòs, amb lectura de poemes de Màrius Torres
i d’Enric Brufau, aquest extret
del llibre L’Urgell, del qual vàrem parlar en el número anterior, a càrrec de Ricard Bertran.
El regidor de Cultura, Domènec Llop, va introduir l’acte.
Al migdia del dia 11 se celebrà la tradicional ofrena a la
plaça Onze de Setembre per
part d’algunes entitats locals i
institucions, del que en donem
testimoni gràfic. A continuació,
al Mercadal se celebrà una ballada de sardanes amb la cobla
Jovenívola d’Agramunt.
JOSEP BERTRAN

[SETEMBRE 2010]
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Manifest per a la Diada Nacional, dels tres grups
municipals de l’Ajuntament
La diada no és la
imposició d’una
veritat oficial
construïda per les
institucions, sinó
una voluntat civil
de construir, intuïtivament primer,
organitzadament
després, un autèntic programa de
futur del catalanisme.

Senyores i senyors regidors, benvolguts vilatans.
Ens apropem al 300 aniversari de l’entrada
de les tropes borbòniques a Catalunya i el debat sobre la nació i la identitat són més vius
que mai.
L’important de les commemoracions nacionals no és tant la mirada rigorosa al passat
–que també– sinó allò que la nació es diu a
ella mateixa de cara al futur. El missatge que
ens interpel·la i els valors que ens caracteritzen
en la nostra construcció nacional, són en bona
part fruit d’una identitat per part del poble de
Catalunya que és oberta, dinàmica, orientada
al futur i lligada a les llibertats, que ens fa
especialment aptes per construir la nació que
volem.
Si hi ha quelcom que caracteritza la Diada
Nacional de Catalunya és el seu origen civil.
La commemoració de la Diada s’ha mantingut

JOSEP BERTRAN
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fermament arrelada ja sigui de manera pública
en èpoques de llibertat o en la més absoluta
clandestinitat en èpoques de dictadura. I precisament això és degut a l’ampli consens cívic,
a l’extens suport civil que ha tingut amb el pas
del temps aquesta commemoració, amb l’acceptació i complicitat d’un amplíssim espectre
social i d’un variat ventall ideològic de dreta
a esquerra, del regionalisme a l’independentisme.
La diada no és doncs, en cap cas, la imposició d’una veritat oficial construïda per les
institucions, sinó una voluntat civil de construir, intuïtivament primer, organitzadament
després, un autèntic programa de futur del
catalanisme.
“Catalunya i la llibertat són una mateixa
cosa”, assegurava Lluís Companys, conscient
que al llarg de la història, els enemics de Catalunya ho havien estat també de la llibertat.
La resistència cultural, lingüística i política de
Catalunya és una resistència contra el totalitarisme, contra l’opressió i la imposició. En els
diversos contextos històrics de Catalunya posteriors al 1714 resistir és vèncer, sobreviure és
una victòria incruenta i recuperar les llibertats
una victòria nacional.
Els valors extrets de la interpretació del nostre passat històric i de la voluntat nacional del
poble de Catalunya són els que ens han de permetre construir la nació del futur. Aquest és
un poble que va fer de la Ciutadella construïda
per reprimir-lo, la seu de la màxima institució
democràtica: el Parlament de Catalunya.
La manifestació que el dia 10 de juliol va
convocar Òmnium Cultural, juntament amb
centenars d’associacions, sindicats i partits
polítics catalans, va rebre una resposta popular massiva als carrers de Barcelona sota
el lema “Som una nació. Nosaltres decidim”.
Paral·lelament, el nostre consistori, per unanimitat, va fer una declaració institucional de
rebuig a la sentència en contra de l’Estatut,
emesa pel TC.
La constatació que Catalunya és una nació

JOSEP BERTRAN

respon a una realitat històrica i social, així com
una voluntat de futur, avalada majoritàriament
pels representants democràtics del poble de
Catalunya al seu Parlament. La segona part
del lema de la manifestació, que és alhora un
compromís, va més enllà. Implica una acció.
Una acció contra la mateixa sentència del
Constitucional que ha desvirtuat la voluntat
majoritària de l’electorat català expressada
en referèndum, quatre anys abans, el juny de
2006. Una acció cívica i democràtica del poble català perquè ningú no continuï decidint
en nom dels catalans.
La nostra nació és la voluntat de ser, no de
la imposició. És per això que Catalunya, per
voluntat del seu poble, fou nació abans que ho
reconegués cap text legal i ho continuarà sent
diguin el que diguin, a 500 km d’aquí, una
dotzena de juristes, quatre dels quals amb el
seu mandat caducat.
Catalunya, com d’altres vegades al llarg de la
seva història es troba en una cruïlla amb molts
reptes: el de la globalització, la competitivitat,
les noves tecnologies, el món audiovisual amb
tot el que això significa per la nostra llengua,
la cultura i el concepte de país. El repte de
la immigració envers la qual hem de tenir la
mateixa actitud de sempre, d’integració i participació en un projecte comú, i al mateix temps

d’exigència de protecció de la nostra identitat. El repte, general a Europa, de una crisi
de valors. I tot això enmig d’un Estat que ens
pressiona econòmicament, políticament i culturalment.
Malgrat els problemes de tot tipus que avui
arrosseguem, malgrat viure en un món canviant, malgrat la incomprensió i sovint hostilitat que deriva d’un concepte d’Espanya que no
admet la nostra personalitat pròpia com a país,
malgrat també, per què no dir-ho, els nostres
propis errors, malgrat tot això, penseu que som
un poble del qual s’han cantat molts cops les
absoltes, però que sempre les hem superat.
Ara més que mai hem de ser gent capaç de
perseverar, de picar ferro fred, gent que s’estimi la pols dels seus camins, que Catalunya sigui la nostra prioritat. Gent que hi cregui, que
hi tingui fe, que hi tingui confiança, que no
s’arronsi, que no dubti i sobretot gent compromesa amb el país.
Aquest és un poble on hi ha qui va saber
morir i ser derrotat per Catalunya, hi ha qui
va saber resistir per Catalunya. Ara ja ens toca
fer un poble que sàpiga viure i vèncer per Catalunya.
VISCA CATALUNYA!
Agramunt, 11 de setembre de 2010
[SETEMBRE 2010]
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Ara més que mai
hem de ser gent
capaç de perseverar, de picar
ferro fred, gent
que s’estimi la pols
dels seus camins,
que Catalunya sigui
la nostra prioritat.
Gent que hi cregui, que hi tingui
fe, que hi tingui
confiança, que no
s’arronsi, que no
dubti i sobretot
gent compromesa
amb el país.
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Ofrena floral de les entitats
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1. Agrupació local del Partit dels
Socialistes de Catalunya
2. Agrupació Sardanista Barretina
3. AMPA col·legi M. D. del Socors
4. AMPA col·legi Macià-Companys
5. AMPA de l’Escola de Música
6. Associació Amics dels Escoltes
7. AMPA IES Ribera del Sió

24

8. Associació de Dones
l’Esbarjo
9. Casal d’Avis d’Agramunt
i Comarca
10. Centre Excursionista
d’Agramunt
11. Club Ciclista Agramunt
12. Club Bitlles Sió d’Agramunt

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Club Handbol Agramunt
Colla Sardanista Estol - Espígol
Convergència i Unió
Bàsquet Agramunt Club
Fundació Privada Espai Guinovart
Fundació Privada Guillem Viladot - Lo Pardal
Coral d’Avui i Coral Bon Cant
Grup Escènic Agramuntí

21. Ràdio Sió
22. Penya Barcelonista
d’Agramunt i Comarca
23. Secció local i grup
municipal d’Esquerra
Republicana d’Agramunt
24. Societat Nostra Senyora
del Remei (Mafet)
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Festa
Major
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JOSEP BERTRAN

D

el 3 al 6 de setembre la Vila
va celebrar la Festa Major amb
el CAU com a Pregoner Oficial. Destacar el bon temps que afavorí
l’assistència i la participació a tots els
actes que es van celebrar amb tota normalitat i seguint el programa establert.
Cal destacar la persistència en la programació dels actes de caràcter tradicional amb la celebració de dos aniversaris, els 15 anys de l’Àliga agramuntina i també dels Castellers de Lleida
amb la seva presència continuada a la
nostra festa patronal. Publiquem un
recull fotogràfic de la major part dels
actes de la programació.

JOSEP BERTRAN

[SETEMBRE 2010]
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Pregó de la Festa Major
Enguany, després
de gairebé 35 anys
formant persones
solidàries i compromeses amb
la societat que
ens envolta, els
nostres colors,
el blanc i el blau,
seran per uns moments els protagonistes.
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ls dies de calor queden
enrere, estem a principis
de setembre i tots esperem el
mateix, i precisament no és
l’inici del curs escolar.
La Festa Major és a punt
de començar i això ens agrada. Fa molt de temps que se
celebra, però cada any l’esperem amb la mateixa il·lusió.
Enguany, després de gairebé
35 anys formant persones solidàries i compromeses amb
la societat que ens envolta,
els nostres colors, el blanc
i el blau, seran per uns moments els protagonistes. Totes
les persones que han format i
formem part de l’Agrupament
escolta d’Agramunt, ens sentim orgulloses i contentes per
l’oportunitat que avui, 2 de
setembre del 2010, se’ns ha
donat sent els pregoners de la
Festa Major.

Tot és a punt. A l’aire es respira l’esperit de festa, els actes
esperen l’afluència de públic,
els avis a la plaça rememoren
el primer ball de festa major,
els àpats més deliciosos resten dins les neveres, i els infants, esperen impacients el
soroll del primer petard.
Els que coneixeu la gent
del Cau sabeu que som bones
persones, sempre disposats a
col·laborar, i no vam dubtar ni
un moment de fer una cosa
més pel poble. Per això avui
som aquí, dalt l’escenari, per
compartir amb tots vosaltres
aquests moments.
Segurament no hi som tots
i si busquem els nostres inicis
en la història i viatgem fins
l’actualitat la llista de persones no para de créixer. Hi
ha hagut molta gent darrere
que ha fet realitat un somni

i ha portat els colors del nostre fulard arreu del territori.
De ben segur que a cada llar
agramuntina hi ha algú que
ha portat algun cop el fulard
penjat al coll.
És difícil posar una data a
partir de la qual el projecte
d’Agrupament comença a tenir forma. Però l’objectiu sempre ha estat el mateix des dels
seus inicis. L’Escorxador, les
golfes de Cal Betes, i diferents
espais de la vila han marcat el
pas dels nostres anys. La idea
de tenir un lloc propi per desenvolupar les nostres activitats sempre havia estat una
utopia, però el somni es va fer
realitat l’any 2000 amb la inauguració de la Casa del Cau.
Tot gràcies al suport incondicional, les ganes i l’empenta
d’un equip de pares.
Hom podria pensar que no

JOSEP BERTRAN

Al CAU també som
una gran família
que constantment
ens reunim, com ho
fem durant la Festa
Major, quan la mare
o l’àvia ens agrupen a tots amb la
taula ben parada.

