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sifi cades en el concurs que l’Ajuntament or-
ganitza per triar la postal amb què felicitarà 
les festes. Hi van participar uns 300 concur-
sants.
(Josep Bertran)
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CRÈDITS

ESTIMATS LECTORS...

La continuïtat 
de les entitats, 
especialment al 
cap d’uns anys, 
ja és més pro-
blemàtica per-
què el relleu dels 
que estiren del 
carro sempre sol 
ser difícil.

En aquest número de 
SIÓ que tanca l’any es 
publica una carta ober-

ta de l’Agrupació Sardanista 
Barretina, en la qual es dóna 
un ultimàtum als agramuntins 
per la continuïtat de l’entitat. 
Es diu que falta gent disposa-
da a tirar endavant, falta gent 
per col·laborar i falta gent que 
assisteixi a les activitats que 
organitza l’Agrupació.

Els actuals responsables fa 
temps que estiren del carro. 
Han buscat recanvi i no l’han 
trobat i ara diuen prou. Con-
tinuaran fi ns l’assemblea ex-
traordinària que han convocat 
pel 15 de gener. I, tant si sur-
ten voluntaris a substituir-los 
com si no, ells pleguen.

Les crisis són inherents a 
qualsevol organisme que té 
molts anys de vida. La crea-
ció de qualsevol entitat, els 
primers passos, l’empenta 
inicial plena d’il·lusió i dina-

misme sol ser relativament fà-
cil. La seva continuïtat, espe-
cialment al cap d’uns anys, ja 
és més problemàtica perquè 
el relleu dels que estiren del 
carro sempre sol ser difícil.

Aquestes crisis les han 
passat moltes entitats de la 
Vila i, la majoria, les han su-
perat, si tenien un bon pòsit 
de tradició, com és el cas de 
la “Barretina”. Cal esperar 
que aquesta també se supe-
ri. Penseu que no és una cri-
si econòmica. Hi ha molt de 
guanyat.

On no sembla que hi hagi 
crisi és en el Club Ciclista, tal 
com s’explica en el reportat-
ge que publiquem en aquest 
mateix número. Des de fa uns 
anys la nostra societat viu un 
boom de l’activitat esportiva 
relacionada amb el lleure. Fer 
esport, a més de ser saluda-
ble, s’ha posat de moda.

En els darrers anys els clubs 

ciclistes, els grups excursio-
nistes, els de bitlles, entre 
altres, han proliferat arreu. 
Cada dia desenes de persones 
surten a caminar, i no parlem 
de la munió de clubs espor-
tius que cada cap de setma-
na competeixen en les seves 
respectives especialitats. Les 
cròniques de les seves acti-
vitats omplien 10 pàgines en 
el número del mes passat. En 
aquest, si fa o no fa. 

I si el que importa és partici-
par, no queda gens malament 
el poder informar, almenys de 
tant en tant, que s’ha guanyat 
alguna prova, un campionat, 
un subcampionat,... o una 
convocatòria d’èxit com la 
Transiscar.

Afectuosament,

Bernat Jofre

Agramunt, desembre 2010

Bon any 2011

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Ajuntament
d’Agramunt
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ODONTOLOGIA
I N T E G R A D A
CENTRE DE LA RIBERA DEL SIÓ

Serafí Miret Cuenca
Núm. Col. 1256

Esther Marot Solé
Núm. Col. 3408

Lídia Martorell Soldevila
Núm. Col. 4483

Txell Valentines Ganyet
Núm. Col. 4044

Av. d’Agustí Ros, 5, 1r, 2a   -   Tel./Fax 973 39 01 40   -   AGRAMUNT
clinicariberadelsio@infomed.es      www.centresodontologiaintegrada.com

Horari:
de dilluns a dijous, de 9 a 13 i de 16 a 20
divendres, de 9 a 13
dissabtes, a convenir

Oferim els tractaments d’oclusió i articulació, estètica 
i cosmètica dental, cirurgia bucal i implants dentals, 
odontologia conservadora i preventiva, odontopedia-
tria, ortodòncia, pròtesis dental i periodòncia.
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Plaça de l’Església, 5 bxs
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info@amm.cat
www.amm.cat
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galeria d’art
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Els alumnes de primer i segon de primària
dels col·legis Macià-Companys i Nostra Senyora 
del Socors d’Agramunt i de la ZER del Sió 
van participar, el dia 14 de desembre, en el 
guarniment de l’Arbre de Nadal de l’Espai 
Guinovart. Un grup d’alumnes de l’Escola 
Municipal de Música els va acompanyar
en la interpretació de diverses nadales i,
per acabar, l’Esbarjo els va preparar
una xocolatada.
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ACTUALITAT FETS DEL MES per JOSEP BERTRAN

Mercat de Nadal

La celebració del Mercat 
de Nadal, com sempre 
el dia de la Puríssima, 

coincidí amb una inusual bo-
nança que convidava a sortir 
i a passejar per les parades. 
Enguany s’estrenà circuit amb 
la incorporació de la plaça del 
Mercadal al tradicional recin-
te que suprimí l’espai del car-
rer Sant Joan fi ns a la plaça 
del Mercat.

Els canvis introduïts per 
l’Ajuntament, amb l’argument
de les obres de Ca la Vila, van 
motivar la protesta entre un 
sector dels paradistes habi-

Vista nocturna de la plaça de l’Església amb les llums de Nadal enceses. A baix, torrades amb arengada que van ser tot un èxit.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

tuals amb la Unió de Boti-
guers pel mig. Finalment, i 
després d’algunes reunions, 
acords i desacords, es resol-
gué una mena de solució salo-
mònica. A l’indret habitual, la 
plaça de l’Església i Baixada 
del Mercadal, es van instal·lar 
les parades locals, una vinte-
na, mentre que al Mercadal 
es van col·locar les forasteres, 
16, i l’exposició d’animals de 
corral. 

Porra carbassa
La porra sobre quan pesava 

la carbassa que es feia a la 
parada de Monber, l’ha gua-
nyat l’agramuntina Gemma 
Vidal que endevinà els seus 
20,420 quilos de pes.

Altres activitats
A més a més de les acti-

vitats habituals de l’Ajunta-
ment, uns quants botiguers 
de la Plaça i del carrer Sió “Més Cafè” va tornar a elaborar la tradicional “cassola d’hivern”.

Els més menuts s’ho passen molt bé amb els animals de corral.

La plaça del Mercadal va acollir les parades forasteres i els animals de corral. Matias Tolsà dibuixant una caricatura.

Les parades agramuntines es van hubicar a la plaça de l’Església i Baixada del Mercadal.
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en van organitzar unes al-
tres. Les que no fallen mai 
són les relacionades amb els 

esmorzars i berenars gratu-
ïts. Les xocolatades i torrades 
amb arengada són èxit segur.  

Unes de les poques novetats 
van ser les caricatures en viu 
a càrrec de Matias Tolsà, a la 
plaça i la sessió de cinema 
al Casal. Una altra novetat, 
negativa, l’absència del tradi-
cional Arbre de Nadal. Màgia 
en directe, lectura de contes, 
cassola d’hivern, l’hora de la 
Soca, Nadal solidari i taller de 
corones, concurs de postals 
amb uns 300 participants, i 
cantada popular de nadales.

Escala en Hi-Fi
Coincidint amb el Mercat 

de Nadal i aprofi tant el llarg 
pont festiu de quatre dies, 
l’Associació de Dones Esbar-
jo va celebrar una nova edició 
del Festival Escala en Hi-Fi 
a favor de la Marató de TV3. 
Com ja és habitual van fer ple 
en cada una de les sessions. 
La pròpia organització expli-
carà el resultat de la recapta 
total.
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La tradicional cantada de nadales a les escales de l’església, va cloure un any més el Mercat de Nadal.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

1, 2 i 3. ONCE
El cupó de l’ONCE del dia 

9 de setembre estava il·lustrat 
amb una imatge de la façana 
principal del temple de Santa 
Maria d’Agramunt. En total 
se’n van repartir 50 sèries de 
99.999 números, el que fa 

uns 50 milions de butlletes 
amb aquesta imatge que es 
van distribuir per tot l’Estat. 
El dia 29 de novembre un re-
presentant de l’Organització, 
Domingo García, va visitar 
la Vila i va lliurar a l’alcal-
de, Amadeu Padullés, una 
reproducció ampliada d’un 
d’aquests cupons.

4. Campanya
    de Seguretat

Els Mossos d’Esquadra i la 
Policia Municipal estan duent 
a terme, per tercer any con-
secutiu, una campanya de 
seguretat especial amb motiu 
de les festes nadalenques. La 
seva presència a la via públi-
ca es notarà més i s’imparti-
ran una sèrie de consells als 
botiguers, principals objec-
tius dels malfactors. Amb tot, 
durant les darreres setmanes 
han continuat els robatoris, o 
intents de robatoris en establi-
ments de la Vila alguns amb 
més destrosses que botí. 

5. Carrer tallat
Amb motiu de la concentra-

ció parcel·lària es va tallar el 
darrer tram del camí de pro-

JOSEP BERTRAN
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ACTUALITAT FETS DEL MES

longació del carrer del Canal 
que s’ha integrat a la fi nca 
que delimitava. Això aixecà 
les protestes d’un sector dels 
veïns de la zona. Amb tot, els 
responsables de la concentra-
ció van rebutjar les protestes 
argumentant que el camí no 
comunica amb cap altre camí 
públic, ho fa amb un del Ca-

nal, no afecta cap accés a 
fi nques i que en el moment 
de la planifi cació així es va 
acordar sense cap al·legació. 
L’Ajuntament diu que el tram 
suspès no és zona urbana i 
que quan es desenvolupi el 
POUM sí que el camí haurà 
de tenir continuïtat. També 
es va queixar l’Ajuntament de 

Puigverd ja que és un camí 
d’accés a les seves instal-
lacions de captació i bombeig 
d’aigua de boca. 

6. Nou ascensor
L’Ajuntament està treba-

llant en la construcció d’un 
nou ascensor a l’edifi ci de Cal 
Mas Vell. La instal·lació, que 
ocupa un cantó del jardí de la 
plaça Montserrat Pons, forma 
part del projecte de millora 
de la Residència Geriàtrica 
fi nançada pel Pla Zapatero. 
L’ascensor té sufi cient capa-
citat per traslladar lliteres i 
també per poder ser utilitzat 
com a muntacàrregues. L’en-
trada en servei és prevista per 
a fi nals del mes de gener. 

7. Ombres xineses
L’Espai Guinovart acollí, 

el dissabte 11 de desembre, 
una representació d’ombres 
xineses acolorides a càrrec 
de la companyia de Mercè 
Framis-Teatre d’Ombres. L’es-
pectacle “La lluna la pruna”, 
destinat a infants, és una sè-
rie de relats de curta durada, 
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Quan es desen-
volupi el POUM el 
carrer del Canal 
haurà de tenir 
continuïtat.



13sió 562[DESEMBRE 2010]

històries independents que es 
van entrellaçant.

8. Concert de cobla
La Jovenívola va protago-

nitzar un concert de cobla el 
dia 21 de novembre al Casal 
en motiu de Santa Cecília, la 

patrona de la música. Es van 
interpretar, sota la direcció 
d’Esteve Molero, composici-
ons que no acostumen a ser 
habituals en el repertori de 
les ballades de sardanes i que 
es guarden per fer-les en con-
certs. El públic va respondre 

amb una bona entrada el diu-
menge a la tarda.

9. Premi internacional
El jove agramuntí Gerard 

Inglés, estudiant d’enginyeria 
multimèdia de La Salle Bar-
celona, ha guanyat el primer 
premi del concurs internacio-
nal “Cure4Kids 2010 Glo-
bal eHealth Challenge” que 
convoca l’hospital St. Jude 
Children’s Research Hospital, 
un centre de referència a ni-
vell internacional de la ciutat 
nord-americana de Memphis.

El concurs estava dedicat 
a l’educació i suport tant a 
infants com a pares sobre el 
càncer i la vida sana. El treball 
guanyador “Yummy Tricks” és 
un joc desenvolupat pensant 
en educar els nens sobre els 
hàbits alimentaris de cara a 
portar una vida més sana i re-
duir el risc de càncer.

Segons explica el Gerard, 
aquests jocs han estat desen-
volupats per ser utilitzats amb 
un dispositiu tàctil, encara 
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Gerard Inglés ha 
guanyat el primer 
premi del concurs 
internacio nal “Cu-
re4Kids 2010 Global 
eHealth Challenge”.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

que també es poden controlar 
amb el ratolí. L’hospital els 
utilitzarà perquè els infants 
malalts i els seus parres, pu-
guin conèixer, de forma ame-
na i tot jugant, els tipus d’ali-

ments més convenients de 
cara a les seves malalties.

10. Curs de Català
L’Ajuntament, amb el pa-

trocini del Consorci per a la 

Normalització Lingüística de 
Catalunya, ha organitzat di-
versos cursos de català per 
a no catalanoparlants. El pri-
mer arrencà el dia 16 del mes 
passat i se celebra en horari 
de matí i hi participen única-
ment dones. Això facilita la 
presència d’alumnes del col-
lectiu musulmà, segons l’or-
ganització. El segon començà 
el dia 24 del mateix mes, de 
les 20,30 a les 22 hores.

11. La concentració
      a Montclar

En el reportatge sobre la 
concentració parcel·lària que 
vàrem publicar en les pàgi-
nes centrals del número de 
novembre, en van quedar fora 
les imatges de les obres que 
es fan a la zona de Montclar. 
En la foto es pot veure les ex-
planacions que corresponen a 
un dels camins que hi ha al 
voltant de la boca del Túnel 
del canal.
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S’han organitzat 
diversos cursos 
de català per a no 
catalanoparlants.
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12 i 13. Els Plans de Sió
L’Ajuntament dels Plans de 

Sió i el Departament de Medi 
Ambient han recuperat un 
tram de més de 300 metres 
del riu Sió, que ha esdevingut 
una zona d’esbarjo situada 
entre les poblacions de Sis-

teró i les Pallargues. L’obra 
s’inscriu en un projecte glo-
bal que té com a fi nalitat la 
recuperació medioambiental 
del riu al llarg del municipi, 
del qual ja vàrem parlar fa 
uns mesos.

Una peça importat d’aques-

ta recuperació fa referència a 
les peixeres, aquestes instal-
lacions que s’utilitzaven an-
tigament per elevar i desviar 
l’aigua vers les segles per re-
gar o que la portaven als mo-
lins que hi havia riu avall.

Les obres que s’han fet 
aquesta tardor han suposat 
una inversió de 25.000 eu-
ros, segons l’alcalde Adrià 
Marquilles, i han consistit 
en la neteja de tota la brossa 
acumulada en aquests 300 
metres en ambdós marges del 
riu; consolidar la Peixera de 
les Pallargues, instal·lar una 
tanca de fusta i equipar-ho 
amb mobiliari urbà.

La zona on s’ha actuat acull 
també diversos pous que an-
tigament es feien servir per 
regar els horts i fi nques i, es-
pecialment, per captar l’aigua 
de boca que s’impulsava fi ns 
a Sisteró i Pelagalls. Fa uns 
25 anys les fi ltracions del riu 
amb aigua contaminada que 
baixava de Guissona van obli-
gar a canalitzar un tram del 
Sió.   ■
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13

Recuperació d’un 
tram de més de 
300 metres del 
riu Sió, que ha 
esdevingut zona 
d’esbarjo.
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ACTUALITAT ELECCIONS

Eleccions al Parlament
català 2010 J. Bertran  /  J. Rovira

Un dels trets que cal 
destacar del resultat a 
casa nostra de les elec-

cions al Parlament de Catalu-
nya, celebrades el dia 28 de 
novembre, és el baix índex de 
participació, 58,29%, que es 
va quedar per sota de les co-
marques lleidatanes, 61,75% 

i, fi ns i tot, de la mitjana de 
Catalunya amb un 59,95%. 
En els gràfi cs adjunts el lector 
trobarà tots els resultats com-
paratius amb els de fa quatre 
anys.

Al marge del resultat, la no-
vetat de les votacions del dar-
rer diumenge de novembre va 

ser la concentració dels dos 
col·legis electorals en un ma-
teix edifi ci, fet que no havia 
succeït mai. A causa de les 
obres que es fan a Ca la Vila, 
els votants que hi tenen el 
seu col·legi van haver d’anar 
a l’edifi ci de les Escoles. Mal-
grat els reiterats avisos per 

El seixanta-cinc per cent dels votants agramuntins van escollir una opció nacionalista. 
CiU referma el seu lideratge, mentre que ERC s’enfonsa i apareixen les noves alternatives 
independentistes com Solidaritat i Reagrupament.
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L’afl uència va ser 
2,39 punts menys 
que ara fa quatre 
anys.
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Mesa Cens Votants CiU PSC ERC PP ICV SI RI.cat PxC C’s Altres Nuls Blancs

2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

1 689 623 413 362 190 169 64 34 111 41 21 31 15 5 32 17 5 4 11 3 10

2 770 738 480 441 222 223 74 38 107 53 42 45 15 9 10 12 12 6 8 5 20

3A 581 617 353 345 126 151 71 42 76 37 30 31 22 9 22 13 9 3 4 4 20

3B 693 699 416 421 171 188 68 54 108 52 22 28 23 8 25 19 14 3 13 1 17

4A 529 571 321 313 125 131 64 44 62 28 34 35 20 19 13 7 9 5 11 6 5

4B 581 610 349 367 138 153 69 47 83 41 20 30 22 15 16 7 18 9 8 2 21

TOTALS 3.843 3.858 2.332 2.249 972 1.015 410 259 547 252 169 200 117 65 118 75 67 30 55 21 93

Percentatge 60,68 58,29 41,68 45,13 17,58 11,52 23,46 11,20 7,25 8,89 5,02 2,89 5,25 3,33 2,98 1,33 2,45 0,93 4,14

Cens CiU PSC ERC PP ICV C’s SI RI.cat

2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2006 2010 2010 2010

PUIGVERD 192 73 71 23 23 15 8 8 9 6 5 1 3 1

PREIXENS 393 141 128 41 10 48 54 21 11 7 4 6 7 7

OSSÓ DE SIÓ 189 55 75 27 11 27 10 18 11 10 4 0 4 1

ELS PLANS DE SIÓ 468 180 195 35 20 65 35 24 10 20 10 3 14 12

MONTGAI 616 198 206 51 32 130 98 36 35 16 7 0 9 6

LA SENTIU 440 117 145 48 59 57 29 16 22 22 4 7 5 7

AGRAMUNT

RIBERA DEL SIÓ

CiU
Albert
Batalla

CiU
Josep Maria
Pelegrí

CiU
Marta
Alòs

CiU
Joan
Reñé

CiU
Ramona
Barrufet

CiU
Agustí
López

CiU
Anna
Miranda

CiU
Antoni
Balasch

CiU
Mireia
Canals

PSC
Joaquim
Llena

PSC
Agnès
Pardell

PSC
Mònica
Lafuente

PP
M. Dolores
López

PP
Marisa
Xandri

Esquerra
Carmel
Mòdol

ELS 15 DIPUTATS PER LLEIDA

part de l’Ofi cina del Cens i 
de l’Ajuntament, hi va haver 
molt despistat.

Detallant els números que 
van donar de si les eleccions a 
nivell local, podem dir que el 

cens es va incrementar en 15 
electors, però que hi va haver 
un descens de participació de 
83 persones. L’afl uència va 
ser 2,39 punts menys que ara 
fa quatre anys.

CiU és la formació guanya-
dora amb un increment de 
43 vots i un 3,45%. També 
augmenta el PP amb 31 vots i 
un 1,64%. La resta de forces 
parlamentàries disminueixen. ▼
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DIFERÈNCIES ENTRE LES ELECCIONS
DE 2006 I DE 2010

 Votants Percentatge

Cens electoral ............. + 15

Nombre de votants ...... – 83

Índex de participació ...  – 2,40%

Resultats de CiU ......... + 43 + 3,45%

Resultats d’ERC .......... – 295 – 12,28%

Resultats del PSC ....... – 151 – 6,06%

Resultats del PP.......... + 31 + 1,64%

Resultats d’ICV ........... – 52 – 2,13%

2006
 972

2010
 1015

2006
410

2010
259

2006 
547

2010
252

2006
169

2010
200

2006
117

2010
65 2006

38

2010
334

2006
10

2010
21

2006
64

2010
93

ALTRES NULS BLANCS
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ARC PARLAMENTARI CATALÀ

135
E  S  C  O  N  S

Entre parèntesi
resultats 2006

4

3
(3)

62
(48)

28 18
10

(37)
(14)

(12)

10(21)

GRÀFIC COMPARATIU DE RESULTATS 2006 - 2010
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Qui més ho fa és ERC, que 
perd més del 12% de vots, 
295; seguit del PSC que ho fa 
un 6% i 151 vots. La coalició 
d’ICV perd 52 vots, el 2,31%. 
Augmenten els vots blancs, 
29, i els nuls, 11.

Dues formacions que han 
tret resultats destacables es 
presentaven per primera vega-
da. Solidaritat Catalana, SI, va 
aconseguir 118 vots; mentre 
que Reagrupament n’obtingué 
75. Cal recordar que ambdu-
es formacions, especialment 
la primera, van participar ac-
tivament en les campanyes 
pel Dret a Decidir que, para-
doxalment, va impulsar ERC i 
que n’ha estat, electoralment 
parlant, la més perjudicada. 
Destacar també que a PxC, la 
formació xenòfoba, la van vo-
tar 67 persones.

Campanya electoral
La campanya electoral es 

va desenvolupar si fa o no 
fa com les darreres. Cartells, 
pasquins i banderoles –qui 
menys, però, CiU i ERC–, i 
algun acte públic amb poca 
assistència. Ara la propagan-
da electoral es fa a través dels 
mitjans. La resta són ganes de 
gastar diners i embrutar la via 
pública.   ■

Partits Vots % Escons Vots % Escons Vots %

 2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010

 31,50 38,50 48 62 40,09 46,90 7 9 41,68 45,13

 26,80 18,30 37 28 21,93 14,80 3 3 17,58 11,52

 14,10 7,00 21 10 17,75 9,20 3 1 23,46 11,20

 10,70 12,30 14 18 9,09 10,20 1 2 7,25 8,89

 9,50 7,40 12 10 6,60 4,00 1 0 5,02 2,89

 3,00 3,40 3 3 0,97 1,50 0 0 0,60 1,33

 0 3,30 0 4 0 3,10 0 0 0 5,25

 0 1,28 0 0 0 2,3 0 0 0 3,33

 Participació: Participació: Participació:
 56,77% 59,95% 60,30% 61,75% 60,68% 58,29%

CATALUNYA LLEIDA AGRAMUNT
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A CA LA ROSA pots gaudir aquestes Festes de A CA LA ROSA pots gaudir aquestes Festes de 
Nadal d’un gran assortiment de plats caso-Nadal d’un gran assortiment de plats caso-
lans i una gran varietat de primers plats per lans i una gran varietat de primers plats per 
picar:picar:
• CANELONS• CANELONS
• SOPA DE • SOPA DE GALETSGALETS
   (amb “pilotetes”   (amb “pilotetes”
   de l’àvia)   de l’àvia)
• SARSUELA• SARSUELA
• TERNASCO• TERNASCO
• FRICANDÓ• FRICANDÓ
• PAELLA• PAELLA

• POP A LA GALLEGA• POP A LA GALLEGA
• ESPATLLA DE XAI• ESPATLLA DE XAI
• CONFIT i MAGRET D’ÀNEC• CONFIT i MAGRET D’ÀNEC
• PIT DE POLLASTRE• PIT DE POLLASTRE
   farcit de gambes   farcit de gambes

us desitja Bon Nadal

C/ Pau Casals, 20
AGRAMUNT
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ENTITATS AGRUPACIÓ SARDANISTA BARRETINA

Crida de l’Agrupació
Benvolguts agramuntins,

Aquestes ratlles van diri-
gides a tots els nostres asso-
ciats i a tota la resta d’agra-
muntins que d’una manera o 
altra tenim un sentiment cap 
als nostres costums, folklore, 
cultura i llibertat per poder 
expressar i gaudir del que du-
rant molts anys ens va estar 
prohibit.

La nostra Agrupació passa 
per un mal moment. Actual-
ment s’anomena crisi i no pre-
cisament una crisi econòmica, 
si no més aviat una crisi cap a 
la participació, col·laboració, 
dedicació i compromís.

Des que aquesta Agrupació 
va ser fundada l’any 1987, 
han estat diverses les perso-
nes associades que han pas-
sat per la junta amb interès 

i iniciativa d’organitzar i tirar 
endavant l’activitat per la qual 
fou creada. Des del gener del 
2008 fi ns avui, és una Co-
missió Gestora l’encarregada 
de tirar endavant i organitzar 
l’activitat corresponent, com 
són les ballades dels diu-
menges a l’estiu i l’Aplec que 
durant 20 anys hem anat ce-
lebrant.

Ha arribat un moment de 
cansament d’aquesta comis-
sió i donada la situació actual 
és necessari que un grup de 
persones vulgui prendre l’al-
ternativa al grup que fi ns ara 
se n’ha fet càrrec.

De poc serviran els grans 
actes de reafi rmació nacio-
nal i de la nostra cultura ca-
talana, quan som incapaços 
de comprometre’ns amb una 
mínima part del nostre temps 
per ajudar que hi hagi mani-
festacions de la nostra cultura 
al nostre nivell.

Per tant, demanem pú-
blicament a tots els socis, 
simpatitzants i gent compro-
mesa amb el país, i que vul-
guin continuar aquesta tasca 

que durant més de vint anys 
hem portat a terme, l’ajuda 
i col·laboració per continuar 
i poder gaudir d’una de les 
nostres tradicions més impor-
tants. Falta gent disposada a 
tirar endavant, falta gent per 
col·laborar i falta gent que 
assisteixi a les activitats que 
organitza l’Agrupació.

Celebrarem una Assemblea 
Extraordinària el dissabte dia 
15 de gener de 2011. En 
aquesta assemblea hi sou tots 
convidats i esperem que si-
gui multitudinària. D’aquesta 
Assemblea depèn la continuï-
tat de l’activitat sardanista. 
Aquesta nota serveix per a 
tots els socis, ja que no es 
farà cap convocatòria per es-
crit.

Esperem que aquestes rat-
lles hagin transmès el missat-
ge que us volíem fer arribar, 
i tenim la confi ança que no 
haurem de prendre cap deci-
sió que d’aquí un temps ens 
pot saber greu a tots plegats 
d’haver pres.

Fins ben aviat.   ■

Dia assemblea:  15 de gener de 2011

Hora i lloc:  9 de la nit a Sala de confe-
rències del Casal Agramuntí

De l’Assemblea 
Extraordinària que 
es farà al gener 
depèn la continuï-
tat de l’activitat 
sardanista. Aques-
ta nota serveix 
per a tots els 
socis, ja que no es 
farà cap convoca-
tòria per escrit.
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ENTITATS COR PARROQUIAL

Concert de Santa Cecília

El Cor Parroquial voldria 
donar les gràcies a to-
tes les persones que 

ens han volgut acompanyar 
durant el concert que hem 

celebrat per commemorar la 
festivitat de Santa Cecília, 
patrona de la música.

Fa 27 anys que cantem per 
solemnitzar les festes asse-

nyalades de la nostra parrò-
quia, i ho fem posant-hi la 
millor bona voluntat, a falta 
dels coneixements musicals 
d’alguns. Però darrerament 
s’han incorporat al grup noves 
veus que, posant-hi joventut, 
bones veus i, elles sí, coneixe-
ments musicals, ens han per-
mès poder oferir-vos aquest 
senzill concert. La resta del 
grup estem doblement agraïts,
ja que per la gent jove que té 
obligacions familiars és un sa-
crifi ci haver de dedicar cada 
setmana una hora als assaigs, 
i més algunes que s’han de 
desplaçar de fora vila.

A tots i a totes, moltíssimes 
gràcies.

Als fi dels que ens han es-
coltat i aplaudit, agraïment, i 
esperem l’any que ve si Déu 
vol poder tornar-hi.   ■C
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Dins dels treballs de la concentració parcel·lària 
ja s’han fet públics els PLANS DE MILLORA 

de les noves fi nques. Per aquest motiu, l’ofi cina de 
la concentració parcel·lària habilitada per REGSE-
GA, a la sala de conferències del Casal Agramuntí, 
atendrà les consultes a l’horari de costum (tots els 
dilluns de 11 a 13 hores)

Per tal d’evitar aglomeracions i esperes inneces-
sàries, a partir d’ara per a totes les consultes rela-

cionades amb la concentració parcel·lària, incloses 
les dels plans de millora, caldrà apuntar-se a les 
ofi cines municipals de manera presencial o al telè-
fon 973390632. Les consultes es faran per rigorós 
ordre d’inscripció.

Pel que fa a la consulta de les obres que es porten 
a terme per ASG, en referència a drenatges, camins, 
conduccions d’aigua etc... es continuarà atenent 
com fi ns ara, sense necessitat d’apuntar-se.

NOTA INFORMATIVA

Components del Cor Parroquial 
recent acabat el concert.
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ENTITATS LA CORAL

Santa Cecília
per J. Pijuan

El diumenge 21 de no-
vembre vam celebrar la 
festivitat de Santa Cecí-

lia, patrona dels músics, amb 
un bon esmorzar amb coca i 
xocolata desfeta al pati de la 
casa. Oberta també als pares, 
una bona majoria es van su-
mar a la celebració.