existeix cap paral·lelisme amb
el CAU i la Festa Major, però
nosaltres hem trobat el vincle
d’unió amb els seus protagonistes. Tot i que la nostra festa està pensada per a tot tipus
de públic, i així ho demostra
el programa d’actes, no és
d’egoistes pensar que els
principals protagonistes són
els nens, transformats amb
adolescents amb el pas dels
dies. El CAU sense ells tampoc no seria possible. Creixen
dins el CAU fins a convertirse en nois i noies i és durant
aquest període on els Caps
els formem i eduquem amb
els valors que els faran ser
més persona. El seu somriure,
sens dubte, és el millor premi
que nosaltres podem obtenir.
El CAU i Agramunt han
passat moltes estones junts.
El repertori mai no s’acaba i
segur que tots recordem La
Xiruca i la tómbola que omplien els dies de Fira, les representacions d’Els Pastorets per
les festes de Nadal, l’escala
en HI-FI, les gimcanes per la
ràdio o les diferents trobades,
activitats i tallers que ha fet
l’entitat pel poble. Cada vegada que sortim fora ens agrada

presumir de ser una de les entitats que formen el gran teixit
associatiu d’Agramunt.
La Festa Major no deixa de
ser uns dies de retrobament.
Ens trobem amb els veïns en
sortir mudats de casa, amb
familiars que vénen a dinar,
amb vells amics a la plaça,
amb visitants que no sabien que estàvem de festa, i
amb tots aquells que tornen
a Agramunt aquests dies. Al
CAU també som una gran família que constantment ens
reunim, com ho fem durant la
Festa Major, quan la mare o
l’àvia ens agrupen a tots amb
la taula ben parada.
Segurament hi haurà qui no
ens entengui quan parlem de
castors i llúdrigues, de llops i
daines, de ràngers i noies guies, de pioners i caravel·les o
de trucs, però aquests són els
noms de la nostra família. També es pensaran que ens hem
tornat bojos quan anem als
Xarbots, als Booms, als Makedos o als Quasars, però aquesta
és la nostra forma de viure.
La realitat no ens enganya i
aquests dies es fa evident. Als
més petits de casa els agrada
amagar-se darrere els gegants

durant la cercavila, riure amb
els grups d’animació o quedar-se bocabadats mentre els
castellers fan de les seves. Als
adolescents els agrada cremarse sota les espurnes al correfoc, divertir-se amb els amics
al concert i anar a dormir tard
perquè diuen que Festa Major
només és un cop l’any.
El punt final de la festa el
marcarà el castell de focs del
diumenge. Amb nostàlgia perquè sabem que s’acaba, però
amb l’alegria als ulls pels dies
de festa contemplarem un
cel ple de colors. El taronja,
el groc, el blau, el vermell i
el verd, els colors de les nostres branques traçaran línies
i dibuixaran formes diferents
en la nit fosca. Guardarem els
nostres vestits de gala i esperarem amb ganes que torni a
arribar el setembre.
És el moment de donar el
tret de sortida a la festa més
esperada. És el moment del
comiat, és l’hora dels adéus,
i per això us diem adéu-siau
mentre ens estrenyem ben
fort les mans, per desitjar-vos
a tots, agramuntins, nouvinguts a la vila, amics i escoltes
una BONA FESTA MAJOR!

Concert de cobla i veus búlgares
Antics sons del Mar Negre i la Mediterrània

Cobla Jovenívola d’Agramunt
Voices of the Black Sea (Bulgària)
Diumenge, 26 de setembre,
a 2/4 de 8 del vespre.
Auditori Enric Granados, Lleida

Direcció: Dolors Ricart
Autocar gratis des d’Agramunt. Preu entrada 6€
(Adreceu-vos a l’Oficina de Turisme)
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CICLE DE CONFERÈNCIES
Dilluns 18 d’octubre a les 19 h, a TÀRREGA

QUÈ CAL SABER SOBRE TESTAMENTS,
HERÈNCIES I DONACIONS
A càrrec de Marta Clausi Sifre - notària
Notària. Parlarà d’una manera planera sobre la informació útil per planificar
una herència, fer un testament, informació sobre l’impost de successions i les
donacions.

Lloc: sala d’actes del Consell Comarcal de l’Urgell
Dimarts 19 d’octubre a les 19 h, a AGRAMUNT

DONA
INFORMA’T
TARDOR

·

2010

Organització:

LLEGIR PER CRÉIXER
A càrrec de Jordi Llavina - periodista i escriptor
Escriptor, poeta, crític literari i presentador de ràdio i televisió. El 2001 va ser
Premi Josep Pla de narrativa. Col·labora al diari Avui, a El Mundo a La Vanguardia. Actualment col·labora al programa L’ofici de viure de Catalunya Ràdio a la
secció de Mails d’amor. El seu darrer llibre és Londres nevat.

Lloc: sala de conferències de la Biblioteca d’Agramunt. Pl. Mercadal s/n.
Dilluns 25 d’octubre a les 19 h, a TÀRREGA

LES COLÒNIES TÈXTILS: UNA DICTADURA
DINS LA DICTADURA

Col·laboració:

A càrrec de Sílvia Alcàntara - escriptora
Escriptora. Conferència per parlar del seu llibre OLOR DE COLÒNIA. Ens exposarà el tema de la seva novel·la, en la qual s’amaguen temes universals i que
transcorren en una colònia tèxtil com: “l’avarícia, les aparences, la desconfiança, la por al què diran, la traïció, l’amistat, l’amor, els secrets antics que fan
mal, la vergonya i la maldat”.

Ajuntament
d’Agramunt

(Taula de participació
de la Dona)

Lloc: sala d’actes del Consell Comarcal de l’Urgell
Dimarts 26 d’octubre a les 19 h, a BELLPUIG

LA COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA: FACTOR
CLAU EN LA GESTIÓ DEL CANVI
A càrrec de Totó Marsol Puig - Consultora en màrqueting. Membre de
FUNDE (Associació Dones Empresàries Directives i Professionals de Lleida)
Consultora de màrqueting. Llicenciada en Ciències Empresarials. Màster en
màrqueting.

Lloc: Club Caixa Catalunya de Bellpuig
Per a més informació:
Dimarts 30 de novembre a les 18 h, a BELLPUIG

LA DONA EN EL S. XXI: ELS 12 PILARS DE
LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL “ESCOLTANT
LA VEU DE LES EMOCIONS”
A càrrec de David Jorba Solà - formador en coaching
Especialista en tècniques de comunicació i intel·ligència emocional.

Lloc: Club Caixa Catalunya de Bellpuig
18
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C. d’Agoders, 16
25300 TÀRREGA
Tel. 973 50 07 07

1
1. Ball dels gegants i la gegantona
durant la cercavila popular del
dijous, que acaba a la plaça de
l’Església amb el famós pal del
picantó, jocs japonesos i la traca
final.
2. Participació dels grallers i els
capgrossos.
3. Una altra mostra de la cercavila
popular de la vigília.
4. Dj Sala Projeccions dijous a la nit
al Passeig.
5. La pintada de murals és l’activitat
que engega la Festa Major.
6. Sessió de ball al pavelló.
7. A la vigília tampoc no podia falta
la tradicional cantada d’havaneres amb el grup local “Marinada”
i “Port Bo”.
8. La mainada s’ho va passar molt
bé amb el grup d’animació
infantil “Rovell d’ou”.
JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN
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4

5

JOSEP ROVIRA

JOSEP BERTRAN

6

JOSEP BERTRAN

9. Les firetes són molt concorregudes pels petits i adolescents.

7

10. Exhibició eqüestre de doma
natural a càrrec de Javier Soto,
de l’hípica Els Amics.

12. L’audició de sardanes del
dissabte a la nit fou la més
concorreguda.

20
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11. Els concerts de rock van ser
molt concorreguts. Cal destacar
el que va oferir el grup agramuntí “Munt-Band” el divendres a la
nit al Passeig.

JOSEP ROVIRA

JOSEP ROVIRA

9

11

JOSEP ROVIRA

JOSEP ROVIRA

8

10

JOSEP ROVIRA

12
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13. L’esbart dansaire Sant Martí
de Barcelona ens oferí el seu
nou espectacle “Revolta”, el
dissabte al migdia al Casal.

JOSEP BERTRAN

JOSEP ROVIRA

13

JOSEP BERTRAN
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14. Reestrena de “La Guitarra.
Cuatro poemas, cinco espadas,
seis doncellas”, a càrrec de la
companyia Teatredetics, amb
motiu de l’exposició “Res no és
mesquí”, a l’espai Guinovart.
15. Jaume Figuera, director de la
companyia, durant la representació.

JOSEP BERTRAN

16. Les sessions vermut al Mercadal
van aplegar molta gent.

22
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17
17. A la plaça de l’Església es van
escenificar “Los balls del poble”
amb motiu de la Tradi-Sió.
18. Els capgrossos agramuntins
saludant el públic assistent
després de la seva actuació.
19. L’àliga és una de les imatges
que no pot faltar mai en aquesta
cercavila tradicional.
20. Lo ball de bastons és una altra
de les danses tradicionals recuperades.
21. Els nans de Tàrrega foren el grup
convidat en la nostra Tradi-Sió
d’enguany.

JOSEP BERTRAN

22. En acabar la sessió de ball del
diumenge a la tarda, se celebra
el castell de focs a la plaça de la
Fondandana.

18
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23. Ramon Guixé va retre un homenatge a Guillem Viladot i Josep
Guinovart, amb obres exposades
a la galeria d’art >a.

22
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24. Exposició de Josep Farreny a les
seves golfes.
25. La sala del Foment va collir una
exposició pictòrica i literària
d’Anna Ribó.
26. Albert Tarrazona exposà nous
puzzles a la sala de conferències del Casal.

28. Els Castellers de Lleida van fer
una exposició a Lo Pardal, amb
motiu del seu 15è aniversari.
29. Mossèn Llorenç ens mostra una
reproducció a mida real del
retaule gòtic de Sant Miquel.

24
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27. El refugi antiaeri de l’església
fou molt concorregut.

JOSEP BERTRAN

29

JOSEP BERTRAN

26
JOSEP BERTRAN

JOSEP ROVIRA
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Cursa d’andròmines

26
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JOSEP BERTRAN
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Un any més se celebrà la cursa d’andròmines organitzada per la Penya Barcelonista, enguany amb vuit inscripcions. A la nit tingué lloc, per segon any consecutiu, un sopar popular al pati de l’Escola de Música, on els assistents van poder degustar una “cassola de tros”.
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Participacions i premis
Nasios pa matar (primer premi)
Los del palo (segon premi)
El sol naixent (tercer premi)
Esparta - Car
Els correcuita
Aquesta ambulància perilla
Infantils
Rchevolution

JOSEP BERTRAN
JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN

Apolo 2010
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Castellers
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L

es dues colles castelleres lleidatanes, Castellers de
Lleida i Margeners de Guissona, van protagonitzar,
el dissabte de la Festa Major a la tarda, una jornada
castellera organitzada amb motiu del XVè aniversari
de la primera i els 15 anys de presència continuada
a la nostra Festa Major. Per commemorar-ho l’alcalde,
Amadeu Padullés, va lliurar un obsequi i va destacar
la importància de la fidelitat. Que a les comarques
de Ponent hi pogués haver dues colles castelleres era
impensable fa uns pocs anys, donat que en aquestes
terres no n’és tradició. Però tot canvia i la TV ajuda a
difondre tot tipus d’esdeveniments.
Els castells són un esforç col·lectiu de molta gent
de tota condició, procedència i edat. És també una
activitat competitiva. Un conjunt d’ingredients que la
fan molt atractiva i d’aquí la seva popularització arreu
de Catalunya. Nosaltres hi vam assistir, però en lloc de
mirar únicament a dalt també vàrem posar l’objectiu
arran de plaça. / Fotos: Josep Bertran

La planificació.

A l’aguait.

L’espera.

El futur. sió 559 [SETEMBRE 2010]
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Sempre negres.

Els fonaments.

Els colors de les camises.

Els més petits.

Els colors de les camises.

El sacrifici.

La unitat.
[SETEMBRE 2010]
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La diversitat.

Les cares.

La personalitat.

La pinya.

La identitat.

32

La Pàtria.
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Les mans.

Les cares.

Les cares.

Les cares.

Feina feta.
Des del cim.

La canalla.

Llestos.

[SETEMBRE 2010]
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Concentració
parcel·lària
[SETEMBRE 2010]
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JOSEP BERTRAN

Foto gran de la pàgina anterior,
camí nou de la Donzell.
A dalt, camí de Serrallonga.
A baix, reunió informativa al
Casal, presidida per Ramon Vilalta, vicepresident de Regsega.