Després d’esmorzar, els nens 
i nenes de la coral infantil van 
participar en diversos tallers 
que se’ls va organitzar davant 
la bona acceptació que tenen 
d’anys anteriors. Un dels ta-
llers va ser pensat per als més 
petits i va consistir en la nar-
ració de diversos contes a càr-
rec de la Carme Asensio que 
els va encantar molt.

Per als més grandets se’ls 
va organitzar un taller de ma-
nualitats que consistí en la 
confecció d’un moneder “mu-
sical” que alguns van poder 
acompanyar amb un dibuix 
fet per ells mateixos. Un cop 
el van tenir fet se’l van poder 
emportar cap a casa com a 
record. Els infants s’ho van 
passar d’allò més bé.

Concert de Sant Esteve
Com ja és habitual per les 

Festes Nadalenques, la Coral 
d’Avui i infantil Bon Cant us 
conviden a gaudir del tradicio-
nal Concert de Nadal que rea-
litzaran per Sant Esteve, dia 
26, al temple de Santa Maria 
d’Agramunt a la una del mig-
dia. Us hi esperem!

La Coral d’Avui i infantil 
Bon Cant us desitgen unes 
Bones Festes Nadalenques i 
un Bon Any Nou.   ■

Els petits escolten el conte amb atenció.

Els més grans confeccionant un moneder.
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ESTÈTICA JUDITH
AVINGUDA JAUME MESTRES, 23     25310 AGRAMUNT (LLEIDA)     Tel. 973 39 27 38

Apreciada amiga,

A ESTÈTICA JUDITH, el teu centre d’es-
tètica, hem preparat el regal perfecte per 
a aquestes festes nadalenques. Un regal 
innovador i exclusiu per a tu, per a ell o per 
a ella.

Hem preparat 3 packs de bellesa per po-
der regalar o regalar-te, que són:

Box programme Anti-Edat
Box programme Sensibilitat
Box programme Hidratació

No ho deixis per a l’últim moment i reserva 
avui mateix el teu pack o, si ho prefereixes, 
vine a veure’ns i t’ho explicarem.

Bellesa
com a regal

Bellesa
Resultats
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ENTITATS CENTRE EXCURSIONISTA D’AGRAMUNT

Sortida a la Vallferosa

El passat diumenge 21 de novembre una 
quarantena de socis vam anar amb auto-
car fi ns al poble de Sant Serni per anar 

a la Torre de Vallferosa, que és una torre d’uns 
32 m d’alçada construïda a fi nals del segle X. 
Aquesta torre es troba al nucli de Vallferosa, 
situat a la vall del Llobregós, que a dia d’avui 
es troba deshabitat des de la Guerra Civil i està 
en un estat ruïnós. Allà ens esperava un guia 
que ens va fer una visita guiada a la Torre i així 
vam poder-hi entrar, i fi ns i tot els més atrevits 
van pujar fi ns dalt de tot.

Llàstima, que el temps no ens va acompa-
nyar gaire, ja que durant els 13 km, del recor-
regut, tot i poder gaudir del magnífi c paisatge 
i de la vegetació que ens anàvem trobant, la 
densa boira no ens va deixar poder observar les 
vistes que es poden contemplar des de dalt de 
la torre i fi ns i tot ens va difi cultar el camí de 
tornada cap a Sant Serni. Aquesta sortida ha 
estat proposada per una de les nostres sòcies, 
la Marta Torrescasana.

Barra de cap d’any
Aprofi tem per recordar (o informar) que la 

nit de Cap d’Any tenim concedida la barra de 
la Festa de Cap d’Any que es farà al pavelló, i 
així animar tots els socis, parelles i amics que 
ho vulguin a col·laborar i fer pinya per poder 
realitzar aquest servei.

Ja estem federats!
També us volem informar que des del passat 

mes de novembre ja formem part ofi cialment 
a la Federació d’entitats excursionistes de Ca-
talunya. Per això durant el proper any ja ens 
podrem federar. 

Per últim, recordar-vos que si voleu més in-
formació podeu entrar a la nostra pàgina web 
www.ceagramunt.com o enviar-nos un correu 
electrònic a ceagramunt@gmail.com. També 
ens podeu localitzar al telèfon 689535233 
(de 20 a 22h).   ■

Un guia ens va fer 
una visita guiada 
a la Torre i així 
vam poder-hi en-
trar, i fi ns i tot els 
més atrevits pujar 
fi ns dalt de tot.
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ENTITATS ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Audicions i activitats

Ja estem a les portes de 
les vacances de Nadal i 
podem dir que hem tin-

gut un primer trimestre ple 
d’activitats, tant dins l’Escola 
com fora la Vila. A les classes 
tractem tant la teòrica com la 
pràctica de la música, però 
al fi nal la música serveix per 
a gaudir-la i també per a fer 
gaudir d’altra gent! Aquest 
últim mes hem tingut les se-
güents activitats:

Mendalerenda
Vàrem anar a l’Auditori de 

Lleida on es feia aquest es-
pectacle de música i teatre, 
per a infants entre 1 i 6 anys. 
Molts dels més menuts de la 
nostra Escola ho van gaudir!

Audició
El dia 29 de novembre, 

alumnes de guitarra i contra-
baix van fer una mostra de la 
seva feina feta durant aquest 
primer trimestre. Van tocar 
cançons de diferents estils i 
èpoques. Les audicions for-
men una part molt important 
de l’aprenentatge de música, 
ja que trepitjar un escenari 
tot sol (o en grup) i tocar da-
vant de la gent és una bona 
experiència, que requereix 
una feina prèvia i molta con-
centració. I també és divertit, 
tant per l’alumne com per les 
famílies!

La propera audició la tenim 
programada pel dia 19 de ge-
ner. Començarà a les vuit del 
vespre i tindrà lloc a la Sala 
d’Audicions de l’EMMA. Tot-
hom hi és benvingut!

Cantada de Nadales
També aquest any vàrem 

participar com a escola en 
aquesta activitat nadalenca i 
tradicional de la nostra vila, 
que té lloc el dia 8 de desem-
bre a la plaça de l’Església. 
Alguns alumnes de la nos-
tra Escola hi van participar 
acompanyant els cantaires 
instrumentalment.

Caramelles
A partir del dia 14 de gener 

tornarem a fer assajos per les 
Caramelles. Assajarem, com 
cada any, els divendres a les 
nou de la nit a l’Escola de 
Música.

Tothom a qui li faci il·lusió 
s’hi pot apuntar, ja que com 
més serem, més riurem!!   ■

EMMA

EMMA
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TEL 973 39 06 31  -  FAX 973 39 23 07
ESTUDIS NOUS, 21  -  25310 AGRAMUNT         
ASSESSORIA-AGRAMUNT.COM

JOSEP ORTIZ LLENA

D ’ A G R A M U N T

FISCAL
LABORAL

COMPTABLE
JURÍDIC

GESTORIA
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Pocs i mal avinguts

OPINIÓ EL CELOBERT per JOAN PUIG i RIBERA

La paraula tripartit que es 
va imposar per denomi-
nar el govern català for-

mat per les tres agrupa cions 
polítiques d’esquerres en les 
dues darreres legislatures pro-
vocava un no-sé-què d’angú-
nia. Tots enteníem que desig-
nava el pacte entre tres partits 
polítics diferents; però tothom 
sap també que el mot partit té 
més d’un signifi cat. A més de 

ser un terme aplicable 
a l’esport, també és el 
participi de partir, que 
actua fàcilment com 
un adjectiu. Dividir en 
parts o trencar pel mig 
són sinònims de partir. 
Així quan diem que el 
tub d’escapament s’ha 
partit o que va llençar 
a la brossa un bolígraf 
partit entenem perfec-
tament de què va la 
qüestió.

Els resultats de les 
recents eleccions ca-
talanes han anat fatal 
pels integrants del tri-
partit. Això ha provocat 
dimissions, replanteja-
ments o fugides enda-
vant d’alguns dels lí-
ders de cada agrupació. 

La plantofada ha estat tan 
solemne que aquesta vegada 
els perdedors no s’han atre-
vit a dir que la collita havia 
estat bona, com solen fer els 
polítics en la majoria de ca-
sos. Fins ara el dia més bonic 
d’unes eleccions era l’ende-
mà de la votació perquè mai 
ningú no havia perdut, tots 
havien guanyat... En canvi, 
en aquesta ocasió, el resultat 

ha estat tan clar que fi ns i tot 
els polítics, malabaristes de 
la paraula, han acotat el cap 
i entonat el mea culpa.

I que consti que totes les 
enquestes i l’opinió pública 
anaven predient que els so-
cialistes i els d’esquerra te-
nien mala peça al teler. Però 
ningú no volia escoltar el que 
es veia venir. El fracàs de la 
coalició s’intuïa tan inevita-
ble que el president Montilla 
abans d’acabar havia assegu-
rat que no repetirien el tripar-
tit. Abans de ser mort, doncs, 
l’enterraren! Tan malament 
ho veien? Si les coses, que 
ells vivien des de dins, eren 
tan palmàries, per què no ple-
gaven?

La veritat és que amb els 
diputats obtinguts ni ajun-
tant-se els tres partits de 
l’ex-tripartit fan més escons 
que Convergència i Unió. La 
fórmula del 3 en 1, com el 
lubricant multiusos, ha pas-
sat forçosament a millor vida. 
El PSC ha rebut en bona part 
per ser un grup condicionat 
per Madrid i la política errà-
tica d’en Zapatero. L’Esquerra 
Republicana ha viscut en una 
contradicció constant entre el 
vol i dol: aferrant-se a la men-
jadora a qualsevol preu per 
no perdre quotes de poder. 
Els Verds, amb permanent 
vocació opositora, defensen 
l’impossible en una societat 
que cada vegada demana més 
energia, més carreteres, més 
aigua, més consum...

En aquestes passades elec-
cions s’ha donat un altre fet 
lamentable. Cadascuna de 

les tres formacions que ober-
tament anunciava lluitar per 
la independència de Catalu-
nya va anar irremissiblement 
pel seu compte. Resultat: no 
es va sumar, sinó que es va 
dividir. El ciutadà del carrer 
no entén que defensin una 
idea per damunt de tot i a 
l’hora de la veritat no siguin 
capaços de posar-se d’acord i 
anar plegats. Tots diuen que 
Catalunya és la prioritat, però 
després no s’avenen ni per fer 
una única formació. Esquerra 
Republicana, entrampada en 
les tasques de govern i les 
lluites internes, no va saber 
aglutinar la demanda d’inde-
pendentisme del 10 de juny. 
Reagrupament, vist el resul-
tat, val més que plegui veles. 
Solidaritat Catalana ha acon-
seguit entrar al Parlament 
gràcies al lideratge mediàtic 
de Laporta, encara que ben 
poques possibilitats té de pro-
clamar la independència amb 
quatre diputats que no poden 
ni formar grup a l’hemicicle. 
La divisió va fer que es per-
dessin molts dels vots inde-
pendentistes a les demarca-
cions de Lleida, Tarragona i 
Girona. Han estat pocs i mal 
avinguts. No és sorprenent 
que amb el resultat hagin fet 
un pa com unes hòsties.

Tornant al concepte de tri-
partit al qual al·ludíem en 
principi, diem que ara sí que 
es poden cantar les absoltes 
al tripartit, perquè el tripartit, 
format per tres partits, s’ha 
ben partit, igual com els inde-
pendentistes que són partits 
que es presenten partits.   ■

JOSEP BERTRAN

Cadascuna de les 
tres formacions 
que obertament 
anunciava lluitar 
per la independèn-
cia de Catalunya 
va anar irremis-
siblement pel seu 
compte.

El ciutadà del 
carrer no entén 
que defensin una 
idea per damunt 
de tot i a l’hora de 
la veritat no siguin 
capaços de posar-
se d’acord i anar 
plegats.



32 [DESEMBRE 2010]sió 562



33sió 562[DESEMBRE 2010]

Ocells: picot

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

Mentre que molts ocells 
són veritables artistes 
a l’hora de fer el seu 

niu, mesclant els diversos 
materials que hi solen emprar 
per a elaborar una construcció 
que s’acosta a una arquitectu-
ra que no és, ni molt menys, a 
l’abast de cap ésser humà, el 
picot és l’artesà insigne treba-
llant la fusta, ja que fa el niu 
tot foradant els arbres secs o 
malaltissos, encara que, de 
vegades, també el pot fer en 
altres completament serenys 
i en bon estat. Aquest és el 
picot que podríem qualifi car 
de generalista per l’amplitud 
de la seva presència al territo-

ri. En efecte, el trobem, fi ns i 
tot, en latituds elevades cap a 
la part dels Pirineus, però on 
és més abundant és a la Plana 
de Lleida perquè per niar en 
té prou amb petites arbredes i 
la seva alimentació procedeix 
en bona part del terra.

Així, el menys forestal dels 
picots ateny uns trenta cen-
tímetres i és un ocell bonic i 
sedentari de color verd amb 
el clatell vermell i l’esquena 
groga, molt visible en vol, que 
s’alimenta d’insectes que atra-
pa mitjançant l’ajut de la seva 
llarga i enganxosa llengua en 
introduir-la als formiguers per 
extreure’n les formigues i les 
larves. Una llengua que quan 
no la necessita la plega i la 
guarda en una cavitat que té 
expressa al darrere del cap. El 
crit del picot és molt potent i 
s’assembla al renill d’un ca-
vall, per això és fàcil de reco-
nèixer i se sent de molt lluny.

El picot té molta facilitat per 
arrapar-se i pujar pels troncs 
verticals dels arbres gràcies a 
la força dels dits que s’agafen 
a l’escorça i a les plomes en-
durides de la cua que recolza 
sobre el tronc, la qual cosa li 
permet fer petites empentes o 
saltirons tot anant escalant a 
poc a poc. També li serveixen 
quan és l’hora de foradar el 
tronc per començar la tasca.

El començament del niu és 
un forat completament rodó, 
talment com si fos dibuixat 
amb un compàs; un forat que 
de seguida gira cap avall i es 
va eixamplant formant una 
mena de cambra justa per en-
cabir-hi l’ocell. Un cop acabat 

el forat hi pon els ous blancs 
com la neu sense afegir-hi 
cap mena de material, ni her-
ba seca, ni plomes..., res de 
res. Els novells no en surten 
fi ns que tenen tot el plomatge 
ja ben pintat, cosa que vol dir 
que ja estan preparats per es-
pavilar-se tot sols.

Una curiositat dels picots 
és que a la punta de la seva 
llarga llengua hi tenen una 
part molt dura d’un centíme-
tre aproximadament en forma 
de punxó que molts diuen 
que podria ser l’estri amb què 
foraden els troncs; per contra, 
però, altres diuen que és la 
peça que els serveix per obrir 
pas als formiguers i en les es-
corces dels arbres per captu-
rar els insectes dels quals es 
nodreixen. En qualsevol cas, 
tant si ho fan amb el bec, com 
si ho fan amb la llengua, sem-
bla impossible que hi tinguin 
tanta força. El terra de l’indret 
on han fet el forat no cal dir 
que apareix amb una estesa 
signifi cativa de petits trossos 
de fusta semblants a serradu-
res. Una altra curiositat seria 
la forma de volar d’aquests 
ocells, especialment si és en 
vols una mica llargs, ja que 
canvien contínuament l’alça-
da que els separa del terra 
ascendint i descendint uns 
metres amb una mena d’em-
pentes que dibuixen una clara 
línia ondulada en l’espai.