L

’empresa pública Regsega, a través de la firma Aigües del SegarraGarrigues, ASG, va començar
el dia 7 de setembre les obres
de la concentració parcel·lària
en tot el terme agramuntí. És

la més important que han fet
fins ara amb unes 3.000 hectàrees. El dia 8 es va celebrar
al Casal una reunió informativa presidida per Ramon Vilalta, vicepresident de Regsega;
l’alcalde, Amadeu Padullés, i

el director general d’ASG, Miquel Albarriato, responsable
de l’empresa que ha de fer
els treballs de la concentració, extensió i manteniment
de la xarxa de reg. La primera
part de la reunió es destinà a
una extensa explicació de Ramon Vilalta i la segona a les
intervencions dels assistents.
Amb tot, per a qualsevol tipus
de consultes hi ha una oficina
oberta tots els dilluns d’11 a
1 al Casal.

Vuitanta-cinc
quilòmetres de camins

JOSEP BERTRAN

Ramon Vilalta va explicar
que en un mes i mig està
previst que s’obrin tots els
camins, amb un total de 85
quilòmetres, perquè els pagesos ja puguin sembrar a les
noves finques. La resta dels
treballs es faran una vegada
enllestida aquesta feina prioritària i duraran un any i mig,
aproximadament. En aquests

36
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Concentració de material al
maleter d’un cotxe.
A la dreta, concentració de
maquinària.
A baix, camí d’enllaç a la Donzell, Segur i Serrallonga.

JOSEP BERTRAN

moments les noves finques
resultat de la concentració
ja són totalment legals a tots
els efectes, de compravenda i
donacions, i el lliurament de
les escriptures està pendent

de les disponibilitats dels notaris, però es calcula que es
farà durant el primer semestre del 2011.
La concentració és independent de la voluntat de reg.

Els propietaris poden posar
en regadiu tota la finca, una
part o cap. Properament els
tècnics es posaran en contacte amb els 423 propietaris de
les 630 finques en què han
quedat agrupades les 1.014
inicials pel tema del reg i es
donaran tots els detalls de
preus i condicions. A qui ho
vulgui se li posarà una boca
de reg al peu de la finca per
poder regar.

Es podran regar
unes 3.000 hectàrees
El terme d’Agramunt és un
dels més beneficiats pel canal
ja que podrà regar unes 3.000
hectàrees, a plena dotació de
3.600 litres hectàrea, i en
queden unes 850 de zones
Zepa, majoritàriament situades al vessant sud de la Serra
d’Almenara que segurament
rebran algun reg de suport.
Segons el president de la
comunitat de Regants, l’agramuntí Josep París, Agramunt
conjuntament amb els municipis propers com Preixens,
Oliola Sud, Puigverd i Ossó
de Sió configuren l’àrea més
potent de tot el sistema del
canal. ■
JOSEP BERTRAN
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Incendi a Puigverd

1

JOSEP BERTRAN

A

38

primera hora de la tarda
del dijous 9 de setembre,
es va produir un incendi als
afores de Puigverd d’Agramunt, al costat de la granja
de Cal Guixé. Sembla que
l’origen podria ser una guspira d’un tractor que treballava
prop de les bales de palla que
hi havia acumulades al costat de les instal·lacions de la
granja. Sortosament el foc no
afectà les granges, però sí la
palla que es va cremar pràcticament tota.
A l’extinció de l’incendi hi
van acudir diverses dotacions
de les Agrupacions de Defensa Forestal, ADF, que estaven
fent maniobres sobre cremes

2
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4

2. El tractor esparpillant la
palla.
3. El propietari retirant les
bales senceres.
4. Els membres de l’ADF amb
les bales enceses.
5. Bombers protegint la granja
i el bosquet.

controlades retardades amb
una delegació dels bombers
d’Aragó. També hi van anar
els bombers d’Agramunt i de
Tàrrega i dos aparells aeris
que van fer un parell de passades. També hi acudí una
dotació de la Policia Municipal d’Agramunt.
Com se sap, les bales de
palla són difícils d’apagar

JOSEP BERTRAN

1. Helicòpter llançant aigua.

5

del tot. S’han d’esparpillar
perquè es puguin oxigenar i
cremar. El mateix tractor de
la casa es va encarregar de la

feina. Sortosament no es registrà ni desgràcies personals
ni danys a les instal·lacions de
la Granja.

Curs escolar

JOSEP BERTRAN

U

El col·legi tancat.

na de les novetats del nou
curs escolar 2010-2011
ha estat el tancament de l’escola de Montclar, adscrita a
la ZER del Sió. El centre únicament acollia tres alumnes,
per la qual cosa el Departament d’Educació va resoldre
tancar-lo.
L’Ajuntament intentà llogar
alguna casa per posar-la a disposició d’alguna família amb
fills en edat escolar. No va ser
possible i els tres alumnes es
traslladen cada dia a Agramunt. L’avançament de l’inici
del curs al 7 de setembre, va
ser una altra de les novetats.
Del tema dels llibres i ordinadors ja se’n parla en una altra
secció.
[SETEMBRE 2010]

sió 559

39

JOSEP BERTRAN

A C T UA LITAT FETS D EL M E S

Jaume Torné és un dels integrants del grup Inèdit Ensemble.

JOSEP BERTRAN

Racons
A

finals del mes d’agost es
va tancar el cicle de concerts Racons, amb diverses
activitats i actuacions organit-

zades per l’Ajuntament i entitats privades. Un bingo i una
actuació musical al Parc del
Convent, en van ser algunes.

tegida, IGP, Torró d’Agramunt
ha elaborat una carpeta di-

vulgativa sobre la història i la
realitat actual del torró agramuntí. La documentació ha
comptat amb la col·laboració
desinteressada de SIÓ que
hi ha aportat bona part de la
documentació gràfica i documental. El projecte, finançat
amb subvencions del Departament d’Agricultura i Acció
Rural, té com a objectiu oferir
una àmplia informació sobre
el nostre torró. Aquesta carpeta amplia i millora la que
es va editar fa uns anys. A
més de la presentació en paper, també es fa en un DVD.
S’explica els orígens, els ingredients, el sistema d’elaboració, el reglament actualitzat
de la IGP, entre altres, amb
il·lustracions d’època. També
hi ha les fotografies dels deu
Torronaires d’Honor que s’han
concedit des que es va instituir aquest guardó.

El Grup Escènic organitzà el bingo.

El torró
E

JOSEP BERTRAN

l Consell Regulador de la
Indicació Geogràfica Pro-

Tres dels quatre torronaires agramuntins en la presentació de la Carpeta.

40
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Trobada del municipi dels Plans de Sió
Hostafrancs va
acollir la setena
edició de la Festa
del municipi dels
Plans de Sió que
conformen un total
d’onze pobles.

H

ostafrancs va acollir el
diumenge 19 de setembre la setena edició de la Festa del municipi dels Plans de
Sió que conformen un total
d’onze pobles. La seu de la
festa és rotatòria i enguany li
va tocar organitzar-la a Hostafrancs. Després de la missa,
amb l’actuació de Margarida
Riu i Santi Riu, es va cele-

brar una exhibició castellera a
càrrec de la colla Margeners
de Guissona i els castellers
d’Esparreguera. Al migdia hi
va haver un dinar de germanor, amb l’assistència de 450
persones, presidit pel Rector
de la Universitat de Lleida,
Joan Viñas, i l’alcalde del municipi, Adrià Marquilles. A la
tarda es va homenatjar l’hos-

tafranquí més jove, nascut fa
pocs mesos i els de més edat,
Maria Vilalta i Joan Majoral de
92 anys cadascun. Finalment
també es reconegué la feina
altruista que fan les 28 entitats i associacions de tots els
pobles del municipi. La festa
es va tancar amb una cercavila a càrrec dels Bombollers
de Cervera.

Reagrupament
eagrupament, el nou partit fundat per l’ex-conseller d’ERC, Joan Carretero, es
va presentar a la Vila el dia
15 de setembre. Durant tot el
dia es va instal·lar un furgó de
propaganda i al vespre, a dos
quarts de nou, se celebrà l’acte polític al Casal amb la participació anunciada de Carles
Móra i Jaume Fernàndez. Reagrupament és partidari de la
independència de Catalunya,
amb un estat amb els mateixos drets de qualsevol estat
europeu. Durant el segle XX
van aconseguir la independència 28 països europeus i
durant l’actual ja ho han fet 4
països més.

JOSEP BERTRAN
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Recuperació de peixeres del Sió

ls municipis dels Plans
de Sió i d’Ossó de Sió
han començat un projecte de recuperació de les antigues peixeres del riu Sió en
el marc d’un projecte finançat
per la Diputació i “la Caixa”
que hi posen 100.000 euros,
a més de les aportacions municipals. De moment s’han
recuperat les peixeres més
importants com són les de la
Font de la Puda, entre Concabella i Hostafrancs, i la de
Ratera. També s’han projectat
les de les Pallargues, Hosta-

JOSEP BERTRAN

E
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francs, Mont-roig, Bellver de
Sió, Ossó i Castellnou.
El projecte contempla la

rehabilitació de l’entorn amb
la neteja de la vegetació, que
amb el temps ha envaït les

instal·lacions; la seva consolidació, si cal, i reconstrucció del mur de pedra, entre
altres. També posar-hi algun
tipus de mobiliari com bancs
i taules de fusta, papereres,
alguna palanca per facilitar
el pas d’un costat a l’altre de
riu, així com senyalitzar i millorar els accessos.
Per l’alcalde dels Plans de
Sió, Adrià Marquilles, “es tracta de posar en valor aquestes
infraestructures històriques
que durant segles van crear
riquesa a les nostres contrades de la Ribera del Sió”.
Cal recordar que les peixeres
són rescloses de pedra que
aprofiten les pendents del recorregut del riu per fer punts
elevats des dels quals neixen
segles que porten l’aigua que
s’ha d’aprofitar per regar o per
moure molins. La peixera de
la segla Molinal d’Agramunt
està situada prop de Puigverd. ■

JOSEP BERTRAN
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E NTITATS CEN TR E EX C URSIONISTA D’AGRAMUNT

Nova temporada
Les sortides
seran mensuals,
com l’any passat, però sempre estarem
oberts al soci
que en vulgui
preparar alguna
ajudant-lo en
tot el possible.

La Junta

A

ra que ja ha passat la temporada de calor
i de vacances, ja ens hem tornat a posar
les piles.
El mes d’agost ens ha servit per reunir-nos i
començar a preparar la segona temporada del
centre excursionista, que esperem surti tant bé
com la passada.

Les sortides seran mensuals, com l’any passat,
però sempre estarem oberts al soci que en vulgui
preparar alguna ajudant-lo en tot el possible.
Tota la informació del Centre Excursionista ja
sabeu que es rebrà per correu electrònic, o la podeu trobar a la pàgina web o als cartells penjats
a turisme, pavelló i biblioteca.