Quant al físic, trobem que 
el mascle disposa d’un petit 
bigotet o sotabarba a la part 
de baix del bec, la qual cosa 
el diferencia clarament de la 
femella.   ■

El picot té molta 
facilitat per arra-
par-se i pujar pels 
troncs verticals 
dels arbres grà-
cies a la força 
dels dits que 
s’agafen a l’escor-
ça i a les plomes 
endurides de la 
cua que recolza 
sobre el tronc.
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Ajuts de menjador escolar
Carta del Consell Comarcal de l’Urgell als centres 
escolars sobre el tema de les ajudes dels menjadors 
escolars

Carta de les famílies afecta-
des de Montclar relacionada 
amb aquesta notifi cació

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Referent als ajuts de menjador a l’alumnat dels pobles agregats 
(anomenats per l’administració Alumnes No obligatoris), us co-

muniquem que des de la Direcció General d’Atenció a la Comunitat 
Educativa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalu-
nya, ens informen que han pres mesures d’ajustament pressupostari 
i que aquest curs 2010-2011 la dotació extraordinària per a ajuts de 
menjador serà d’un 92% menys que el curs passat, la qual cosa ame-
naça la continuïtat de la gratuïtat del menjador d’aquests alumnes.

És per aquest motiu que us demanem que comuniqueu a les fa-
mílies afectades del vostre centre que a partir del dia 7 de gener 
del 2011 el Consell Comarcal de l’Urgell NO es podrà fer càrrec del 
pagament d’aquests menjadors, per la qual cosa també us demanem 
que prengueu les mesures oportunes a l’hora de fer el cobrament del 
menjador a les famílies directament.

Les poblacions que us afecten són: Almenara Alta, Donzell d’Ur-
gell, Mafet, Montclar, les Puelles.

També us hem de dir que en el cas que el Departament d’Educació 
canviï la seva política d’ajuts, o en el cas que en la liquidació fi nal 
(que s’acostuma a fer al mes de juliol) de la despesa, un cop fetes les 
certifi cacions de les obligacions reconegudes al llarg del curs, sobrin 
diners, es podrà mirar de donar part de l’ajut.

Esperem que us feu càrrec de la difícil situació actual, i contribuïu 
a fer-ho arribar a les famílies.

Voldríem fer aquest escrit solamente 
per mostrar la nostra importància, 

ràbia i el nostre sentit de trobar-nos 
totalmente DISCRIMINATS. Un poble 
petit com el de Montclar, encara que 
siguem pocs no es pot tractar amb 
aquest menyspreu. És intol·lerable.

Un poble al que se li diu un BARRI 
d’Agramunt, i és a NOU quilòmetres 
del que se puposa que és el nostre 
municipi, no se’l pot tractar igual que 
a un carrer d’Agramunt.

Sabem que només som tres famílies 
i sis alumnes els afectats en el nos-
tre cas, MONTCLAR, però sí que hi 
ha més famílies en altres municipis, 
però creiem que s’hauria d’estudiar 
una mica més cada cas. ¿Què passa, 
que per ser un poble agregat de l’Ur-
gell –perquè només passa a l’Urgell–, 
solucionarà la crisi de tot el Consell 
Comarcal?

Famílies afectades de Montclar
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Pessimisme i democràcia

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Mª Teresa Riera Martorell

Darrerament es parla molt 
del malament que estem 
i que tota la culpa dels 

nostres mals la tenen els polí-
tics, i com que m’agrada dir el 
meu parer voldria expressar el 
que en penso d’aquestes dues 
qüestions.

Hi ha dues refl exions que vaig 
sentir una vegada al tortosí Fe-
derico Mayor Zaragoza que, en-
tre altres coses, va ésser direc-
tor general de la UNESCO, que 
m’agrada recordar quan estic 
especialment pessimista degut 
a les notícies que porta el diari.

La primera és: -Els diaris no-
més porten generalment males 
notícies. Per una estranya raó, 
els periodistes han decidit que 
les bones obres quotidianes no 
siguin notícia, tampoc les bo-
nes persones, i, en canvi, els 
encanta glossar les malifetes 
dels més dolents. Si en el món 
guanyessin els dolents, com 
sembla que diuen els diaris, el 
món ja hagués desaparegut.

La segona és: - Els mals de la 
democràcia es curen amb més 
democràcia.

La primera frase crec que es 
comenta per si sola: Segur que 

hi ha molts més fets generosos 
que miserables al nostre entorn, 
per què, doncs, ens fi xem sem-
pre més en els segons que en 
els primers? 

És clar que les persones que 
han perdut la feina o el negoci, 
degut a la mala situació eco-
nòmica, senten que no havien 
estat mai tant malament, però 
també és veritat que si mirem 
alguns països propers i si hem 
viatjat ens adonem que, per 
sort, vivim en un país que fun-
ciona, funcionen els transports, 
la sanitat, l’ensenyament, els 
ajuts socials, la seguretat ciuta-
dana… és clar que tot això és 
millorable, però ho tenim, i cal 
que es mantingui. Segurament 
s’haurà de canviar la manera de 
pensar, fer un desenvolupament 
més sostenible, doncs la crisi 
ens ha de fer veure què és allò 
material que podem renunciar i 
quins avenços socials conside-
rem irrenunciables.

Respecte a la idea sobre la 
democràcia, crec fermament 
que perquè els seus principis 
es mantinguin (govern del po-
ble i per al poble), ha de ser 
diàfana.

Els que com jo vàrem viure la 
dictadura teníem molta por que, 
a la mort del dictador, el país 
no evolucionés com després ho 
va fer. Ara sabem que el pacte 
constitucional ha aconseguit un 
gran progrés per al nostre país. 
La Constitució Espanyola de 
1978 va ésser fruit d’un gran 
pacte entre diverses ideologies 
polítiques, que van saber apar-
car les diferències per buscar el 
que creien que era millor per a 
Espanya. És clar que tot l’humà 
és millorable, però no deixo de 
trobar a faltar, entre els nos-
tres polítics, aquell esperit de 
la transició que va fer possible 
que busquessin un acord per a 
cercar el millor per a tots nosal-
tres.

Crec que falta més democràcia 
entre els partits polítics: trans-
parència en el fi nançament, en 
el seu patrimoni, llistes obertes, 
claredat en els seus objectius, 
humilitat davant dels errors…

Per tant, valorem el que te-
nim, siguem conscients que 
ho podem perdre i pensem que 
tot és millorable, i sens dubte 
el que ho és més és aquest es-
crit…   ■

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

Pilar Figuera
Tel. 973 39 20 42

Crec que falta 
més demo-
cràcia entre 
els partits 
polítics: 
transparència 
en el fi nan-
çament, en el 
seu patrimoni, 
llistes ober-
tes, claredat 
en els seus 
objectius, hu-
militat davant 
dels errors…
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ENTREVISTA CLUB CICLISTA AGRAMUNT

▼

Diversió i esport sobre dues rodes

per ANNA SANTACREU

Aquest club té actual-
ment 108 socis, 86 
dels quals són homes 

i 22 dones, amb una quota 
anual de 15 euros, i estan as-
sociats a la Federació Catala-
na de Ciclisme.

Disposen d’un local de llo-
guer situat a la Ronda dels 
Comtes d’Urgell on, a més a 
més de garatge del cotxe i re-
molc del que disposen, tenen 
una ofi cina per guardar tota la 
paperassa i els estris neces-
saris per a l’organització de 
curses i festes.

Les rutes que es programen 
són recorreguts que ajuden a 
conèixer millor Agramunt i els 
seus voltants. Habitualment 

El Club Ciclista Agramunt ha anat mantenint, des de l’any 1982 i a través del seus associats, 
les ganes i la il·lusió de portar a terme les sortides amb bicicleta tots els dies de festa i 
fer una pedalada almenys d’una cinquantena de quilòmetres. Així mateix també organitza 
activitats paral·leles a la seva afi ció.
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Esmorzar de Nadal a Vilanova de Meià, l’any 2005.

Participants a la pedalada Llunàtica, l’any 2005.
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▼

són de 10 a 15 persones de 
mitjana, amb un percentatge 
de representació femenina 
gens envejable. Les distàn-
cies a recórrer depenen de 
la temporada. Per exemple, 
a la tardor i a l’hivern recor-
ren amb BTT 50-60 km, i a 
la primavera, que utilitzen la 
bicicleta de carretera, arriben 
a pedalar fi ns als 80-90 km. 
A la pàgina web del club s’hi 
troba la programació trimes-
tral que s’ha decidit realitzar.

Activitats paral·leles
Pel que fa a les activitats 

paral·leles, el divendres de la 
setmana anterior a la Festa 
Major organitzen la PEDALA-
DA LLUNÀTICA que, com el 

seu nom indica, es practica a 
la nit. Estan programats dos 
circuits, un de 25 i un altre 
de 15 km i està obert a tot-
hom que hi vulgui participar, 
adults i joves. El recorregut va 
fi ns a Puigverd, Castellblanc, 
Renant i les Puelles. A les es-
cales de l’església de les Pue-
lles es fa parada i fonda i es 
proveeix energies amb coca i 
xocolata, i altra vegada cap a 
Agramunt.

Un clàssic que cada any fan 
amb BTT, és la sortida cap a 
Montserrat. Aquestes activi-
tats no són sempre amb bici-
cleta BTT, sinó que ho convi-
nen i també organitzen sorti-
des per carretera. En aquesta 
modalitat es fa la de Salou, 

també un cap de setmana el 
dediquen a fer una volta pel 
Pallars, un altre per la Cerda-
nya i a Sant Llorenç de Mo-
runys. Aquestes sortides es 
realitzen entre els mesos de 
juliol, agost i setembre.

Les activitats pròpies del 
Club són l’esmorzar de Nadal, 
que cada any s’organitza i se 
celebra a Vilanova de Meià. 
També, encara que no d’una 
manera continuada, fan la 
matança del porc un dissabte 
a la tarda i l’endemà hi ha di-
nar per a tots els socis.

TRANSISCAR
 L’activitat en la qual es 

lluei xen és en l’organització 
de la TRANSISCAR. Se ce-
lebra per la Fira del Torró i 
enguany han arribat a la 18a 
edició. Aquesta cursa ha estat 
progressiva i no té res a veure 
en la manera de funcionar ac-
tual amb la del primer any.

Al principi es comunicava 
la cursa a tots els clubs pos-
sibles mitjançant una carta. 
A partir d’aquí ja tenien re-
gistrats el nom i les dades 
dels ciclistes participants i 
els anys següents ho feien 
directament als interessats. 
Actualment el contacte més 
ampli i més ràpid que tenen 
per comunicar-se és a través 
d’internet. Hi participen gent 
de tot Catalunya: Igualada, 
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A dalt, ciclistes femenines del 
Club participants a la Dona de 
Ferro. Mollerussa, 2007.
A sota, tradicional sortida 
d’Agramunt a Montserrat amb 
BTT, aquest any 2010.

Un clàssic que 
cada any fan amb 
BTT, és la sortida 
cap a Montserrat.
Les activitats 
organitzades no 
són sempre amb 
bicicleta BTT, sinó 
que ho convinen 
i també organit-
zen sortides per 
carretera.
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Solsona, Tarragona, Lleida, 
Vall d’Aran. La província amb 
menys representació és la de 
Girona, potser perquè és la 
més llunyana.

 L’organització de la cursa 
comença a partir del mes de 
juliol. De juliol a octubre la 
junta es reuneix cada setma-
na per distribuir les feines als 
diferents responsables, com 
són els permisos ofi cials, el 

marcatge del circuit, els con-
trols, els avituallaments, l’es-
morzar, els regals...

En aquesta cursa la gent 
del club hi participa d’una 
altra manera, ja que aquell 
dia és necessària la seva col-
laboració en la part organit-
zativa. Es necessiten gairebé 
un centenar de persones per 
dur a terme totes les tasques, 
fent menció també als Bom-

bers voluntaris, a la Creu Roja 
i a la brigada de l’Ajunta-
ment. També és necessària la 
col·laboració de la delegació 
lleidatana de la Federació de 
Ciclisme, pel que fa al tema 
de les assegurances, permi-
sos legals i també el permís 
de Trànsit.

Rècord de participació
Aquest any s’hi van inscriu-
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Diverses imatges de la Transiscar 
d’enguany, la cursa per excel·lèn-
cia organitzada pel Club Ciclista, 
amb els perfi ls de desnivell i 
plànols dels dos circuits.
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re un total de 597 ciclistes, 
assolint el rècord de partici-
pació. La cursa té habilitats 
dos circuits: 38 i 56 km. Fins 
al quilòmetre 30,9 es corre 
de manera conjunta, i a par-
tir d’aquí si s’ha fet un temps 
màxim de 2:30 h es pot de-
cidir fer la cursa llarga. Els 
avituallaments estan situats 
a Mafet, km. 14,8 (líquid); 
Donzell, km 23 (sòlid i líquid), 
i la Canosa, km 42,6 (sòlid i 
líquid). Enguany el primer en 

arribar a la meta va ser un 
jove de Balaguer, que va re-
córrer 56 km amb 2:15 hores. 
Es considera tot un rècord.

Per inscriure’s a la Transis-
car, s’ha de pagar. Si es fa 
de manera anticipada el preu 
és de 12 euros, i al mateix 
dia l’import és de 18 euros. 
A més s’hi ha d’afegir 5 eu-
ros més per l’assegurança 
d’un dia si no s’està federat. 
Aquesta assegurança la ges-
tiona la mateixa organització 
i el cost va directament a la 
Federació Catalana de Ciclis-
me. En contrapartida, el Club 
ofereix als corredors els avi-
tuallaments, l’esmorzar fi nal, 
que consta d’una llonganissa-
da, i els regala una bossa amb 
algun record útil de la Transis-
car, torrons i algun document 
per donar a conèixer una mica 
més Agramunt als forasters.

Canvi de paisatge
Són conscients que aquest 

any ha estat el darrer en què 
el circuit utilitzat presentava 
l’autèntic paisatge on la natu-
ra és cent per cent autòctona. 

L’endemà mateix a la cursa 
les màquines que treballen 
per portar a terme la concen-
tració parcel·lària, van posar-
se a la feina i tant els camins 
com els arbres sofriran una 
veritable transformació. Se-
ran camins més amples, no 
hi haurà arbres, per tant no hi 
haurà tant bosc, ni ombres... 
Serà qüestió d’acostumar-
s’hi.