El calendari trimestral és el següent:
23 setembre: Assemblea General Ordinària del CEA
26 setembre: sortida al Parrizal de Beceite (Matarranya)
24 octubre: excursió de la presa de Camarasa a Vilanova de la Sal per l’estació.
21 novembre: excursió per la Vall Ferosa.
12 desembre: ascenció al Coscollet (Oliana)
23 desembre: Torronada + projecció de fotos.
Per últim, recordar-vos que si voleu més informació podeu entrar a la pàgina web del centre
www.ceagramunt.com o enviar-nos un correu electrònic a ceagramunt@gmail.com. També ens podeu localitzar al telèfon 689535233 (de 20 a 22h). ■

SIÓ 2009 en format digital
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

2

www.revistasio.cat
1

1. Dins la pàgina web de la revista s’ha
de clicar a l’apartat arxiu.
2. S’obre una finestra i s’ha d’anar clicant
a cada número que, un cop descarregat,
] sió 559
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H ISTÒR IA AG R A MU N T A L ES HEMEROTEQUES

R. BERNAUS / J. BERTRAN

Míting d’Acció Catalana Republicana
(ACR) a la Barretina
Martes 17 de octubre de 1933

Actos de propaganda política.
—Por la tarde se celebró el segundo de los mitines organizados por A. C. R. en la sala «La Barretina», de Agramunt, que
se llenó totalmente. Después de unas palabras de salutación a
los concurrentes, dichas por el señor José Jolonch, habló don
Vicente Mora, de la delegación del Partido en la localidad, quien
puso de relieve que A. C. R. no se proponía acaparar actas,
sino formar una asociación fuerte para defender el ideario de
izquierda, maltrecho por la «Esquerra». A continuación, Armando Obiols hizo un elogio de las virtudes sociales que se hallan
condensadas en los pueblos catalanes, de los cuales Agramunt
es un vivo ejemplo.
Analizó la política catalana actual y la disolución de las
Cortes, señalando el peligro gravísimo que representa para
la democracia española y catalana. Habló de la política de la
«Esquerra», haciendo notar sus errores y la desilusión que ha
producido entre el pueblo. Añadió que A. C. R. quería restaurar
la fe del pueblo en la política de izquierdas.
Eduardo Ragasol habló después con elogio de las virtudes
liberales de los agramunteses, poniéndoles como ejemplo a
seguir para los republicanos y catalanistas actuales. Se refirió
a las próximas elecciones, insistiendo sobre el peligro que representaba para las esencias republicanas el frente único de
derechas, contra el cual cree preciso crear otro de izquierdas.
Precisó el sentido de sus afirmaciones, diciendo que en caso de
no poder ser organizado este frente único de izquierdas, sería
necesario que la reprobación popular cayese sobre el partido
que lo hubiese impedido.
Don Pedro Domingo dijo que no había podido resistir la tentación de hallarse unos momentos entre gentes con las cuales
había convivido de niño y compartir, además, la responsabilidad
del momento actual.
Habló finalmente don Martín Esteve para decir a los concurrentes que mejor que el tono oratorio preferiría hablarles familiarmente de sus problemas. Recordó los tiempos de la dictadura
y habló del peligro que para la República se avecinaban. Dijo
que era un gran error desilusionarse de los ideales republicanos,
añadiendo que es hora de edificar y sobre todo de ir contra las
derechas formando las izquierdas un frente único.
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E

l president del govern de la República, Manuel Azaña, havia
dissolt les Corts i convocat noves
eleccions el 19 de novembre de 1933,
després dels greus enfrontaments que
hi va haver a Casas Viejas (Cádiz) entre
la guàrdia civil i els camperols anarquistes, de resultes de la incautació
de terres latifundistes per part dels pagesos davant la tímida reforma agrària
del govern i que va produir diverses
morts.
El míting d’Acció Catalana Republicana a Agramunt s’ha d’emmarcar
dintre de la precampanya d’aquestes
eleccions. En aquesta contesa electoral
ja es començaven a formar dos grans
fronts: per un costat la Unió de Dretes
amb la Lliga Catalana i els tradicionalistes; per l’altre els partits d’esquerres,
però aquests anaven desunits, i més a
Catalunya, que Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC) no es va voler ajuntar amb ningú, segura de la seva força
aconseguida en les primeres eleccions
al Parlament del novembre de 1932,
amb Francesc Macià president de la
Generalitat.
ACR, partit republicà catalanista de
centre esquerra, tenia com a líder Lluís
Nicolau d’Olwer i intentava organitzar
en aquests moments una candidatura
conjunta amb els altres partits d’esquerra en fracassar una possible coalició amb ERC. Aquesta era la causa
d’aquests mítings per les terres de
ponent. A Agramunt formaven part
d’ACR, entre altres, Vicenç Morà i Conesa (“Pastelero”), Pau Boncompte
(Simonet) i Ramon Roca (Cansalader).
Tot i aquests mítings de què es dóna
notícia no van aconseguir formar candidatures, no es van poder presentar a
les eleccions i van donar llibertat de vot
als seus partidaris.

ARXIU SIÓ

Taules i cadires davant
del local de la Barretina a
l’avinguda d’Àngel Guimerà,
l’any 1931.

E

El 19 de novembre de 1933
a Agramunt ERC va treure el
60% dels sufragis, Unió de

l míting que fa referència la crònica va estar
presidit per Pere Domingo,
germà del que fou ministre
Marcel·lí Domingo, i impulsor de les Escoles. Cal
recordar que en agraïment
per aquesta acció l’Ajuntament el va nomenar Fill
Adoptiu, tenint en compte, també, que durant la
seva infantesa va viure
uns quants anys a la nostra Vila. També hi residí el
seu germà Pere, un fet que
destacà durant la seva intervenció en l’acte que va
obrir Vicenç Morà, delegat

d’Acció Catalana Republicana, el jove activista que
l’any 1931 va proclamar
la República des del balcó

Vicenç Morà.

dretes (UD) el 38% i el Front
d’Obrers i Pagesos (FOP)
l’1,5%. A nivell de Catalunya

de Ca la Vila i va llençar
daltabaix el retrat del Rei.
Pere Domingo, Tarragona, 1896 - Barcelona,
1979) va ser un reputat
científic, deixeble i collaborador de Ramon Turró.
Va ser tècnic en temes sanitaris amb la Mancomunitat i la Generalitat. L’any
1936 s’exilià a Cuba on
fou responsable de diverses institucions sanitàries.
Amb l’arribada de Fidel
Castro marxà als Estats
Units fins que l’any 1962
retornà a Catalunya. Va ser
president de l’Acadèmia

UD va treure 28 diputats i
ERC 26. A nivell espanyol la
cosa va anar molt pitjor amb
una gran victòria de la CEDA
de Gil Robles. Començava el
període de la República conegut com el Bienni Negre.
Un dels fets més destacats
d’aquestes eleccions és que
per primer cop a l’estat espanyol les dones van poder
exercir el dret de vot. Alguns
analistes polítics van atribuir
el gir dretà de la República al
vot femení que, segons ells,
era per definició més conservador.

Pere Domingo.

de Medicina de Barcelona i de la Societat Catalana de Biologia. Entre els
anys 1974 i 1978, Pere
Domingo va ser President
de l’Institut d’Estudis Catalans.
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sió 559

47

48

sió 559

[SETEMBRE 2010]

OP IN IÓ EL CELOB ERT

per JOAN PUIG i RIBERA

Novetats a les aules

A

Una de les novetats del curs és el
programa EduCAT
1x1, que suposa,
en primer lloc, que
cada alumne disposi d’un Netbook
o ordinador petit.
La Generalitat en
subvenciona el
50% del cost (150
euros per alumne),
mentre els pares
assumeixen l’altra
meitat.

quest setembre el retorn
dels escolars als centres ha tingut diferències respecte anys anteriors.
Primera perquè el Conseller
Ernest Maragall s’ha entestat
que es comenci una setmana
abans del que era habitual.
Segona perquè en moltes escoles i instituts, com també
passa a la nostra vila, s’ha
engegat el programa EduCAT
1x1, cosa que vol dir que els
alumnes disposaran individualment d’un ordinador portàtil.
El fet que l’inici de curs sigui el dia 7 de setembre suposem que no ha molestat gaire als pares. Ans al contrari.
Com més aviat es comença el
col·legi després de les calors
estivals, millor. Sobretot perquè així, tots plegats ens reenganxem a la rutina de cada
dia i afilerem els horaris que
ja toca! Des del sector dels
professionals, en canvi, s’ha
denunciat que hi ha hagut poc
temps per preparar el curs, fet
que en el cas de la nostra vila
s’ha agreujat encara més perquè els quatre dies de preparació de setembre han quedat
reduïts a la meitat degut a les
dates de la Festa Major nostrada.
La raó per la qual s’ha avançat el curs ja és més discutible. Es tracta de guanyar uns
dies per fer una setmana de
vacances entre Nadal i Setmana Santa. Els defensors
de la mesura argumenten que
en països europeus així es fa
i que parar uns dies, quan
el trimestre és molt llarg, és
beneficiós. Hom ha suggerit

també que els escolars durant
la setmana d’aturada escolar
podrien anar a esquiar; activitat, però, que no pagaria el
senyor Ernest, és clar. A més,
amb la intenció que no hi hagi
overbooking a les pistes de
neu, fins i tot s’ha previst que
no tots els escolars de Catalunya parin les mateixes dates!
El conseller d’Educació amb
l’avançament del curs i les vacances de finals de febrer no
ha fet altra cosa que despullar un sant per vestir-ne un
altre. L’inici de curs ha estat
precipitat i els professionals
i sindicats del sector així ho
han denunciat. Per altra part,
per què s’ha de fer una setmaneta de vacances a finals de
febrer/principis de març, quan
tot està engegat i rutlla bé? La
paradeta servirà per carregar
piles o per trencar el ritme
d’estudi? Els pares que treballen tots dos on portaran els
nens durant aquella setmana?
A més, el trimestre més llarg
no és el segon, sinó el primer.
I quan la Setmana Santa, que
tothom sap que és mòbil, sigui
primerenca, també es partirà
pel mig el segon trimestre?
Sincerament, malgrat que
el calendari del pròxim curs
s’hagi aprovat, amb les eleccions catalanes en perspectiva i els canvis que hi pot haver al govern, preveiem que la
mesura de la setmana de vacances de febrer té mala peça
al teler.
L’altra qüestió nova del curs
és el programa EduCAT 1x1,
que suposa, en primer lloc,
que cada alumne disposi d’un
Netbook o ordinador petit. La

Generalitat en subvenciona
el 50% del cost (150 euros
per alumne), mentre els pares assumeixen l’altra meitat.
En segon lloc, el departament
d’Educació ha fet instal·lar
a les aules en què s’aplica
aquest programa una pissarra
digital interactiva (PDI) que
va connectada a un ordinador
i que funciona amb un projector, cosa que la converteix
en una pantalla gegant tàctil
d’ordinador: es pot connectar a Internet, veure-hi pellícules, escriure-hi textos, escoltar música... En tercer lloc,
el departament, preveient que
seran molts els alumnes que
es connectaran a la vegada,
ha fet col·locar línies d’ADSL
independents a cada aula. En
quart lloc, els alumnes faran
anar majoritàriament llibres
de text digitals en comptes de
paper, cosa que compensarà
les despeses dels pares que,
enguany, aniran destinades
en bona part a l’adquisició de
l’ordinador. Els llibres digitals,
dissenyats per moltes de les
editorials que elaboraven els
llibres convencionals, s’han
de consultar on line i només
s’hi pot accedir mitjançant
una contrasenya. La Generalitat subvenciona en 30 euros
per alumne els llibres digitals
que també s’han de pagar. En
cinquè lloc, els professionals
de l’ensenyament, a poc a poc
s’han d’anar adaptant i reciclant a les noves tecnologies,
possibilitant que els nous reptes del programa EduCAT 1x1
serveixin per millorar els nivells de l’ensenyament-aprenentatge dels alumnes. ■
[SETEMBRE 2010]
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OP IN IÓ G EN T, FETS, COSES. . .

per A. PONSA

Ocells: oreneta
Pel sol fet de fer els seus nius amb petites boles de fang preferentment en les construccions humanes, l’oreneta se la considera com un dels ocells més familiars, més coneguts i, a la vegada,
potser també, el més protegit tradicionalment. Un ocell que s’apropa bastant a tenir presència en
quasi el cent per cent del territori de Catalunya, malgrat que els seus efectius són sensiblement
inferiors als d’altres espècies considerades com a més comunes.

Quan a finals de
l’estiu arriba l’hora de tornar-se’n
a passar l’hivern a
l’Àfrica, de vegades se’n poden
veure centenars
de concentrades
en els fils del telèfon o del corrent
elèctric.