Estan contents del ressò 
que ha tingut aquesta cursa, 
per ells la més important. La 
seva organització els porta 
feina, nervis, moltes hores 
esmerçades... però amb la sa-
tisfacció que els participants 
s’ho passen d’allò més bé. Al 
cap i a la fi , aquesta és la fi -
nalitat: diversió i esport.

Amb en Joan Loscos i Jau-
me Areny, president i secreta-
ri de l’entitat respectivament, 
hem fet un recull de l’apor-
tació que aquest club dóna 
als seus associats i a la vila 
d’Agramunt. Hem arribat a la 
meta i l’important és partici-
par, no guanyar totes les cur-
ses.   ■
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JUNTA ACTUAL

 President: Joan Loscos Solé
 Vicepresident: Jordi Padullés Serra
 Secretari: Jaume Areny Torné
 Tresorera: Anna Viladrich Huguet
 Ajudant tresorera: Imma Cobero Tarragona
 Vocals: Jordi París Dalmau
  Josep Mª Guasch Huguet
  Miquel Caralps Gimenez
  Joan Fitó Ribalta
  Ramon Fitó Ribalta
  Jordi Reig Cucurull

Foto de família al Consist Parc dels 
qui van celebrar la “Matança del 
porc” l’any 2009.

A la Transiscar 
d’enguany s’hi van 
inscriure un total 
de 597 ciclistes, 
assolint el rècord 
de participació.
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Mestres a Turquia

ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

CEIP Macià-Companys

La darrera setmana de novem-
bre, tres mestres de la nostra 
escola van estar en terres de 

Turquia, concretament al nord del 
país, vorejant el mar Negre, a la 
població de Tirebolu. Una de les 
seves escoles la FatihSultan de 
primària, juntament amb una esco-
la de la petita població de Kowala 
(Polònia) han iniciat amb nosaltres 
un projecte Comènius que girarà 
a l’entorn del teatre com a vehi-
cle d’aprenentatge. Aquests pro-
jectes europeus atansen cultures, 
relacio nen mestres, nens, adminis-
tracions i fan que s’obri un ventall 
de relacions humanes que té com 
a fi nalitat la construcció per a no-
saltres i per a futures generacions, 

d’un món més unit i amb menys 
diferències classicistes i fi ns hi tot 
racials.

Durant la nostra curta estada 
hem observat que són una gent re-
servada, seriosa, molt observadora, 
tímida, amable en el tracte, expec-
tants i que obren les seves portes 
quan aconsegueixes comunicar-te 
i relacionar-te. Són gent amb una 
infl uència multicultural com a pas 
de cultures d’orient a occident, 
gent que estima el seu país com a 
conjunt, donat que no existeix riva-
litats fortes entre les seves regions; 
gent molt nacionalista i admiradors 
dels seus símbols nacionals com 
són la bandera i el fundador de la 
república. Són un poble amb unes 

ganes enormes de donar-se a co-
nèixer a Europa. Coneixedors que 
per viure millor necessiten obrir 
mercats pels seus productes agrí-
coles més importants com l’avella-
na, cireres, te... Reben l’estranger 
amb especial admiració. Poble 
amb poca immigració, conserva 
les seves tradicions de forma ad-
mirable. Gent que en certes coses 
sembla que el temps s’ha aturat i 
en altres, com les relacions huma-
nes, estan en millors posicions.

Esperem que durant aquests 
dos anys que treballarem plegats, 
sapiguem transmetre als nostres 
alumnes els valors de respecte, 
amistat i comprensió i que serveixi 
per apropar cultures.   ■
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Pràctiques en empreses

ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Maria Bañeres

Fa cinc cursos es va ini-
ciar una important no-
vetat a l’institut en en-

degar el projecte educatiu de 
l’Aula Oberta.

A mesura que l’alumnat 
avança en el seu procés for-
matiu en l’ESO, es van po-
sant de manifest necessitats 
educatives especials que, de 
vegades, ja són notables a pri-
mària però que s’agreugen en 
arribar a secundària. Aques-
tes difi cultats sovint apa-
reixen pels diferents ritmes 
d’aprenentatge que manifesta 
l’alumnat i la seva difi cultat 
per aprofi tar les classes quan 
es treballa en un gran grup, 
perseguits per un calendari 
frenètic i uns continguts nor-
matius mil·limetrats que van 
marcant les programacions i 
els llibres de text.

Quan un alumne no segueix 
el ritme, perd el fi l i, si perd 
el fi l, es desconnecta. Llavors 
se sent fora de lloc, cosa que 
suposa que li quedin poques 
opcions per escapar del fra-
càs escolar. 

En un primer moment apa-
reix la desmotivació davant 
una situació que els desbor-
da, ja que els resultats acos-
tumen a ser els mateixos tant 
si hi posen feina com si no. 
La seva autoestima se situa 
en nivells molt baixos i re-
muntar es fa difícil. En gene-
ral, davant aquesta situació, 
l’alumnat dóna dos tipus de 
resposta per cridar l’atenció, 
una, basada en una actitud 

passiva i sense cap motivació 
davant les classes, i l’altra, 
basada en un canvi important 
d’actitud, no sempre positiva.

Per donar atenció a aques-
ta tipologia d’alumnat es van 
crear els grups de diversitat. 
L’alumnat deixa de treballar 
amb el gran grup classe per 
passar a treballar en petits 
grups de 10 alumnes, com 
a molt. D’aquesta manera 
l’aprofi tament de les classes 
canvia sensiblement, poden 
recuperar el ritme, l’autoesti-
ma i la motivació i, fi ns i tot, 
tornar al grup classe. 

Hi ha, però, alumnes, que 
aquest recurs no els és sufi -
cient. Les seves destreses no 
són acadèmiques sinó manu-
als i, malgrat millorar quan 
treballen dins els grups de 
diversitat, no acaben de tro-
bar la motivació per tirar en-
davant. Aquests són els alum-
nes de l’Aula Oberta.

A l’Aula Oberta el ritme de 
treball és ben diferent. De-
sapareixen les assignatures 
per deixar pas als projectes 
pluridisciplinars en els quals 
s’integren totes les matèries 
aplicades de forma pràctica. 
Les matemàtiques, per exem-
ple, s’estudien des del càl-
cul mental dels amidaments 
quan es fan reparacions al 
centre, des de la confecció de 
pressupostos i factures de les 
activitats realitzades, des de 
la realització d’estadístiques 
i gràfi cs en petites enques-
tes que es duguin a terme i 

en l’estudi del consum i la 
despesa energètica del nostre 
institut, entre molts altres ca-
sos pràctics.

A hores d’ara el projecte 
de l’Aula Oberta de l’institut 
Ribera del Sió és un projecte 
madur i ben consolidat que 
dóna atenció a un màxim de 
10 alumnes per any, que dis-
posa d’una aula-taller especí-
fi ca i amb molt bons resultats 
acadèmics, ja que l’alumnat 
que hi accedeix recupera el 
ritme i deixa d’estar en el llin-
dar del fracàs escolar i, llevat 
de pocs casos, tots han aca-
bat amb el graduat de l’ESO 
guanyat per mèrits propis, 
cosa que els ha permès con-
tinuar estudiant algun cicle 
formatiu.

Quan l’alumnat arriba al 
quart curs de l’ESO, però, 
apareix un nou escull en el 
seu camí, han de decidir què 
volen fer i cal orientar-los bé 
en els diferents àmbits pro-
fessionals perquè puguin 
escollir el cicle formatiu que 
més s’avingui als seus inte-
ressos, inquietuds i habili-
tats. A l’Aula Oberta s’intenta 
donar una orientació pràcti-
ca perquè l’alumnat conegui 
els trets més bàsics d’alguns 
dels ofi cis. En aquest sentit, 
aquest curs s’ha fet una pas 
més; s’ha endegat el Projecte 
de Pràctiques en empreses.

Des del Departament d’Edu-
cació es va obrir una porta a
la possibilitat que els alum -
nes menors de 16 anys po-

Cinc alumnes de 4t d’ESO de l’Aula Oberta han començat a fer pràctiques en empreses o entitats 
de la vila amb la intenció de formar-se en alguna especialitat i viure el món empresarial in situ.

A hores d’ara el 
projecte de l’Aula 
Oberta de l’institut 
Ribera del Sió és 
un projecte madur 
i ben consolidat 
que dóna atenció 
a un màxim de 
10 alumnes per 
any, que disposa 
d’una aula-taller 
específi ca i amb 
molt bons resultats 
acadèmics.

Des del Departa-
ment d’Educació 
es va obrir una 
porta a la possibi-
litat que els alum-
nes menors de 16 
anys poguessin fer 
pràctiques en cen-
tres de treball mit-
jançant convenis 
de col·laboració.
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guessin fer pràctiques en 
centres de treball mitjançant 
convenis de col·laboració, la 
qual cosa només era permesa 
als de cicles formatius i bat-
xillerat. 

Aquest projecte pretén mi-
llorar les eines d’orientació 
professional proporcionades a 
l’alumnat mitjançant la pràc-
tica en un lloc de treball de 
diferents ofi cis, a més de mi-
llorar les seves habilitats indi-
viduals, socials, professionals 
i humanes en situar-los, de 
forma totalment tutorada, en 
el món real.

Com que és el primer any, 
hem començat humilment i 
de prova, destinant només 
dues hores lectives setmanals 
a fer pràctiques en empreses. 
La idea és conèixer un ofi ci 
cada trimestre i tenir més ei-
nes de cara a triar la formació 
que voldran fer l’any que ve. Si 
el projecte continua al mateix 
ritme que ha funcionat aques-
tes tres primeres setmanes, la 
idea és arribar a destinar un 
matí sencer a les pràctiques 
en empreses per afavorir la 
implicació i responsabilitat en 
la feina desenvolupada.

Aquest curs tenim 5 alum-
nes de 4t d’ESO a l’Aula 
Oberta que han començat les 
pràctiques en empreses. El 
Carlos està fent cuina al Res-
taurant Blanc i Negre amb 
l’objectiu d’entrar el curs vi-
nent a l’Escola d’hostaleria i 
turisme de Lleida. El Xavier, 
molt interessat per les acti-
vitats de la família agrària, 
fa pràctiques de jardineria 
amb la Brigada Municipal 
de l’Ajuntament. El Ricard, 
en canvi, va a les ofi cines de 
l’Ajuntament d’Agramunt on 
fa tasques de suport i atén la 
centraleta. L’Adrià porta a ter-
me una activitat centrada en 
l’assistència socio-sanitària 
a la Residència d’avis de Cal 
Mas Vell. Finalment, el Geani 
ha de començar a fer mecà-
nica d’automòbils als Tallers 
d’automoció Castro.

No podem més que ma-
nifestar la nostra gratitud a 
l’ens local i a les empreses 
que participen en aquest pro-
jecte educatiu, així com a to-
tes aquelles que han mostrat 
la seva bona disposició, mal-
grat que l’alumnat, hagi triat 
un ofi ci diferent per formar-
se. Esperem, doncs, que l’ex-
periència sigui positiva i que 
es pugui continuar per aquest 
camí.   ■
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Els alumnes de l’Aula Oberta 
amb la tutora, Maria Bañeres.

Aquest curs tenim 
5 alumnes de 4t 
d’ESO a l’Aula 
Oberta que han co-
mençat les pràcti-
ques en empreses.
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HISTÒRIA AGRAMUNT A LES HEMEROTEQUES R. BERNAUS / J. BERTRAN

En Barcelona ya casi no que-
dan «turronaires». Antaño, los 
que privaban eran los valencia-
nos, que celebraban una especie 
de feria —si mal no recuerdo— en 
la plaza de la Universidad. Los 
tenderetes eran sencillos, unos 
simples caballetes, 
con unos maderos 
y a veces un toldo, 
pero lo más notable, 
lo más indispensa-
ble, era el mantel 
blanco, de extrema-
da limpieza, donde 
se exhibía la me-
rancía. La mayoría 
de los vendedores 
llevaban el traje 
típico valenciano 
y algunas mujeres 
lucían también indu-

mentarias levantinas. A los pe-
queños nos llamaba la atención 
el plumero con mango de caña 
y «plumas» de papel serpentina-
do que continuamente movían 
para alejar a las numerosas 
abejas —sí, señores, abejas— 

que revoloteaban alrededor de 
los puestos, atraídas por el olor 
de la miel.

También el turrón catalán 
tenía su exponente y continúa 
teniéndolo, con el de Agramunt, 
cuyos vendedores se situaban sin 
orden ni concierto en la plaza 
de Cataluña y en las Ramblas. 
Como los valencianos, llevaban 
también su traje típico, sin la 
menor preocupación folklóri-
ca. Terno de pana y barretina 
morada. Ciertamente, al igual 
que los valencianos, para ellos 
no constituía ningún negocio, 
pero sí algo productivo, pues 

un año tras otro volvían 
a ocupar sus tradicionales 
puestos. Recuerdo entre 
ellos a aquel vendedor, 
todo cordialidad, que se 
llamó «El Pipa», hombre de 
un humor muy comercial, 
que sabía vender y que 
creo —según me dijeron 
en cierta ocasión— murió 
hace algunos años.

EL POSTRER «TURRO-
NAIRE» VALENCIANO
Hoy, en la calle que-

Adiós a los últimos «Turronaires»
En estos días pre-navideños, ya quedan muy pocos

en las calles barcelonesas

Torronaires agramuntins a Barcelona
Aquest article, fi rmat pel prestigiós periodista José Tarín-Iglesias, descriu les acaballes 
de la presència dels torronaires agramuntins i valencians a Barcelona durant les festes 
nadalenques. La feina de torronaire era més aviat de subsistència, complementària, i 
amb l’arribada d’una certa prosperitat a la dècada dels seixanta del segle XX va anar 
desapareixent, especialment aquest desplaçament a la capital barcelonina que, com 
molt bé es descriu en la crònica, era una estança molt feixuga.
Per a més informació sobre els nostres torronaires es pot consultar el col·leccionable 
“Agramunt, una dolça tradició: xocolata i torrons”. Es pot fer en l’edició de paper o en 
la digitalitzada.

Domingo 16 Diciembre de 1962

Parada de torrons a Barcelona als inicis del segle XX. La venedora és Josefa Sans i Lluch (la noia 
de cal Torrat).
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dan escasos, quizá muy pocos 
«turronaires». Varios se han 
refugiado en portales de escale-
ras. Yo conozco todavía algunos, 
principalmente de Agramunt, 
que todos los años para estas 
fechas se trasladan con toda su 

mercancía a Barcelona. Pero la 
fi gura popular por antonomasia 
era la del último «turronaire» 
valenciano, que tenía su puesto 
en un portal de la Rambla muy 
cerca de la calle Puertaferrisa. 
Era hombre de buena posición, 

aunque conservaba el sombrero 
de fi eltro negro y a veces una 
especie de blusa del mismo color, 
tan característica en esta clase 
de vendedores.