L

es mides de l’oreneta
es pot dir que es troben
entre les mitjanes d’entre les dels ocells qualificats
com a petits. És a dir, ateny
uns vint centímetres des de la
punta del bec fins al final de
les llargues i primes plomes
de la cua. Amb el color blanquinós pel dessota, el front i
la gola castany tirant a rogenc
i el dors d’un negre blavós, és
difícil confondre-la amb cap
altre ocell.
És totalment insectívora.
La seva dieta no inclou cap
altre menjar. I, per tant,

aquesta particularitat l’obliga a emigrar a l’hivern cap
a l’Àfrica per poder subsistir
i no morir-se de gana. A la
primavera ben aviat, allà per
Sant Josep, ja la tornem a tenir aquí a estiuejar altre cop i,
preferentment al mateix hotel
i habitació que la va acollir
l’any anterior.
Si durant la seva absència
el niu no s’ha fet malbé, millor que millor, no n’han de
construir cap de nou. I si no
és així, ja saben el que els
toca, fer-lo de nou, i si és possible, exactament al mateix
lloc on hi havia l’anterior. I...,
mans a l’obra!
Busquen el lloc adient a
les vores dels bassals o altres
indrets fangosos per recollir
amb el bec petites boletes
de fang que, un cop barrejades amb la seva pròpia saliva
van enganxant d’una en una
a la paret o en una biga a tocar del sostre. Amb l’astúcia
d’aprofitar per començar-lo
qualsevol irregularitat, com
pot ser un tany d’una biga o,
simplement, una punta o clau
per petit que sigui. Aquest
enginy fa que l’estructura i el
perill de desprendre’s guanyin
molta fiabilitat.
Quan el deixen per acabat,
el niu té la forma de mitja
cassoleta, la qual folren per
dins amb plomes, pèls i fils,

i després tenen molta cura de
mantenir-lo ben net traient-ne
puntualment els excrements
de les cries, restes de guix i
altres elements ocasionals
que el puguin embrutar.
Quan a finals de l’estiu arriba l’hora de tornar-se’n a
passar l’hivern a l’Àfrica, de
vegades se’n poden veure
centenars de concentrades
en els fils del telèfon o del
corrent elèctric com si fessin
assemblees per comentar i
començar el llarg viatge de la
migració que els espera.

Pit rogenc
Hi ha una llegenda molt antiga que diu que el fet que les
orenetes tinguin el pit rogenc
és perquè se’l van embrutar
amb la sang de Jesús quan
van intentar desclavar-li els
claus dels peus i de les mans
quan era a la creu.
Una altra llegenda antiga
també explica que abans la
gent no creia que aquests
ocells anessin a passar l’hivern a l’Àfrica, ans al contrari,
creien que el passaven colgats a l’aigua o entaforats en
escletxes.
Sigui com sigui, la gent
sempre els ha estimat molt i
els ha tingut molt de respecte
i admiració, com si es tractés
d’alguna cosa més que d’un
simple ocell. ■
[SETEMBRE 2010]
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C O L · L A B O R AC IO N S
L I T E R À R IES EL C O N TE

per J. PIJUAN

Foragitats
En un primer moment els observà
sense mostrar cap
interès, però aleshores es va fixar
en com anaven
vestits i quan va
veure la indumentària que portaven
va reconèixer que
eren agents forestals, i a l’instant se
li confirmà clarament en la ment el
rumor que havia
sentit dies enrere que els volien
expulsar definitivament d’allà.

A

l’edifici no se sent cap
soroll que evidenciï la
presència dels ocupes
alats a l’interior. Davant la incertesa que els representa no
saber del cert si se’ls trobaran
allà dins o no, els agents forestals –que s’han personat
per fer complir l’ordre judicial
de desallotjament– es preparen a consciència per fer
front a una eventual reacció
dels ocupes en resposta a la
carga que emprendran d’un
moment a l’altre. De seguida
que arriba l’hora convinguda
es precipiten dins la casa i,
sense entretenir-se a escodrinyar planta per planta, pugen
corrents per les escales directament al terrat, doncs saben
del cert que d’haver-hi algú
–confien que no– el trobaran
allà dalt. Tan bon punt hi posen els peus en fan un ràpid
escorcoll
sense
obtenir cap signe
visible dels ocupes, la qual cosa
els provoca immediatament un
fort alleujament
en veure que no
els ha calgut emprar la força, i tot
seguit es posen
mans a l’obra.
El veí del davant
observa atentament des del seu
terrat la moguda
que s’esdevé a la
casa. Tal com feia
cada dia a primera hora del matí
havia tret el cap
per la finestra per

veure si encara eren allà els
nous veïns. Quan els ha vist
ben tibats al seu terradet ha
respirat tranquil de comprovar
que encara eren allà. Minuts
després observava com els
joves alats abandonaven el
nial per anar a fer un vol. No
havia passat gaire estona que
va sentir un fort enrenou que
provenia d’aquella casa. Es va
estranyar que fossin els veïns
que ja tornaven del passeig
perquè pràcticament passaven desapercebuts, així que
va sortir de nou a la finestra
per esbrinar què succeïa al
davant i en aquell moment
va veure aquella colla de desconeguts que escodrinyaven
tots els racons del terrat. En
un primer moment els observà sense mostrar cap interès,
però aleshores es va fixar en
com anaven vestits i quan va
veure la indumentària que
portaven va reconèixer que
eren agents forestals, i a l’instant se li confirmà clarament
en la ment el rumor que havia sentit dies enrere que els
volien expulsar definitivament
d’allà. Es va sentir tant dolgut
interiorment que s’enretirà de
la finestra per no veure l’espectacle que s’esdevindria,
però els fets li van semblar
tan deplorables que no podia apartar-los del seu pensament, així que va sortir al
terrat i va seguir tot el procés
fins al final.
Els agents han finalitzat de
seguida l’escorcoll i ara estudien la manera d’accedir sense problemes al niu que han
construït els nidòfils al cim

de la casa. L’accés és tan dret
que els exigeix una acurada
planificació per evitar algun
desafortunat contratemps en
l’ascensió. Amb una certa
dificultat s’enfilen lentament
per la paret fins al capdamunt. L’absència dels ocupes
voltant per allà els facilita la
intervenció ja que no els cal
preocupar-se de la seva reacció. Tan bon punt assoleixen el
cim comencen a enderrocar la
niera per obligar-los a marxar.
Ho fan sense cap mirament
però amb molta precaució per
no donar una passa en fals
i estimbar-se cap al carrer.
El niu sembla força modest
però es fa pregar per derruirlo, dissortadament al cap de
poca estona queda escombrat
de soca-rel i la seva presència
esdevé un simple record. Un
cop enllestida la feina agafen
el portant i marxen d’allà sense mostrar cap remordiment
pel que han fet.
Passades unes hores els joves ocupes tornen cap al niu,
però quan arriben al lloc es
queden parats en veure que
ha desaparegut. Durant uns
instants es planten al bell mig
del solar que havia ocupat el
niu i contemplen consternats
la buidor que els envolta. Malgrat el revés que els representa això no es donen pas per
vençuts i decideixen tornar a
començar des de zero, però
la sobtada presència d’alguns
veïns descontents que els comencen a fustigar, els fan desistir de quedar-se obligantlos a buscar-se la vida en un
altre lloc. ■

J. PIJUAN
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www.cfagramunt.cat

Resultats de
pretemporada

AGENDA DEL MES D’OCTUBRE AL CAMP D’ESPORTS

R. Mendoza

Primera Regional
2
1
0
1
2

Organyà
Agramunt G. Gatell
Agramunt G. Gatell
Agramunt G. Gatell
Artesa de Segre

4
4
1
0
1

PRIMERA REGIONAL:
Dia 3, a les 16 h AGRAMUNT G. GATELL - LINYOLA
Dia 17, a les 16 h AGRAMUNT G. GATELL - SOLSONA
Dia 31, a les 16 h AGRAMUNT G. GATELL - ARTESA DE SEGRE
VETERANS:
Dia 12, a les 12 h VETERANS D’AGRAMUNT contra els
VETERANS del F.C. BARCELONA

R. MENDOZA

Agramunt G. Gatell
Butsènit
Bellpuig
Tàrrega
Agramunt G. Gatell

AGRAMU
C.F.

E S P O RTS C LUB FU TB O L AGRAMUNT «ESCOL A GERARD GATEL L »

G. GATELL
LA

ES
NT CO

Equip amateur en el partit de Festa Major contra l’Artesa de Segre.
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E S P O RTS B À SQ U ET A G RAMUNT CL UB

Nova temporada, nous reptes

ANDRÉS VADILLO

Ruben Añé

A l’acte de presentació cal destacar
les paraules del
president del Club,
Jordi Salat, per
mitjà de les quals
es demanava a
tots els assistents
compromís, humilitat, transparència i actuar amb
l’ètica que mereix
la situació en cada
moment.

E

l dissabte 4 de setembre, els diferents equips
del BAC es van presentar davant l’afició en un pavelló municipal que feia força
goig de veure i que va fer palès
que el compromís dels pares,
mares i jugadors amb el Club
continua essent total.
L’acte de presentació, emmarcat en la Festa Major
municipal, va significar el
tret de sortida de la temporada 2010-11 i cal destacar
les paraules del president del
Club, Jordi Salat, per mitjà de
les quals es demanava a tots
els assistents compromís, humilitat, transparència i actuar
amb l’ètica que mereix la situació en cada moment.

Quatre equips
Enguany el Bàsquet Agramunt disposarà de quatre

equips federats en competició (Sènior Masculí, Sènior
Femení, Cadet Masculí i Cadet Femení). A més a més
s’està treballant intensament
en la possibilitat que el Júnior
Masculí, equip que no s’ha
pogut inscriure en la primera fase per manca d’efectius,
pugui disputar la segona fase
de la competició a partir del
gener de 2011.
El Sènior Masculí s’ha reforçat amb escreix realitzant un
flamant fitxatge en la figura
de l’entrenador, Àngel Lluch,
el qual ha tornat al que sempre ha estat casa seva. Des de
la coordinació esportiva s’ha
apostat fort per la seva figura, persona molt treballadora i
coneixedora de tots els aspectes relacionats amb el Club.
És per aquest motiu que des
del BAC s’està convençut que

realitzarà una molt bona tasca
al capdavant de l’equip.
De fet, el primer amistós de
la pre-temporada es va saldar amb victòria agramuntina
contra l’Acle Guissona per
59-47, als quals des d’aquí
volem agrair un cop més l’acceptació de la invitació.
Els nois debuten el dissabte
18 de setembre a les 18:00
h. contra l’Artesa de Segre, en
un derbi que es preveu apassionant.
El Sènior Femení també ha
viscut un període de canvis
quant a noves incorporacions.
Jugadores que ja havien estat
en l’òrbita del Club (Esther
Mora i Gemma Gou) han fet
el pas endavant per tornar a
jugar. Les noies, dirigides un
altre any per Rubén Añé, inicien la seva participació en
la competició el dissabte 25
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Presentació dels equips del BAc per a la nova temporada.
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Des del Club s’està
treballant en la
recuperació de
l’Escola de Bàsquet Lludribac, fet
que donarà lloc a
l’assentament dels
equips de base i
a la regeneració
de les categories
perdudes.

de setembre a la pista del CB
Bell-lloc, lloc on no valdrà a
badar si es vol començar amb
bon peu la nova temporada.
I els que també ho hauran
de donar tot aquest any, seran els Cadets Masculins, que
s’estrenen en la nova categoria de promoció. S’ha realitzat el sorteig dels encontres
i l’equip ha quedat aparellat
amb rivals com el Torà, el
Borges, el Balaguer i el Maristes. Ara bé, més que un handicap pels nois el fet d’haverse d’enfrontar amb equips ja
consolidats en la categoria,
és un repte a tots els nivells
que s’han pres amb moltes
ganes i il·lusió. I és que tots
els equips entrenats pel Sisco Farràs porten implícits una
sèrie de valors com la lluita,

l’esforç i l’entrega, i aquest
cas no és pas una excepció.
I el Cadet Femení, un any
més entrenat per la incombustible Àurea Setó, intentarà
consolidar la magnífica imatge
que l’any passat es va donar
en la nova categoria. Un cop
més es demostra que quan
les noies estan unides són
un grup, una pinya capaces
de derrotar qualsevol equip.
Ànims en la nova temporada i
a continuar treballant amb rigor i criteri per millorar a poc
a poc, dia a dia, entrenament
a entrenament.