Sentía un gran orgullo por 
los turrones que fabricaba y 
recuerdo que algunas veces me 
decía, melancólicamente:

—Esta «cocida» no me ha sa-
lido como hubiera deseado. De 
todos modos, haga un «tastet».

Ahora, ya casi nadie nos ofre-
ce un «tastet». Los «turronaires» 
han ido desapareciendo de la 
geografía ciudadana. Los pocos 
que quedan parecen agazapados 
tras el mostrador, con mucho 
frío y, a veces, con pocas ganas 
de vender...

José TARIN-IGLESIAS

Torronaires agramuntins amb barretina musca. Aquesta foto l’exposaven a les parades barcelonines i era símbol de qualitat 
i demostrava la seva procedència.
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Neguits

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE per J. PIJUAN
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El pobre home està im-
pacient per sortir de 
la feina, ja vol ser a la 

masia amb la família prepa-
rant el pessebre, però aques-
ta tarda té la sensació que 
les hores passen molt més 
lentament que mai, com si el 
temps no volgués avançar per 
turmentar-lo expressament. 
Es mira el rellotge i veu que 
sols han passat uns pocs mi-
nuts de l’últim cop que l’ha 
mirat –s’ha obsessionat tant 
amb l’hora que durant tota 
la tarda no ha parat de con-
templar el rellotge, com si el 
fet de mirar-lo més sovint aju-
dés a escurçar el temps que 
faltava però no ha estat així. 
Està neguitós perquè encara 
ha de passar per la botiga a 
comprar diverses fi guretes 
que els falten per al muntat-
ge, la compra de les quals ha 
anat ajornant conscientment i 
d’avui no pot passar de com-
prar-les. Té por que quan ar-
ribi a la botiga no les trobi ex-
haurides –i ja s’imagina l’es-
broncada que rebrà si arriba 

a casa amb les mans buides. 
Enmig d’aquesta angoixa que 
el té capfi cat, sent el toc de 
la sirena anunciant el fi nal de 
la jornada i aleshores nota un 
fort alleujament a sobre que 
el fa respirar tranquil. I sense 
encantar-se surt corrents cap 
a la botiga amb la idea d’en-
llestir aviat.

Quan entra a la botiga es 
queda sorprès de la gent que 
hi ha, pràcticament no s’hi pot 
moure. Durant una bona esto-
na busca les fi guretes sense 
trobar-ne cap per enlloc. En-
vaït per la desesperació es dis-
posa a marxar cap a una altra 
botiga, però llavors les veu al 
fons d’un dels prestatges que 
té davant seu i les agafa de 
seguida abans no les hi pren-
guin de les mans. Quan per fi  
surt al carrer amb la bossa a 
la mà està tan content que té 
la sensació d’haver-se tret un 
gran pes de sobre. I sense en-
cantar-se puja al cotxe i se’n 
va cap a la masia. S’havia fet 
tard i la família estaria preo-
cupada per la tardança.

El sol s’ha post i la tem-
peratura comença a davallar 
lentament. El cel està ben ras 
i mostra amb claredat el man-
tell d’estels que el cobreix. 
Durant uns segons aparta la 
mirada del camí i observa 
aquells puntets del cel, i no 
té cap dubte de la gelada que 
caurà aquella nit. Però de 
moment s’acontenta en no fer 
massa tard, així que torna la 
vista al camí per evitar algun 
ensurt. De cop i volta el cel 
comença a ennuvolar-se i ben 
aviat percep petites volves de 
neu xocant contra el vidre. 
La visió de la neu l’inquieta 

força i accelera el cotxe per 
arribar a la masia abans no 
empitjori el temps. A mesura 
que avança, la neu cau amb 
més intensitat i es veu obligat 
a reduir la velocitat per pre-
caució. Malgrat els problemes 
que té per conduir segueix 
endavant confi ant que arriba-
rà bé, no obstant en un dels 
revolts el cotxe patina i va a 
parar dins una sèquia d’on no 
el pot treure. Intenta demanar 
ajuda amb el mòbil però es 
troba sense cobertura, davant 
d’aquest fet decideix esperar 
dins el cotxe que pari de ne-
var. Però els minuts van pas-
sant sense cap canvi a la vista 
i aleshores es comença a pre-
ocupar per la seva família que 
estaran intranquils per la seva 
tardança. Sortosament al cap 
d’una estona sent una veu a 
fora que el crida pel seu nom 
i a l’instant l’envaeix una gran 
satisfacció en veure’s socorre-
gut. Però l’alegria s’esvaeix de 
seguida quan surt fora i sols 
hi troba foscor i ningú més. 
Ple de consternació es torna 
a resguardar. Però la veu no 
calla, continua cridant-lo, i al 
fi nal l’infon tal atracció que 
surt del cotxe i camina en la 
seva direcció. El so de la veu 
el guia en la foscor i no el dei-
xa defallir. Camina lentament 
sense cap rumb suportant 
el pes de la neu a sobre fi ns 
que tot d’una la cortina de 
neu s’esquinça i veu la llum 
al fons, aleshores apressa el 
pas sense apartar la mirada 
d’aquella llum i a mesura que 
s’hi apropa el patiment s’es-
vaeix perquè veu la seva dona 
plantada davant la porta del 
mas.   ■

Intenta demanar 
ajuda amb el mòbil 
però es troba 
sense cobertura, 
davant d’aquest 
fet decideix espe-
rar dins el cotxe 
que pari de nevar. 
Però els minuts 
van passant sen-
se cap canvi a la 
vista i aleshores es 
comença a preo-
cupar per la seva 
família que estaran 
intranquils per la 
seva tardança.
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Els diners

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE DE NADAL per JOAN PUIG i RIBERA

E
n Joan era un nen com 
els altres. Tenia vuit 
anys i esperava amb 

candeletes que arribés el 
mes de maig perquè havia 
de fer la comunió. Mossèn 
Roc li repetia que el dia de 
rebre Jesús fóra el més feliç 
de la seva vida. No és d’es-
tranyar, doncs, que passés 
moltes nits pensant-hi.

De totes maneres, darrera-
ment se n’havia mig oblidat 
perquè tenia el pensament en 
les festes de Nadal i, sobre-
tot, en el dia dels Reis, el més 
màgic i atractiu de tots els de 
l’any. Recordava que el pas-
sat hivern li havien portat un 
arc de plàstic amb sis fl etxes 

i un joc de fustetes pintades 
per construir palaus, cases i 
ponts. Com en cada ocasió, els 
Reis també havien passat per 
casa de la padrina on li havien 
deixat un parell de pistoles de 
ferro colat amb sengles cartut-
xeres i una estrella de xèrif. A 
més, a la fàbrica on treballava 
el pare, li havien portat un pe-
tit carro de fusta com els que 
solien deixar els pagesos a la 
placeta de davant de casa. 

Ja feia dies que les dues ger-
manes del Joan, més grans que 
ell, li deien i li repetien que ha-
via de redactar tot sol la carta 
dels Reis, perquè ara ja sabia 
llegir i escriure. Per això la dia-
da de Sant Esteve es va asseu-
re a la taula de la cuina prop 

de l’estufa de serradures i, tot 
fent companyia al padrí, es va 
posar a escriure amb llapis la 
carta: “Estimats Reis: Primer 
us demano un cotxe d’aquells 
que corren donant-los corda 
com el que he vist a l’aparador 
del Sigle. També vull una bal-
dufa, perquè la que tenia me la 
va trencar el Pere Patolo d’un 
cop de pedra. A més, vull que 
em porteu uns quants patufets 
del Capitán Trueno i del Jabato 
com els que venen a la llibreria 
de cal Jaume Anyego. També 
m’agradaria molt i molt tenir 
un Mecano com el de mon cosí 
per fer màquines i edifi cis de 
tota mena; encara que el papa 
em va dir que no me’l podrí-
eu portar perquè és un joguet 
molt car.  Però jo ja sé que els 
Reis sou els més rics del món.” 
Finalment va afegir, recordant 
la carta de l’any anterior, que li 
podien portar a més a més tot 
el que els vingués de gust. I es-
crit això, va fi rmar la carta amb 
una signatura recargolada que 
havia practicat a col·legi pocs 
dies abans de festes.

Acte seguit va escriure el 
nom dels tres Reis en un so-
bre que la mare li havia donat. 
Durant una estona va rumiar si 
posar-hi un segell i portar-la a 
correus o bé anar al rei de fus-
ta de la botiga de cal Sangrà 
per dipositar-la a la bústia que 
servava a les mans. Després de 
pensar-ho bé, va escollir el rei 
de fusta, perquè així s’estalvi-
ava el segell. Al cap i a la fi , 
el senyor Ribó, el seu mestre, 
els havia explicat una cosa que 
semblava impossible: totes les 
cartes arribaven sempre a mans 

MONTSERRAT GUERRERO
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dels Reis, fi ns i tot aquelles que 
mai no s’havien escrit!

El Joan, però, de moment no 
va anar a portar la carta, sinó 
que la va guardar davall del 
coixí i va sortir a jugar amb els 
amics.

*   *   *

Al cap de dos dies la mare va 
dir-li:

– Escolta, Joan, eh que no et 
sap greu que t’agafi  els diners 
que tens a la guardiola? D’aquí 
a uns dies ja te’ls tornaré i enca-
ra te’n donaré més!

– És clar que no em sap greu, 
mare –va respondre decidit.

– És que aquests dies amb 
tantes festes... –va justifi car-se 
ella.

– Ja ho saps, mama, que te’ls 
deixo. I si vols te’ls dono i tot.

– No, no cal. Ja saps que al-
tres vegades te’ls he agafat i 
després, quan ja en tinc, te’ls 
torno.

– D’acord, ara vaig a buscar la 
guardiola.

I dit això, el Joan se’n va anar 
a la seva habitació i es va enfi -
lar al tamboret per tal d’averar 
la guardiola de llauna de dalt de 
l’armari. La va obrir amb la clau 
que astutament amagava davall 
dels mocadors de la tauleta de 
nit. Va abocar tots els diners da-
munt del llit i els va comptar. Hi 
tenia quatre-centes quaranta-
tres pessetes amb vint-i-cinc 
cèntims! Allò era tot un capital 
atresorat a partir dels diners que 
guanyava fent d’escolà; al duro 
que li pagava cada setmana 
mossèn Sala, hi afegia les pro-
pines de casaments i batejos. 
No eren, doncs, diners fàcils, 
perquè fer d’escolà suposava 
ajudar la missa cada dia (una 
setmana a les sis del matí i una 
altra a les vuit) més dues o tres 
els diumenges. A l’hivern s’ha-

via de llevar tan aviat que més 
d’un cop, de retorn de l’esglé-
sia, en comptes de quedar-se a 
estudiar esperant l’hora de col-
legi, es despullava i se’n tornava 
al llit.

En Joan va agafar tot els diners 
i els va portar a la mare, encara 
que ella li va dir que ja passava 
amb tres-centes cinquanta pes-
setes i que les altres les podia 
retornar a la guardiola.

En Joan, doncs, va anar altre 
cop a l’habitació per desar els 
cèntims que la mare no neces-
sitava. Llavors es va recordar de 
la carta que havia escrit als Reis 
i dels problemes que sovint te-
nien a casa. Una idea com un 
estel fugaç li va passar per la 
ment. Va agafar, doncs, la car-
ta i amb la goma va esborrar el 
que havia escrit del Mecano i en 
el seu lloc va escriure: “Voldria 
sobretot que portéssiu un milió 
de pessetes per a la mare; així 
podrà anar a comprar tot el que 
li faci falta”. I després de dir 
que marxava a donar un tomb 
s’amagà la carta sota l’abric i va 
sortir en direcció al rei de fusta 
de cal Sangrà.

*   *   *

Els dies de les vacances de 
Nadal van passar i per fi  arribà 
la vigília de Reis. El Joan, com 
tots els nens i nenes del poble, 
va anar a veure la cavalcada a 
la plaça de l’Església. Va mirar 
astorat aquelles immenses car-
rosses farcides de paquets i pa-
quets; i els Reis que anaven ves-
tits de llarg amb robes vistents i 
capells exòtics. De tot, però, el 
que més li cridà l’atenció fou el 
Rei Baltasar que era negre com 
l’estalzí. “Quina sort, per fi  han 
arribat els Reis d’Orient!”, va 
pensar.

Aquella nit, en Joan se’n va 
anar a dormir sense remugar, 

content i ple d’il·lusió. L’ende-
mà, sense esperar que el crides-
sin, es va alçar en un tres i no 
res i va córrer cap al menjador 
per veure si havien passat els 
Reis. I sí, havien passat perquè 
hi havia un munt de coses em-
bolicades.

– Papa, mama, correu, ve-
niu... que ja han passat els Reis 
–va cridar.

Aviat hi van ser les germanes i 
els pares. Cadascú va començar 
a desfer els paquets que porta-
ven el seu nom. La cridòria i la 
il·lusió hi eren presents. Després 
d’haver desembolicat els regals, 
va resultar que al Joan li havien 
portat un cotxe, una baldufa i 
uns quants tebeos. Estava con-
tent, doncs, perquè tenia tot el 
que havia demanat a la carta. 
Però llavors es va recordar dels 
diners per a la mare a qui només 
havien deixat una ampolleta de 
colònia. 

– Mama, has mirat bé el regal? 
No hi havia res més a dins?

– No, Joan, jo ja estic con-
tenta. M’han portat perfum del 
bo...

Però en Joan no es va poder 
aguantar i es va posar a plorar 
en comprovar que a la mare no li 
havien deixat el milió de pesse-
tes que ell havia demanat. Era el 
desig que més hauria volgut que 
es complís i ara resultava que 
els Reis no li havien fet cas...