Lludribac
Per últim destacar que des
del Club s’està treballant en
la recuperació de l’Escola de
Bàsquet Lludribac, fet que

donarà lloc a l’assentament
dels equips de base i a la regeneració de les categories
perdudes.
Per acabar destacar unes
paraules pronunciades per
Pepu Hernández en un Clínic
celebrat a Sant Julià de Vilatorta el proppassat agost i que
resumeix a grans trets l’esperit del Club i la seva vocació
davant els nois i noies: “No
es tracta sols d’estar presents
a un lloc perquè sí, sinó que
la presència ha de ser sempre
útil. Només si cadascú dóna el
millor de si mateix guanyarem
els entrenaments, guanyarem
els partits i sortirem endavant
en la complicada missió de
viure i ser feliços”. Força BAC
i molta sort a tots els equips
en els respectius debuts! ■
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E S P O RTS C LUB TEN N IS AGRAMUNT

Torneig de Festa Major

La Junta

A dalt, els dos finalistes: Pere A.
Pijuan (campió) i Pere Guàrdia.
A la dreta, tots els participants
al torneig de Festa Major.

n any més a les pistes del
club va tenir lloc el Torneig de Festa Major, el qual
es ve celebrant ininterrompudament des de la fundació
del club.
A diferència d’anys anteriors,
enguany es va fer un format
diferent. Mitjançant un sorteig
es van formar dos grups, els
components dels quals s’havien d’anar eliminant entre ells.
El primer que arribava a set
jocs guanyava l’eliminatòria
i passava a la següent, i així
successivament fins a quedar
campió del seu grup.
Després de les eliminatòries
pertinents, els dos finalistes

CLUB TENNIS

CLUB TENNIS

U

foren Pere Guàrdia, d’Artesa
de Segre, i Pere A. Pijuan,
d’Agramunt, que va quedar
campió guanyant el seu contrincant per 7 a 3.

Val a dir que amb aquest
nou format tothom s’ho va
passar molt bé i caldrà tenirho en compte per a properes
edicions. ■
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E S P O RTS ATLESTISME

Nova temporada per als Escatxics
U

n nou curs ha començat
i amb ell una nova i illusionant temporada d’atletisme, on els joves i no tan joves
podran iniciar-se i millorar en
les diferents modalitats atlètiques fent èmfasi en el desenvolupament de la psicomotricitat, la millora del rendiment

físic en general i el gaudi de
la relació amb els companys/
es en el món de l’esport.
Des d’aquestes ratlles volem animar-vos a formar part
dels ESCATXICS.
Per a més informació adreceu-vos qualsevol dia d’entrenament al pavelló.

ESCATXICS

HORARIS I CATEGORIES:

Escatxics a la sortida de la Cursa del Torró de l’any passat.

Dimarts i divendres
de 7 a 9 del vespre

nascuts l’any 2000 i anteriors

Dimecres
de 7 a 8 del vespre

nascuts l’any 2001-02-03-04

Opcionalment els nascuts el 1999-00 podran entrenar-se amb
el grup del dimecres.
LLOC: PAVELLÓ i RODALIES

• TOTS ELS PERMISOS

DE CONDUIR
- Vehicles propis

MIRÓ

a u t o e s c o l e s
AGRAMUNT
973 390 309

ARTESA DE SEGRE
973 400 795

GUISSONA
973 551 065

25 anys a Agramunt
(1985-2010)

• CENTRE C.A.P. HOMOLOGAT

(Certificat Aptitud
Professional)
- Mercaderies i viatgers
• CURSOS DE CONDUCCIÓ

EFICIENT (GRATUÏTS)
Subvencionat per l’ICAEN
(Institut Català de l’Energia)
- Turismes
- Vehicles industrials
(camió i autobús)
- i aviat més...
[SETEMBRE 2010]
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TORRONS I XOCOLATES A. LLUCH
Som artesans de debò
A la nostra botiga trobaràs:
Els TORRONS TRADICIONALS
Els TORRONS I XOCOLATES
ECOLÒGICS, per cuidar-te tu
i els teus

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

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

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

* servei de carta
* menú diari
* menú cap de setmana
* dinars i sopars per a grups,
familiars i d’empresa
Truqueu per demanar informació!

SERVEI de TAXI
24 hores - Tots els dies

Dos vehicles de 5 i 7 places climatitzades

Curt i llarg
recorregut

Lloguer de remolc tancat de grans dimensions per a turismes

Demanar per Josep Mª 600 446 600 - 973 713 050
64
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PA RT I T S P OLÍTICS
M U N IC IPALS ER C
Secció local d’Agramunt
www.esquerra.cat/agramunt

El decret que mai no va veure la llum
Trobem greu
que una operació de crèdit
de 500.000€
no sigui comunicada als
8 regidors de
l’oposició i que
l’alcalde pugui
fer i desfer amb
els diners dels
agramuntins
sense donar
explicacions
de res.

En la Diada de
l’Onze de Setembre ni tan
sols s’ha tingut
la dedicació i
la imaginació
suficient com
per elaborar un
Manifest propi
i aproximat a
casa nostra, on
els agramuntins
i agramuntines
ens hi sentim
identificats.
S’ha sortit
del pas i això
deu ser el que
compta.

Els ajuntaments amb un endeutament superior al 75%
no podran demanar crèdits
El passat 20 de maig de
2010, el Govern Espanyol
aprovava un Reial Decret pel
qual no es permetia als Ajuntaments recórrer a crèdit a
llarg termini a partir del 31
de desembre de 2010. Pocs
dies més tard, l’executiu de
Zapatero rectificava el Reial
Decret i ajornava la mesura
fins al 2011, tot i que alguns
Ajuntaments ja havien aprovat
a corre-cuita alguns dels seus
projectes per tal de poder finançar-los mitjançant un crèdit. Finalment, ara farà unes
setmanes, la Ministra Salgado
anunciava una nova modificació del Decret de manera que
els Ajuntaments que tinguin
un nivell d’endeutament inferior al 75% del seu pressupost
(que no és el nostre cas) es podran endeutar l’any 2011 fins
a aquest percentatge. La resta,
hauran de fer front a les inversions mitjançant els ingressos
ordinaris.
Alcaldia encarrega un crèdit
de 500.000€ i ni tan sols ho
comunica a l’oposició
Paral·lelament i a casa nostra, la complicada situació econòmica que ja fa temps que
plana sobre el nostre Consistori, no sembla pas preocupar
l’Equip de Govern de CiU. En
el seu moment, el Grup d’Esquerra va sol·licitar a l’alcalde
que se’ns fessin arribar a cada
Ple tots els Decrets que s’havien aprovat fins al moment.
Cal recordar que els Decrets

són decisions que pren l’alcalde i/o el seu Equip de Govern,
sense la participació dels regidors dels grups de l’oposició, i
que van numerats correlativament per tal de facilitar-ne el
control i assegurar-ne la transparència. Doncs en la darrera
remesa de Decrets que vam rebre des de Secretaria, curiosament en vam trobar a faltar un
(dels 65 decrets rebuts). En reclamar-lo, la sorpresa fou gran
quan vam poder comprovar
que es tractava d’una operació
de crèdit encarregada per Alcaldia al BBVA, per un import
de 500.000€. Sense voler ser
malpensats, vam suposar que
havia estat un error administratiu i que, precisament aquest
decret i no un altre, s’havia
quedat casualment a sobre la
taula. Ara bé, el que realment
trobem greu és que una operació d’aquest volum no sigui
comunicada als 8 regidors de
l’oposició i que l’alcalde pugui
fer i desfer amb els diners dels
agramuntins sense donar explicacions de res. Si el seu objectiu és deixar empremta de
la seva legislatura a base d’endeutar-nos fins al coll, almenys
que ho digui. El que no es pot
fer és tirar pel dret i, quan les
coses no van bé, com és el cas,
demanar-nos lleialtat. Un cop
sí, dos potser ja no.
Una Diada convencional i
un Manifest d’importació
L’11 de setembre, la Diada
Nacional de Catalunya, vol ser
una reivindicació a la identitat
del nostre país, però també
una festa pels qui ens sentim

catalans. A Agramunt, els actes solen ser els habituals des
de fa una bona colla d’anys:
Caminada al Pilar d’Almenara
a la vigília, Ofrena Floral amb
lectura del Manifest i Ballada
de sardanes al Mercadal. Enguany, amb un Manifest consensuat pels tres grups, tenint
en compte que els ciutadans
ja fa temps que demanen unitat i proximitat dels partits
polítics. I aquesta proximitat
s’aconsegueix fent bé les coses i pensant amb la gent del
territori en lloc de fer discursos
generalistes que molt sovint es
perden per la seva ambigüitat.
Precisament, el Manifest llegit
enguany pel nostre alcalde era
una còpia exacta de la conferència que Josep-Lluís CarodRovira llegia a Reus durant la
Diada de l’any passat, i la resta
de Manifest, també era una reproducció exacta del Manifest
que l’expresident Pujol llegia
l’11 de setembre de 2005 al
Fossar de les Moreres. Ni tan
sols s’ha tingut la dedicació i
la imaginació suficient com
per elaborar un Manifest propi
i aproximat a casa nostra, on
els agramuntins i agramuntines ens hi sentim identificats.
S’ha sortit del pas i això deu
ser el que compta. En el programa electoral que Esquerra
presentava durant les passades eleccions municipals, ens
comprometíem a replantejar
les festes identitàries i fomentar la participació activa de les
entitats locals. Passats aquests
tres anys i mig, mantenim el
compromís. Caldrà esperar,
doncs, el moment oportú. ■
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Elaboració Artesanal

Formatges Monber
C/ Les Eres,18 - Tel. 973 390 316 - Agramunt

TALLERS

LLAGUNES
- VEHICLES NOUS
OUS
OU
US
illor
m
l
E
- Km 0
preu!!
- GERÈNCIA
A
MAQUIN
MAQUINÀRIA
MA
NÀRI
ÀRIA
A FORESTA
FFORESTAL
STAL
AGRÍCO
ÍCOLA
LA - JJARD
ARDINERIA
AGRÍCOLA
JARDINERIA

ARTESA DE SEGRE - TEL
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JUNTA DE GOVERN LOCAL, 27-7-2010

OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES i CADIRES

BAIXA ACTIVITAT

S’autoritzà l’ocupació de la via pública amb taules i cadires als titulars dels establiments que seguidament s’indica,
així com el lloc d’ubicació:

FESTES LOCALS 2011

Titular de l’establiment
ESTABLIMIENTS
ESA, SL

Emplaçament

Taules Cadires

Ctra. Tàrrega, 19

5

20

S’acordà fixar els dos dies de Festa Locals per a l’any
2011, per als nuclis de població que s’indiquen, les dates
següents:
Agramunt...................... 2 i 5 de setembre
Almenara Alta ............... 5 i 6 d’agost
Donzell d’Urgell ............ 16 i 20 d’agost
Mafet ........................... 3 de setembre i 1 d’octubre
Montclar ....................... 22 i 23 de juliol
Les Puelles ................... 30 de juliol i 3 de setembre

AUTORITZACIÓ INSTAL·LACIÓ APARELL DE RECEPCIÓ DE SENYAL
PER PODER PRESTAR SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS

REGISTRE DE LA MARCA SIÓ

S’aprovà l’adhesió al Conveni marc per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions a Catalunya, que
Localret i Telefònica han signat en data 10 de juny de 2010
per al desenvolupament de xarxes de telecomunicacions a
Catalunya, vinculades a actuacions urbanístiques residencials i polígons industrials de nova creació.

S’acordà no interposar recurs contra la sol·licitud de registre marca i patents de la marca 183, nomenada “SIO
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DE ENFERMEDADES RARAS DE FEDER 902181725”.