La mare, en saber per què 
plorava, el va abraçar i el va aca-
ronar tot dient-li:

– Joan, és igual que els Reis 
no m’hagin portat els diners que 
vas demanar; segur que hi ha al-
tres famílies que els necessiten 
més. Nosaltres amb el que te-
nim podem anar tirant. Al cap-
davall, el més important és que 
tots estiguem bé i ens estimem; 
això sí que no es pot pagar amb 
tots els diners del món.   ■
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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»
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G.GATELLwww.cfagramunt.cat

Resultats i classifi cacions R. Mendoza

Primera Territorial
Andorra 4 Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 4 Vilanova de la Barca 1
Artesa de Lleida 2 Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 3 Tremp 0

Classifi cació J GF GC Punts

Almacelles 12 39 14 26

Andorra 11 27 6 26

Alpicat 12 21 15 24

Balàfi a 12 31 25 22

Borges Blanques 12 18 15 21

La Seu d’Urgell 11 22 13 21

Artesa de Segre 12 24 16 21

Juneda 12 22 17 20

Solsona 12 19 20 19

Linyola 11 17 12 16

Artesa de Lleida 12 14 21 14

Tremp 12 13 25 13

Vilanova de la Barca 11 18 20 12

Balaguer 12 16 20 11

Agramunt G. Gatell 12 17 22 11
Guissona 11 8 17 7

Pobla de Segur 11 8 31 3

Almenar 12 11 36 3

Juvenil
Agramunt G. Gatell 0 Solsona 9
Artesa-Ponts 0 Agramunt G. Gatell 0
Balàfi a 3 Agramunt G. Gatell 1

Classifi cació J GF GC Punts

Cervera 7 24 9 16

Oliana 6 24 14 13

Solsona 7 35 12 13

Pobla de Segur 6 21 14 13

Guissona 7 17 10 12

E. F. Urgell 7 17 25 9

Artesa-Ponts 6 9 19 6

Balàfi a 8 23 44 3

Agramunt G. Gatell 4 2 25 0

Cadet
Guissona 2 Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 1 Tàrrega 2
Pla d’Urgell 5 Agramunt G. Gatell 0

Classifi cació J GF GC Punts

Baix Segrià 6 31 3 18

E. F. Urgell 7 31 16 16

Guissona 7 29 10 14

Agramunt G. Gatell 7 15 17 11

Balaguer 6 10 10 10

Bellpuig 6 14 20 9

At. Segre 7 14 12 8

Ivars d’Urgell 6 18 15 8

Tàrrega 7 14 15 8

Pla d’Urgell 8 13 20 7

Fondarella 8 12 42 3

Tremp 7 7 28 1

Infantil
Cervera 4 Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 3 Tàrrega 1
Agramunt G. Gatell 2 Balaguer 2
Artesa-Ponts 3 Agramunt G. Gatell 5

Classifi cació J GF GC Punts

Garrigues 8 34 8 22

E. F. Urgell 7 26 5 18

At. Segre 6 23 5 18

Pobla de Segur 8 32 15 18

Bellpuig 7 24 18 13

Agramunt G. Gatell 8 20 17 13
Tremp 7 21 10 12

Cervera 8 6 33 7

Balaguer 8 8 32 4

Tàrrega 7 6 18 4

Artesa-Ponts 7 14 24 3

Guissona 7 10 24 3

Rialp 6 7 22 3

Aleví A
Lleida 4 Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 7 Balàfi a 2
Agramunt G. Gatell 5 Pla d’Urgell 1
At. Segre 4 Agramunt G. Gatell 0

Classifi cació J GF GC Punts

Lleida 8 36 5 32

At. Segre 7 27 5 25

Arrels 8 29 10 24

Agramunt G. Gatell 8 35 19 24
E. F. Urgell 7 29 27 19

Pla d’Urgell 8 19 29 18

Guissona 7 30 31 17

Garrigues 7 20 25 16

Balàfi a 7 28 35 15

Tàrrega 8 17 35 15

Cervera 7 19 24 14

Ivars d’Urgell 7 10 32 10

Pardinyes 7 13 35 7

Aleví B
Mollerussa 3 Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 1 Tàrrega 1
Agramunt G. Gatell 7 Oliana 2
At. Segre 5 Agramunt G. Gatell 0

Classifi cació J GF GC Punts

Intercomarcal 8 35 12 27

At. Segre 7 31 9 26

Infantil.
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AGENDA DEL MES DE GENER AL CAMP D’ESPORTS 

Primera Territorial
 Dia 17, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Guissona
 Dia 23, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Pobla de Segur

Cadet Dia 15, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Baix-Segrià
 Dia 22, a les 17,00 h Agramunt G. Gatell - Tremp

Infantil Dia 22, a les 15,30 h Agramunt G. Gatell - Tremp

Aleví-A Dia 15, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Pardinyes
 Dia 22, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - E. F. Urgell

Aleví-B Dia 15, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Intercomarcal
 Dia 22, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Pla d’Urgell

Benjamí Dia 11, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - At. Segre
 Dia 29, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Cervera

Pre-Benjamí Dia   8, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Artesa-Ponts
 Dia 29, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Balàfi a

Mollerussa 7 22 8 23

Linyola 7 27 21 22

Lleida 8 27 22 21

Rialp 7 24 16 18

Agramunt G. Gatell 7 25 19 17

Tàrrega 7 19 20 17

Cervera 7 17 25 16

Bellpuig 7 28 25 16

Oliana 7 15 28 13

Pla d’Urgell 8 3 40 8

Fondarella 7 10 38 7

Benjamí
Agramunt G. Gatell 4 Lleida 3
Tàrrega 4 Agramunt G. Gatell 3
Bordeta 4 Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 19 Baix-Segrià 0

Pre-Benjamí
Agramunt G. Gatell 7 Linyola 1
Pinyana 11 Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 8 Intercomarcal 0

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

Trajectòries dels equips un cop
concloses les primeres fases Rubén Añé

Els equips del BAC han com-
pletat la primera fase de la 
competició amb sort diversa 

en els seus compromisos del mes 
de desembre. En categories de for-
mació, la competició es reprèn el 
cap de setmana del 15-16 de gener 
de 2011. Anem a detallar la trajec-
tòria de cadascun dels equips:

Sènior Masculí
Després de la victòria davant el 

CB Alta Ribagorça s’han disputat 
quatre partits més. El bagatge ha 
estat de tres victòries i una derrota. 
Cal destacar que l’equip ha après a 
patir en situacions complexes, com 
davant el CB Secà al pavelló barris 
nord, i que s’ha consolidat la de-
fensa encaixant menys punts dels 
que s’estava acostumat. La dinàmi-
ca és molt bona i l’assimilació dels 
sistemes d’atac i les seves variants 
és força engrescadora.

De cara a la segona fase, l’equip 
haurà de millorar el seu percentat-
ge de tir dins i fora de la zona, però 
sembla clar que continuant amb la 
mateixa entrega i esforç el BAC és 
un seriós candidat a jugar la fi nal 
a quatre de la competició. Només 
els quatre millors podran jugar-la i 
a dia d’avui s’assoleix la segona po-
sició en la taula classifi catòria. Ara 
bé, no avancem esdeveniments, 
com es diu en aquests casos: “a 
poc a poc i bona lletra...” i a seguir 
treballant per arribar el més amunt 
possible.

CB Mollerussa - BAC 28-44
BAC - CB Maristes 56-60
CB Secà - BAC 49-55
BAC - CB Torres de Segre 64-46

Sènior Femení
Després de la dura derrota contra 

el CB Sort, les noies del BAC han 
millorat en gran mesura el seu joc 
tot i que els marcadors han estat 
adversos. S’han competit la majo-
ria de partits i fi ns i tot s’ha estat 
a punt d’assolir victòries davant el 
CB Balaguer i el CN Tàrrega, partit 
en el qual un triple fatídic a man-
ca de 40 segons va condemnar les 
agramuntines a la derrota. Malgrat 
tot, bona circulació de pilota, bona 
ocupació dels espais i millora en la 
condició física, aspecte a tenir molt 
en compte de cara a futurs enfron-
taments.

CB Balaguer - BAC 51-38
BAC - CB Torrefarrera 38-54
CB Secà - BAC 65-34
BAC - CN Tàrrega 40-43

Cadet Masculí
Tot i que els resultats no han es-

tat del tot bons, cal destacar que 
l’equip s’està adaptant bé a la nova 
categoria, al nou ritme de compe-
tició i sobretot al nivell de joc dels 
equips rivals, la majoria dels qual 
ja comencen a utilitzar sistemes de 
joc.

Cal millorar, però, l’actitud i so-
bretot tenir present que els partits 
per guanyar-los s’han de competir 
fi ns a la botzina fi nal i que en cap 
moment s’ha de llençar la tovallola. 
Només aquells que lluiten cada si-
tuació arriben al punt més àlgid en 
la pràctica de l’esport.

La primera fase es va acabar amb 
la derrota a la pista del CB Maris-
tes, en un partit bastant intranscen-
dent ja que cap dels dos equips es 

jugava res, a part del prestigi de la 
victòria. Les vacances nadalenques 
han de servir per agafar confi ança 
i preparar a consciència la segona 
fase.

BAC - CB Borges 37-35
BAC - CB Balaguer 15-65
CB Maristes - BAC 68-26

Cadet Femení
Els dos últims partits del cadet 

femení han fet que les agramun-
tines disputin la segona fase en-
quadrades al grup de baix. Sembla 
que els nervis van jugar una mala 
passada a les noies del BAC, do-
nat que a priori es donava per feta 
la victòria contra el CB Bellpuig a 
casa. La derrota per un punt i sobre 
la botzina fi nal va fer que els ànims 
no fossin els millors per intentar as-
solir el miracle a la pista del líder, 
CB Mollerussa. No va poder ser, tot 
i que en l’última setmana de com-
petició s’ha assolit el subcampio-
nat en el Trofeu Promoció guanyant 
el CB Secà en les semifi nals i per-
dent contra el CB Tremp en la gran 
fi nal. Llàstima, perquè les noies es 
mereixien aquest títol...

BAC - CB Bellpuig 44-45
CB Mollerussa - BAC 60-30

Per últim volem aprofi tar l’avinen-
tesa per felicitar les festes nadalen-
ques a tothom i desitjar-vos una 
bona entrada d’any 2011. Que el 
proper any sigui igual o millor que 
l’anterior i que mai no perdem les 
ganes i la il·lusió per tirar endavant 
un projecte tan engrescador, com és 
el Bàsquet Agramunt Club. A TOTS 
bones festes i feliç 2011!   ■
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Resultats dels equips d’handbol

Com cada mes tornem a ser amb tots vosaltres per infor-
mar-vos puntualment de tot allò que ha succeït, notí-
cies, resultats de tots i cada un dels equips del CHA.

SÈNIOR MASCULÍ (Tercera Catalana - Grup A)
L’equip continua lluitant en un dels grups més igualats 

dels últims temps. Amb una victòria a casa, i una derrota 
per la mínima a Santpedor, en un partit que es va decidir en 
els últims moments. Continua doncs la progressió del con-
junt, tot creixent dia a dia, mantenint-se a la part mitja de 
la classifi cació. 

Resultats:
27/11/2010 AGRAMUNT C.H. 30 RIPOLLET C.H. 17
20/11/2010 C.H. SANTPEDOR 22 AGRAMUNT C.H. 20

CLASSIFICACIÓ J G E P Punts

CH SANT MIQUEL   6 5 0 1 10

BCN-SANTS UBAE CEH   6 4 0 2 8

SANTPEDOR, CLUB HANDBOL   6 4 0 2 8

SANT QUIRZE, HANDBOL   7 3 1 3 7

PROCER CERDANYOLA, CLUB HANDBOL   4 3 0 1 6

AGRAMUNT CH   6 2 2 2 6

SANT OT, CLUB ESPORTIU   6 2 2 2 6

PARDINYES, CLUB HANDBOL   5 3 0 2 6

GRÀCIA, OAR SABADELL   6 2 1 3 5

RIPOLLET, CLUB HANDBOL   5 2 0 3 4

IGUALADA, CLUB HANDBOL   6 1 0 5 2

H. SANT LLORENÇ-SANT FELIU LL., B   5 0 0 5 0

JUVENIL MASCULÍ (Segona Catalana - Grup A)
Dos resultats negatius és el que ha donat de si aquest mes. 

Aquesta circumstància, però, no ens desanima, al contrari, 
som optimistes de cara a un futur pròxim. Són jugadors molt 
joves, més de la meitat cadets, que s’enfronten a rivals més 
grans; a part, l’equip continua en formació, cohesionant-se i 
entrenant amb ganes, cosa que ens fa creure que els resul-
tats a poc a poc aniran arribant. 

Resultats:
27/11/2010 AGRAMUNT C.H. 10 C.H. RIPOLLET 27
20/11/2010 HANDBOL BERGA 27 AGRAMUNT C.H. 12

CLASSIFICACIÓ J G E P Punts

SANT QUIRZE, HANDBOL (A)   7 7 0 0 14

BCN-SANTS UBAE CEH   7 6 1 0 13

GRÀCIA, OAR SABADELL   6 4 0 2 8

PARDINYES, CLUB HANDBOL   5 3 1 1 7

IGUALADA, CLUB HANDBOL   6 3 1 2 7

CONCÒRDIA, CLUB HANDBOL   6 3 0 3 6

SANT LLORENÇ-SANT FELIU LL., HANDBOL 5 2 0 3 4

RIPOLLET, CLUB HANDBOL   5 2 0 3 4

PROCER CERDANYOLA    5 1 1 3 3

HANDBOL BERGA, (S/D)   6 1 0 5 2

AGRAMUNT CH   6 1 0 5 2

SANT OT, CLUB ESPORTIU   6 0 0 6 0

CADET FEMENÍ (Primera Catalana - Grup A)
El fet d’enfrontar-se a equips més rodats, i les lesions de 

jugadores importants, estan fent d’aquesta, una temporada 
molt complicada per a les noies del club. Tot i això, el fet de 
que cada dia hi hagi més jugadores que s’apunten a l’equip, 
ens alegra i anima a continuar tirant endavant amb la matei-
xa il·lusió que el primer dia.

Resultats:
27/11/2010 AGRAMUNT C.H.   7 IGUALADA C.H. 48
20/11/2010 BALSARENY C.H. 20 AGRAMUNT C.H. 11

CLASSIFICACIÓ J G E P Punts

IGUALADA, CLUB HANDBOL   7 7 0 0 14

ASSOCIACIÓ LLEIDATANA D’HANDBOL   7 5 0 2 10

ACLE GUISSONA   7 4 0 3 8

CEACA TÀRREGA 1 7 4 0 3 8

VILANOVA DEL CAMÍ, CLUB HANDBOL   6 3 0 3 6

CH MONTBUI   7 3 0 4 6

BALSARENY, HANDBOL   7 1 0 6 2

AGRAMUNT CH   6 0 0 6 0

Veterans
Ja fa dies que ens estem plantejant recuperar el tradicional 

partit de veterans que es feia temps enrere, coincidint amb 
les vacances nadalenques. Aquest any ja en vàrem organit-
zar un, just abans de començar les competicions ofi cials. 
El fet que fos una mica improvisat, va comportar que no hi 
hagués pogut participar tothom qui ho hagués volgut. Amb 
tot, l’enorme resposta que va tenir, així com les mostres de 
suport rebudes, ens anima a intentar organitzar-lo de nou. 

Segons la idea inicial, mirant les dates disponibles, ens 
estem plantejant de fer-ho el cap de setmana del 8-9 de 
gener, en què encara no hi ha competicions ofi cials. 

Així doncs, per copsar l’opinió de tots els ex-jugadors inte-
ressats a participar, i per tal d’organitzar-ho el més bé pos-
sible, a la nostra web www.handbolagramunt.org posem a 
la vostra disposició un formulari per recollir les dades de 
contacte, i aconseguir entre tots la millor festa possible.   ■
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El corredor del CHA “Johnny”
subcampió de Catalunya de Supermotard

Ja s’ha acabat el campionat de Catalunya 
de Supermotard, i el corredor del CHA, 
Joan Serra, ha quedat subcampió. 