S’acordà autoritzar la instal·lació d’un aparell de recepció
de senyal per poder prestar serveis de telecomunicacions a
l’empresa NXT-Telecom, a la zona dels Dipòsits Municipals
situats al Parc del Convent.
ADHESIÓ AL CONVENI MARC TELEFÒNICA-LOCALRET PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES XARXES DE TELECOMUNICACIONS A
CATALUNYA

CANVI D’INSTAL·LACIÓ DE MÀQUINES DE CLIMATITZACIÓ A LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL “GUILLEM VILADOT”

ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ LLAR D’INFANTS “NINS”

S’aprovà els treballs pel canvi d’instal·lació de dues màquines de climatització per la sala de la Biblioteca Municipal “Guillem Viladot” que s’adjudicà a l’empresa GERMANS
MARTIN, SL, per un import de 1.241€, exclòs IVA.

S’acceptà la subvenció concedida pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, que ascendeix a la
quantitat de 93.600€, per l’escola d’educació infantil de
primer cicle, Llar d’infants “Nins”.

ADQUISICIÓ SENYALITZACIÓ CONTROL DE VELOCITAT PER RADAR
PER A LA VIA PÚBLICA

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER A L’ESCOLARITZACIÓ DE NENS I
NENES DE 0 A 3 ANYS QUE ES TROBIN EN SITUACIONS SOCIOECONÒMIQUES DESFAVORIDES

S’aprovà l’adquisició de senyalització de control de velocitat per radar per a diferents indrets de la via pública
que s’adjudicà a l’empresa GIROD, SA, per la quantitat de
316,50€, exclòs IVA.
ADQUISICIÓ MIRALLS DE SENYALITZACIÓ VERTICAL PER A LA VIA
PÚBLICA

S’acordà l’adquisició de miralls per a la senyalització vertical
per diferents indrets de la via pública, que s’adjudicà a l’empresa GIROD, SA, per la quantitat de 332,73€, exclòs IVA.
AMPLIACIÓ DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE L’EDIFICI AJUNTAMENT DE MONTCLAR

S’aprovà la realització del servei d’ampliació de subministrament de la potència d’energia elèctrica, per una potència
final de 29,75 kW, en l’edifici de l’Ajuntament de Montclar,
ubicat a la Plaça de l’Església, 1 de Montclar, així com la
despesa per la quota d’extensió que ascendeix a la quantitat
de 497,18€, inclòs IVA, d’acord amb la proposta de l’empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN.

S’acordà concórrer a la convocatòria per a la concessió
d’ajuts per a l’atorgament d’ajuts als ajuntaments titulars de
llars d’infants, per a l’escolarització de nens i nenes de 0 a
3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides per al curs 2010-2011.
Així mateix, s’aprovà les bases per seleccionar l’alumnat
beneficiari objecte de l’atorgament d’ajuts.
LLICÈNCIES D’OBRES
REHABILITACIONS RONCAL CORTIÑES, SL per llicència
de primera utilització per reformar un habitatge unifamiliar en
edifici plurifamiliar de tres habitatges i un traster. C. Raval de
Puigverd.
MAXIMINO SAIZ MARTÍN, per un dret de connexió d’aigua
definitiva a la xarxa general. C. Institut.
FERRAN SAIZ MARTÍN, per dos drets de connexió d’aigua
definitiva a la xarxa general. C. Institut.
LLUISA ESTEBAN VIERA, per un dret de connexió d’aigua
definitiva a la xarxa general. C. Francesc Casades.
[SETEMBRE 2010]
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S’acordà donar de baixa del Registre d’Activitats la corresponent activitat de casa d’allotjament rural independent,
situada a la Plaça de Baix, núm. 8 de Montclar, titular del
Sr. Jaume Samarra i Burgués.
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Horari de botiga: de 9 a 14 i de 16 a 19h
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Avinguda dels Esports, 6, 2n, 2a
Tel. 973 39 08 10 - Mòbil 626 92 97 51
25310 AGRAMUNT (Lleida)
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▼

ROSA MARIA SERRA MASANA, per fer una tanca perimetral.
Mafet.
MARIA PUIG SOLÉ, per canviar les rajoles del terrat. Av.
Agustí Ros.
DOMÈNEC LLOP SOLÀ, per reformar una part de la tanca
existent de l’hort. Pol. 2 Parc. 183a.
JOSEP LECHA REIXACHS, per repassar les teules malmeses
de l’habitatge. Pl. Dula.
ÀNGEL CAPDEVILA RIBÓ, per treure els trossos d’obra dels
balcons que porten perill a la façana de l’habitatge. Pl. Dula.
CARME DE LA VEGA MARTÍN, per un dret de connexió d’aigua definitiva a la xarxa general. Av. Catalunya.
JOAN BUXEDA FIGUEROLA - MARIA SALUT PASCUAL
PICH, per una llicència de primera utilització per un habitatge
unifamiliar entre mitgeres. Montclar.
ANTONI SIN BRUALLA, per una pròrroga per construir una nau
industrial annexa al taller sense ús específic. Av. Generalitat.

DOLORS GUIM REÑÉ, per desembussar la canonada i canviar les teules del ràfec de la teulada. C Sió.
RICARD CREUS LACASA, per enrajolar la terrassa i pavimentar i enrajolar el jardí. Av. Jaume Mestres.
ROSA MARIA TORRES PLANES, per netejar i canviar les teules malmeses de la teulada de l’habitatge. C. Sió.
MARIANELLA DUMITRU per realitzar una obertura en una
paret de càrrega i construir una llar de foc. Av. Jaume Mestres.
JORDI RIBALTA SECANELL, per pavimentar una part del terra del cobert i per arrebossar una part de la façana. C. Canal.
JORDI VALLS MARQUILLES, per encastar els comptadors d’aigua i de llum a la façana de l’habitatge. C. Raval de Puigverd.
CEMENTIRI MUNICIPAL
Es concedí llicència municipal per col·locar làpides a:
JAUME ARRIASOL PLA, núm. 6 de la galeria Ntra. Sra. del
Carme.

“Un menjar celestial” 2010

E

ls membres de la comissió organitzadora ja hem posat
mans a l’obra per preparar una nova edició de l’espectacle “Un Menjar celestial”, que serà representat el
dissabte dia 9 d’octubre.
Enguany, i com ja s’ha anat fent en les edicions anteriors, s’ha buscat introduir-hi algunes novetats. La més
remarcable és el canvi de format, ja que en lloc de dur a
terme tota la representació en un sol espai, l’espectacle
serà itinerant, repartint les diferents escenes del conte
entre tres de les places més emblemàtiques del nostre
poble com són la plaça del Mercat, Mercadal i plaça de

l’Església. El que es pretén amb aquest canvi és el de
buscar el marc natural més idoni per a cada una de les
escenes.
Us animem a participar-hi com actors en els papers de
vilatans i vilatanes. Tothom que hi estigui interessat pot
passar per les oficines de l’ajuntament per inscriure’s. Seran dos assajos a realitzar: el divendres dia 1 d’octubre,
per repassar cançons i dansa, i l’assaig general tots junts
el dia 8.
Entre tots fem l’espectacle!
Comissió organitzadora

Una producció de:

Ajuntament
d’Agramunt

CONCERT a càrrec del Cor de Cambra
de l’Auditori “Enric Granados” de Lleida
Cançons populars de la Catalunya Nova, València i Mallorca

Ressons de L’Al-Andalus
Dia: 8 d’octubre de 2010
Hora: 22.00 h

Lloc: Teatre Casal Agramuntí
Preu: 5 €

[SETEMBRE 2010]

sió 559

69

A LMA N A C
I SER V EIS

INSTITUCIONS i SERVEIS
Ajuntament
Oficines Tel. 973 390 057 / 973 390 632
Fax: 973 390 040
e-mail: ajuntament@agramunt.net
web: www.agramunt.es
Jutjat de Pau Tel. 973 392 465
Consell Comarcal Tel. 973 500 707
Fax: 973 500 666
e-mail: consell@urgell.cat
web: www.urgell.cat
Rectoria Tel. 973 390 239
Correus

Tel. 973 390 081

CASSA

Tel. 973 391 627 / 973 392 732

FECSA-ENDESA Tel. 973 392 005
SEGURETAT i ASSISTÈNCIA
Policia Municipal
En horari d’oficina Tel. 973 390 843
Emergència o problema de circulació
Tel. 670 234 394

Refugi antiaeri Tel. 973 391 089
Horari: dissabtes, d’11h a 13h
diumenges, de 12:45h a 14h
Altres horaris visites concertades amb
l’Oficina de Turisme
Fundació Privada Espai Guinovart
Tel. 973 390 904
e-mail: info@espai.guinovart.es
Horari d’hivern:
de dimarts a divendres, de 10h a 13h
i de 16h a 19h
dissabtes d’11h a 14h i de 17h a 19h
diumenges d’11h a 14h
Visites concertades per grups
Museu Etnològic Tel. 973 391 089
Horari convingut amb l’Oficina de Turisme
Fundació Guillem Viladot “Lo Pardal”
Tel. 973 390 718
e-mail: lopardal@hotmail.com
Horari convingut amb l’Oficina de Turisme
(Tel. 973 391 089)
Biblioteca Municipal “Guillem Viladot”
Tel. 973 392 583
e-mail: bibagramunt@svt.es

Mossos d’Esquadra 088
Bombers 085
Tel. 973 391 080
e-mail: bombers1602@hotmail.com
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
Oficina de Turisme Tel. 973 391 089
e-mail: turisme@ajuntamentagramunt.net
Horari: de dilluns a divendres, matí de 9h
a 13h i tarda de 16h a 19h
dissabtes, 10:30h a 13h
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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. 973 311 171
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

EFEMÈRIDES DEL MES
Octubre de 1948: S’acaba el retaule dedicat a la Mare de Déu del Socors.
El retaule barroc col·locat el 1719 a la
capella del Socors sembla que no agradava
prou als membres de la confraria i el van
vendre a la confraria de la Immaculada i
es va posar a l’absis del migdia de la nau
central. En van fer construir un de nou, ara
de gust neoclàssic: Era una mena de gran
arc de triomf amb quatre columnes corínties situades en dos plans que aguantaven
un entaulament amb l’arquitrau, el fris i la
cornisa. Estava coronat per un gran frontó
de perfil circular, al centre del qual, un gran
cercle emmarcat per raigs de llum contenia
l’anagrama de Maria un conjunt d’angelets
que simulaven el cel. Al mig de l’arc hi havia la peanya que sostenia la imatge de la
Mare de Déu del Socors, vestida. A banda
i banda, i al davant de les columnes exteriors hi havia les imatges de Sant Joaquim
i Santa Anna, els pares de Maria. Més enllà
de les columnes, dos pedestals aguantaven
uns medallons emmarcats per una mena de
cornisa circular a sobre de la qual hi havia
la imatge d’un àngel. Aquest retaule va ser
destruït en la revolució que va seguir l’aixecament militar del 18 de juliol de 1936.
Segons mossèn Pons, el retaule el va
dissenyar Josep Morató, pel qual va cobrar
41 lliures i 5 diners l’octubre de 1833.
Pere Torra va ser l’arquitecte que dirigí les
obres, el qual va cobrar 183 lliures i 17
sous. L’escultor de la talla fou Anton Rosic
de Cervera, al qual pagaren 210 lliures, 4
sous i 6 diners. L’escultor de les figures va
ser Ramon Corcelles, de Lleida, el qual els
abaixà el preu fixat, a causa de la crisi i la
manca de feina que hi havia: “Queda ajustada la construcció de las figuras fahedoras
per a est nou altar a 300 lliuras i es rebaixa
el preu dels dos àngels de 100 a 80 lliuras, per ferloshi treballar en aquest temps
en que escassexa tota feyna”. El daurador,
Pere Bargalló, va cobrar 122 lliures 7 sous
i 6 diners a l’octubre de 1840 i 379 lliures
i 15 sous, el juny de 1842. La fusta la van
comprar al raier de Coll de Nargó, Francesc
Piqué, per 159 lliures, 11 sous i 3 diners,
i la van anar a buscar a Artesa. Els mestres
d’obra foren Josep Canals i Jaume Martí, i
els fusters, Pau Romeu, Magí Romeu i Bernat Faget, tots d’Agramunt. El cost total del
retaule va ser de 1.772 lliures, 15 sous i
5 diners.
R. Bernaus i Santacreu

Les fases de la lluna:

Mes de 31 dies, desè de l’any segons el
nostre calendari (Gregorià) i vuitè del primitiu calendari romà anomenat October. Amb
ell s’acabava el temps de l’any destinat a
fer la guerra que havia començat al mes de
març
El dia 1 el sol surt a les 5h 47m, i es pon
a les 17h 34m. El dia 31 el sol surt a les 6h
21m, i es pon a les 16h 48m.
El dia 23 el sol entra a la constel·lació de
l’ESCORPÍ.

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI
Hom creu que la Lluna d’octubre és la
més brillant de l’any, igual que passa amb la
del gener, i que aquesta Lluna té un domini
sobre les set llunes següents; és a dir que durant les set que la segueixen farà la mateixa
temperatura que faci en el decurs d’aquesta.
La Lluna era presa per testimoni de jurament
i hom jurava per la Lluna d’octubre a gener.
Si es jurava en fals, la Lluna castigava el que
l’havia feta servir de fals testimoni: se l’emportava amb ella per mentre el món serà món
i l’exposava a la vergonya perquè la seva conducta servís d’escarment. La gent creu veure
en el relleu de la Lluna la figura d’un home
que havia jurat en fals. Creença comuna a
molts pobles de cultura romànica i mediterrània.
Dies 10, 11 i 12: Fira del Torró d’Agramunt.
Dia 11: Beat Joan XXIII, papa. Joan XXIII
(1958-1963) és el nom que prengué Angelo
Giuseppe Roncalli en ser elegit papa.
Dia 12 d’octubre: La Mare de Déu del Pilar.

Demografia

Quart minvant

el dia 1, a les 03:52 h

Lluna nova

el dia 7, a les 18:45 h

Quart creixent

el dia 14, a les 21:27 h

Lluna plena

el dia 23, a la

Quart minvant

el dia 30, a les 00:46 h

(Mes d’agost de 2010)
NAIXEMENTS

Us sona aquesta cantarella falangista de
quan anàvem a l’escola?: “Día de la Hispanidad. El día 12 de octubre de 1492 los españoles, dirigidos por Colón y protegidos por
los Reyes Católicos, descubrieron América. A
partir de dicho día, España comenzó a cumplir
en las tierras descubiertas su misión civilizadora y evangelizadora llevando a ellas su lengua, su religión, sus costumbres y adelantos
de todo género. Pero, además, los españoles
se unieron en matrimonio con los naturales de
las tierras conquistadas y, como consecuencia
de esta mezcla, surgió un amor recíproco entre americanos y españoles que ni el tiempo
ni las fronteras han sido capaces de destruir:
la Hispanidad”. El religiós Bartolomé de las
Casas, al segle XVI, en la Brevísima relación
de la destrucción de las Indias, ja deia: “Els
cristians han tingut dues formes principals
per extirpar de la terra aquelles pobres nacions. Una, a través d’injustes, cruels, sagnats
i tiràniques guerres. L’altra, un cop han mort
tots els que podien anhelar o sospitar o pensar en llibertat, oprimint-los amb la més dura,
horrible i aspra servitud en què mai homes ni
bèsties van poder ser sotmesos”. Un altre dia
podem parlar de la encomienda i de la mita.
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DEFUNCIONS
Neus Brils i Claramunt
Lluís Solans i Boncompte
Isabel Márquez i Méndez
Josep Cañadas i Bermúdez

87 anys, dia 2
86 anys, dia 2
87 anys, dia 11
74 anys, dia 19

Temps

°C

2

dia 26-7
dia 30-7
dia 31-7
dia 6
dia 17
dia 22
dia 24

Ramon Bernaus i Santacreu

GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES D’AGOST

1

Alba Gené i Gili
Abril Balagueró i Vilella
Laia Sala i Delgado
Laia Palacios i Ribera
Adam Mrizak
Yaiza Martín i Vall
Houda Belkasmi

1:37 h

JOSEP ROVIRA

OCTUBRE 2010

PLUJA CAIGUDA DURANT L’AGOST
Dia 1 .........................................
1,5 l./m2
Dia 2 .........................................
7,0 l./m2
Dia 12......................................... Inapreciable
Dia 19.........................................
3,3 l./m2
TOTAL ......................................... 11,8 l./m2
TEMPERATURES EXTREMES DE L’AGOST
Màxima del mes ............................. 39°, dia 26
Mínima del mes ............................. 13°, dia 16
Oscil·lació extrema mensual ........................26°
Mitja de les màximes ...........................31,419°
Mitja de les mínimes ...........................17,677°
Mitja de les mitjanes ...........................24,612°

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

Temperatura màxima:

Temperatura mínima:

Precipitacions:

L’observador: Deudat Pont
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R E C EP TAR I
P O P U LAR

Remeis casolans

Oracions remeieres

Oració per a curar l’espatllat
o els pits caiguts 1

Per treure les berrugues
Ingredients:

«Jesús és nat,
Jesús és mort,
Jesús és ressuscitat.
Santíssima Trinitat
feu la beneïda gràcia
que ... (nom) ...
sigui curat
d’aquesta infermetat
d’espatllat ben aviat.
En honra i glòria
de la Santíssima Trinitat
que es curi ben aviat.»

Pells de llimona, vinagre.
Elaboració:

Poseu pells de llimona en maceració dins d’un recipient amb
vinagre.
Deixeu-les-hi durant 9 dies, tenint en compte que heu de canviar el vinagre i posar-ne de nou cada dos dies.
Passat aquest temps, la pell de llimona ja té propietats curatives.
Poseu un tros de llimona a sobre de cada berruga i canvieu-ho
cada 9 hores.
Amb 4 o 5 aplicacions la berruga desapareixerà i no es tornarà
a reproduir.
Pilar Vergés (Anglesola)
Del llibret “Receptes de cuina tradicional de l’Urgell”
editat pel Consell Comarcal de l’Urgell

(I es resaven tres parenostres a les tres persones de la Santíssima Trinitat).
1

Assumpció Cortada, d’Agramunt, que, alhora, la sentí a Maria Planes i Torné, d’Agramunt, que té 60 anys
(1 d’abril del 1982).

Receptes de cuina

Braç de gitano de crema
Ingredients (8-10 persones):
5 ous, 5 cullerades soperes de sucre,
5 cullerades soperes de farina, 1 sobre de llevat Royal, una cullerada de
postres de vainilla en pols.
Preparació al forn:
Poseu el forn a 250 graus, durant
10-15 minuts perquè agafi temperatura.
Elaboració:

Poseu en un bol el sucre, la vainilla,
els rovells d’ou i remeneu-ho tot.
A continuació, a poc a poc, aneu

afegint la farina i el llevat amb l’ajuda d’un sedaç, fins aconseguir que la
pasta tingui una textura homogènia.
Finalment, poseu-hi les clares dels
ous, prèviament preparades al punt de
neu. Un cop llesta la massa del bol,
agafeu una safata rectangular, poc
fonda (folrada amb paper vegetal per
al forn) i poseu-hi la massa, tenint
cura que la pasta quedi ben repartida.
Poseu la massa al forn uns 10 minuts
a 180 graus. La cocció és molt ràpida.
Cuita la massa doneu-hi la volta.
Prèviament, esteneu un drap de cotó
sobre la superfície de treball i enrotlleu

la massa, tot traient el paper utilitzat
per folrar la safata. Deixeu coberta la
massa fins que es refredi.
Per finalitzar desenrotlleu la massa
i esteneu la crema pastissera sobre
la superfície de la massa amb l’ajuda
d’una espàtula i torneu-ho a enrotllar.
Maria Solsona Casals (Tàrrega)
Del llibret “Remeis casolans amb herbes
aromàtiques o medicinals de l’Urgell”, editat
pel Consell Comarcal de l’Urgell

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.
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L LEU R E AMEN ITATS

Les 7
diferències
per
Ricard Bertran

Els castellers de Lleida
han complert 15 anys,
durant els quals han
actuat ininterrompudament a la festa major
agramuntina.
La foto de l’esquerra és
l’original, mentre que a
la de la dreta s’han fet
set modificacions.
A veure si les trobeu!

❚ Coordina Rosa Maria Sera

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

La

per

les

cul

té

ves

cur

bra,

les

ca

pes,

ca

ARITGRAMA
Solució a les
7 diferències:

Ompliu el gràfic perquè es compleixin
les igualtats.

Solució a
l’ARITGRAMA:

mes

se

tes.

Solució al SALT DE CAVALL, per P.R.:

La cabra, per les seves culpes, té les
cames curtes.
[SETEMBRE 2010]
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Ca la Rosa
Menjars casolans
per emportar

- L’Estoneta -

PER ALS AMANTS
DE LA NATURA

bar cafeteria

973 390 468
C/ Pau Casals, 12
AGRAMUNT

Menú diari

8,50

%

Per emportar

5,50

%

ES LLOGA CASA DE FUSTA
MOBLADA EN UNA FINCA
FORESTAL I ENJARDINADA
A 7 KM D’AGRAMUNT
S’ofereix hores de feina
remunerades
pel manteniment de la finca
Els interessats podeu trucar al

973 39 12 67
i demanar per la Sònia

No ens entristim pas
per haver-la perdut,
sinó alegrem-nos
per haver-la tingut.

Vuitè aniversari

Antonieta Valls i Trepat
Vda. d’Amadeu Amigó Pla
Que morí el dia 1 de setembre de 2002.

Sempre estaràs en el cor dels qui t’estimen.
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LA FO TO

per JOSEP BERTRAN

A

questa és una petita zona humida que
s’ha format a l’interior
d’un tancat en ple centre urbà. De mica en
mica ha anat creixent
i, fins i tot, diuen els
veïns, és utilitzada per
algunes aus migratòries. Malauradament
sembla ser que l’aigua
que l’alimenta no prové
de cap aqüífer natural,
sinó que ho fa de la xarxa de distribució d’aigua potable de la Vila.
Si és així, la paguem
entre tots. Tot sigui pel
medi ambient.

L A C A LA ISER A

per SERAFINA BALASCH

[SETEMBRE 2010]

sió 559

77

Trobarem a faltar el teu somriure.
Diu que ens deixes, te’n vas lluny d’aquí.
Però el record de la vall on vas viure
no l’esborra la pols del camí.
El teu front duu la llum de l’albada
ja no et solquen dolors ni treballs,
i el vestit amarat de rosada
és vermell com el riu de la vall.
Quan arribis a dalt la carena,
mira el riu i la vall que has deixat.
I aquest cor que ara guarda la pena
tan amarga del teu comiat.

Preguem a Déu per l’ànima de

Marcel·lí Freixes i Besora
Vidu de M. Teresa Mora Prats
Que morí cristianament el dia 10 de setembre de 2010, a l’edat de 90 anys,
havent rebut els Sants Sagraments.
A.C.S.

Els seus apenats: filles, Maite i Esther; fills polítics, Jordi i Jaume; néts, Irina, Jordi i
Naima; germanes, cunyats, nebots, cosins i altres familiars i amics, agrairan una oració
pel descans etern de la seva ànima.

Agramunt, setembre de 2010
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s una gran imatge històrica que ha de constar, de forma destacada, en el nostre àlbum col·lectiu. Correspon a
la visita que el dia 25 de maig de 1931 va fer a Agramunt el president de la Generalitat, Francesc Macià, l’Avi,
com se’l designava afectuosament, durant la campanya a favor de l’Estatut. La plaça de l’Església, aleshores de la
República, era plena de gom a gom. Ho va tornar a ser de forma comparable 48 anys més tard amb la visita d’un altre
president de la Generalitat, Josep Tarradellas.
[SETEMBRE 2010]
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