Fins l’última cursa va tenir opcions de ser 
campió, però una lesió a les costelles a mitjans 
de la temporada, li complicaren molt les coses. 

A més, al fi nal, una forta caiguda en l’última 
prova va acabar d’esvair-ne les opcions.

La temporada, en general, ha estat molt po-
sitiva. De les vuit curses del campionat, en SIS 
ha aconseguit pujar a la part més alta del podi, 
en una no hi va participar per lesió, i l’última 
va acabar en quarta posició. Segons paraules 
del mateix corredor: “L’any que ve ho tornarem 
a intentar”.

Des d’aquí el volem felicitar i, com sempre, 
donar les gràcies a tothom que l’ha ajudat en 
aquesta temporada, i emplaçar-los a trobar-se 
de nou de cara a la propera.   ■A
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En SIS curses ha 
aconseguit pujar 
a la part més alta 
del podi.

A
R

X
IU

 P
A

R
TI

C
U

LA
R

PINTURA I DECORACIÓ

Avinguda dels Esports, 6, 2n, 2a
Tel. 973 39 08 10 - Mòbil 626 92 97 51
25310 AGRAMUNT (Lleida)

JAUME VILLALTA
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Secció de Futbol Sala
A. Guerrero

FU
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L’Agramunt continua a la 
part baixa de la taula. Els 
homes de Josep Maria Vi-

ladevait han millorat força, però 
no s’ha acabat traduint en bons 
resultats. Així, es va encetar el 
mes de novembre amb una in-
justa derrota contra l’Alcarràs 
(4-7), que és un dels equips 
de la part alta de la taula. Va 
ser un partit dominat i amb 
avantatges en el marcador pels 
agramuntins, però en els dar-
rers minuts els del Segrià van 
fer sevir la seva major experièn-

cia per endur-se els tres punts 
d’Agramunt. A més, dos dels 
jugadors locals es van lesionar i 
la fortuna no va acompanyar.

En la següent jornada, la 
8a del campionat, va arribar 
el desplaçament més compli-
cat de tota la temporada. En 
aquest cas, contra el Sant Julià 
d’Andorra. Un equip que només 

ha deixat escapar dos punts en 
aquest tram inicial de campio-
nat i que és, sens dubte, el mi-
llor equip de la categoria. El re-
sultat del partit (9-0) demostra 
la superioritat dels andorrans.

L’equip va tancar el mes amb 
una nova derrota a casa i contra 
el Balaguer B (2-6). Una desfe-
ta molt important, ja que els de 
la Noguera també es troben si-
tuats a la part baixa de la taula. 
Tot i això, el marcador fi nal no 
va fer justícia al que es va veure 
sobre el terreny de joc. 

En defi nitiva, que l’equip no 
acaba d’arrencar. S’han produït 
millores, però han estat insufi -
cients per treure punts. L’equip 
encara ara un tram del campio-
nat amb rivals de la part baixa 
de la classifi cació. L’ideal seria 
sumar la primera victòria i en-
cadenar una ratxa de bons re-
sultats. 

Només queda per afegir que 
animem els nostres jugadors a 
no defallir, perquè el campio-
nat és molt llarg. Queden molts 
partits per jugar i, en conse-
qüència, molts encontres per 
sumar punts.    ■

A LA CUA DE LA TAULA

L’equip encara 
ara un tram del 
campionat amb 
rivals de la part 
baixa de la clas-
sifi cació. L’ideal 
seria sumar la 
primera victòria 
i encadenar una 
ratxa de bons 
resultats. 

Classifi cació (fi ns a la jornada 9) J G E P GF GC Punts
BALAGUER, C.F. “A” 9 7 2 0 44 32 23
SANT JULIÀ, C.E. “A” 8 7 1 0 58 13 22
ALCARRÀS, F.S. “A” 9 7 1 1 54 32 22
CASTELLAR DE LA RIBERA “B” 9 7 0 2 54 27 21
TORRENTE DE CINCA-MASSALCOREIG, F.S. “A” 9 6 0 3 62 48 18
BORGES, F.S. “A” 9 5 1 3 42 40 16
RAJOLÍ D’OR LLARDECANS “A” 9 5 0 4 44 37 15
FONT-ALMAGRAFIC F.S., ASS. “A” 9 4 0 5 35 43 12
BALAGUER, C.F.S. “B” 9 4 0 5 30 40 12
CERVERA FUTBOL SALA II C.E. “A” 9 3 2 4 26 30 11
PUIGGRÒS C.F.S. “A” 9 3 0 6 32 46 9
REST. MODERNO ROSSELLÓ - REST. HONG KONG “A” 8 2 1 5 35 39 7
CONCA D’ALLÀ FUTBOL SALA “A” 9 2 1 6 49 63 7
CENTRE EXCURSIONISTA NOVA GENT “A” 9 2 0 7 31 55 6
ORVEPARD “A” 9 2 0 7 23 37 6
AGRAMUNT C.H., FS “A” 9 0 1 8 29 66 1

PREFERENT CATALANA GRUP 5

Resultats

AGRAMUNT  4 - 7  ALCARRÀS 
SANT JULIÀ  9 - 0  AGRAMUNT  
AGRAMUNT  2 - 6  BALAGUER
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Participació en quatre crosos
CROS DE TÀRREGA
7-11-2010

Un any més el cros de Tàrrega ence-
tava la competició de cros a la comarca 
de l’Urgell. En aquesta ocasió, tot i fer 
una mica de vent, la climatologia no 
va ser tant adversa com en les darreres 
ocasions i fi ns i tot vam poder gaudir 
d’estones de sol, cosa que va afavorir 
una major participació. Pel que fa a 
l’aspecte merament esportiu, la parti-
cipació dels Escatxics en aquest cros 
va ser d’un èxit més que notable, impo-
sant-se en 6 categories i pujant al podi 
un total de 15 Escatxics. A més pel que 
fa al premi per equips de l’Urgell, els 
Escatxics es van imposar en les catego-
ries Aleví femení i Benjamí femení.

RAMON FITÓ Oberta M 4

MANEL LLORENS Oberta M 17

GABI KARSESKA Oberta F 1

ANNA VILADRICH Oberta F 7

FELISA SATORRES Oberta F 9

POL MORELL Cadet M 1

XAVIER FITÓ Cadet M 2

AIDA GIMÉNEZ Cadet F 1

CLARA SECANELL Cadet F 2

ORIOL VALLS Infantil M 4

NAIMA BARKANE Infantil F 1

LAIA LLORENS Infantil F 10

PAU GODOY Aleví M 1

MARINA SÚRIA Aleví F 1

MARINA MORELL Aleví F 4

ESTER CORTADELLES Aleví F 5

LARA GIMÉNEZ Aleví F 7

GERARD FÍGOLS Benjamí M 19

SEBASTIAN RUSU Benjamí M 21

ARIANA LLORENS Benjamí F 5

MAR GODOY Benjamí F 6

ARIADNA JUNQUÉ Benjamí F 15

WALID TALBI Pre-Benjamí M 3

ROGER SÚRIA Pre-Benjamí M 5

ARNAU SUBARROCA Pre-Benjamí M 14

AINA CORTADELLES Pre-Benjamí F 7

NÚRIA MARBÀ Pre-Benjamí F 13

AIDA SUBARROCA Pre-Benjamí F 14

CROS DE MATARÓ
14-11-2010

En aquest cas l’atleta agramuntí Pol 
Morell es va desplaçar a Mataró per 
participar al cros federat d’aquesta 
ciutat, on es van congregar els millors 

atletes catalans de la categoria. El fet 
de ser debutant a la categoria i no estar 
tant preparat com en altres ocasions, 
el relegaren a la 25a posició fi nal, però 
sens dubte li va servir per conèixer la 
seva situació actual i per intentar entre-
nar fort aquests dos mesos que queden 
abans de la disputa del Campionat de 
Catalunya. 

CROS DE PALAU
PALAU D’ANGLESOLA 14-11-2010

Després d’un any sense participar-hi, 
enguany hem tornat a córrer aquest tra-
dicional cros del Pla d’Urgell, que es 
caracteritza per desenvolupar-se sobre 
un camp de panís segat que amb la hu-
mitat va fer que el terreny fos força tou 
i el fang s’anés adherint a la sola de les 
sabatilles, difi cultant així la progressió 
dels atletes. Com és habitual a tots els 
crosos d’aquesta comarca, la participa-
ció va ser molt alta i les curses bastant 
massives, això és un estímul afegit pels 
atletes i tot i no ser un cros massa ta-
lismà pels Escatxics, la nostra actuació 
va ser força positiva. Cal destacar les 
victòries de Clara Secanell en categoria 

Marina Súria, Marina Morell i Ester Cortadelles a la cursa de la categoria aleví 
femení a Tàrrega. Anton Zurita i Oriol Valls en la cursa infantil masculí al Palau d’Anglesola.

E
S

C
AT

X
IC

S

E
S

C
AT

X
IC

S



61sió 562[DESEMBRE 2010]

Cadet i de l’Alfons Zurita en P5, així 
com els molt meritoris segons llocs de 
l’Anton Zurita en categoria infantil i de 
Pau Godoy en aleví.

RAMON FITÓ Oberta M 6

MHAMED TALBI Oberta M 17

GABI KARSESKA Oberta F 3

XAVIER FITÓ Cadet M 4

CLARA SECANELL Cadet F 1

ANTON ZURITA Infantil M 2

ORIOL VALLS Infantil M 4

PAU GODOY Aleví M 2

MARINA MORELL Aleví F 4

ESTER CORTADELLES Aleví F 8

LARA GIMÉNEZ Aleví F 9

MARINA SÚRIA Aleví F Retirada

MAR GODOY Benjamí F 8

ARIADNA FLORES Benjamí F 14

WALID TALBI Pre-Benjamí M 7

ARNAU SUBARROCA Pre-Benjamí M 13

AINA CORTADELLES Pre-Benjamí F 9

AIDA SUBARROCA Pre-Benjamí F 16

ALFONS ZURITA P5 1

QUIM GODOY P4 10

CROS VILA DE CASTELLAR
CASTELLAR DEL VALLÈS 28-11-10

Cada any els Escatxics visitem les 
terres barcelonines per participar en 
alguns dels molts crosos que es fan en 
aquesta demarcació, en busca d’una 
major competència i així poder valorar 
realment el nostre nivell competint amb 
rivals de major entitat. En aquesta oca-
sió la localitat elegida fou Castellar del 
Vallès, que no va decebre en absolut 
les nostres expectatives, doncs s’hi van 
concentrar bona part dels millors atle-
tes catalans en aquesta disciplina.

Pel que fa als resultats dels Escatxics 

cal destacar el segon lloc aconseguit 
per Pau Godoy en categoria aleví, que 
va estar lluitant fi ns l’últim moment 
per la primera posició i aconseguint un 
ampli marge respecte el tercer classifi -
cat. Molt meritoris també els resultats 
obtinguts per Pol Morell, en categoria 
cadet, Oriol Valls en categoria infantil, i 
Marina Súria en categoria aleví.

POL MORELL Cadet M 9

AIDA GIMÉNEZ Cadet F 15

ORIOL VALLS Infantil M 9

MARINA MORELL Infantil F 22

ESTER CORTADELLES Infantil F 28

PAU GODOY Aleví M 2

MARINA SÚRIA Aleví F 8

LARA GIMÉNEZ Aleví F 32

ROGER SÚRIA Benjamí M 26

MAR GODOY Benjamí F 14

AINA CORTADELLES Benjamí F 43
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9a Hivernal de Guissona

Un grup de ciclistes del Club Ciclista 
d’Agramunt va participar, el diumenge 
dia 5 de desembre, a la 9a Hivernal de 

Guissona. La prova consta de dos recorreguts: 

un de 30 i un altre de 47 quilòmetres, combi-
nant camins i corriols dels voltants de Guissona 
i pobles veïns, d’una difi cultat tècnica i duresa 
mitjanes. Tot i que el dia es va despertar ame-
naçant pluja i que, de fet, va ploure tot el matí 
amb reduïda intensitat, la temperatura va ser 
prou agradable per sortir a pedalar.

Felicitem els companys i companyes de l’ACLE 
de Guissona per la molt bona organització de la 
cursa i esperem tornar-hi l’any vinent.

Esmorzar de Nadal
Per al proper diumenge dia 19 tenim progra-

mat el tradicional esmorzar de Nadal a Vilanova 
de Meià. Per anar-hi tenim previstes dues rutes: 
una en BTT que sortirà d’Agramunt a les 6:30 
del matí, i una altra per carretera i sortida a les 
9:00 h. Per la gent que no es vegi amb cor de 
fer tot el trajecte en BTT, hi ha la possibilitat 
d’afegir-s’hi a les 8 h a Baldomar.   ■C
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Els ciclistes poc abans 
de començar la prova.
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Resultats i classifi cacions Ramon Joval

SIÓ D'AGRAMUNT A 520 PUNTS
BELLPUIG B 514 PUNTS

SOLSONA 542 PUNTS
SIÓ D'AGRAMUNT A 556 PUNTS

CABANABONA 559 PUNTS
SIÓ D'AGRAMUNT A 533 PUNTS

SIÓ D'AGRAMUNT A 511 PUNTS
TORDERA 530 PUNTS

LA PORTELLA 561 PUNTS
SIÓ D'AGRAMUNT B 513 PUNTS

SIÓ D'AGRAMUNT B 457 PUNTS
VALLVERD B 467 PUNTS

SIÓ D'AGRAMUNT B 467 PUNTS
VALL DE LORD 459 PUNTS

FLOR DE LIS 413 PUNTS
SIÓ D'AGRAMUNT B 401 PUNTS

EQUIP J G E P PJ BIT P

CABANABONA 11 9 0 2 5888 427 18

TÀRREGA 11 7 0 4 5942 442 14

GÀRZOLA 10 7 0 3 5228 376 14

MONTGAI 9 6 1 2 4821 344 13

SOLSONA 11 5 1 5 5831 403 11

L'ERAL DE CUBELLS 10 5 0 5 5262 370 10

CEPS BITLLES 10 5 0 5 5259 382 10

SIÓ D'AGRAMUNT A 10 4 0 6 5211 371 8

LA FULIOLA 10 3 0 7 5107 350 6

BELLPUIG B 9 3 0 7 4634 329 6

TORDERA 9 3 0 6 4566 322 6

PREIXANA 10 2 0 8 5039 349 4

EQUIP J G E P PJ BIT P

BELL-LLOC 10 10 0 0 5103 362 20

LA PORTELLA 10 8 0 2 5207 373 16

MAS DURAN 10 7 0 3 5041 348 14

CAMARASA 9 6 0 3 4385 300 12

CASTELLNOU B 10 5 0 5 4849 326 10

CASTELLSERÀ C 10 4 0 6 4977 340 8

FLOR DE LIS 10 4 0 6 4531 296 8

VERGÓS B 9 3 0 6 4411 307 6

VALLVERD B 10 2 1 7 4498 279 5

VALL DE LORD 8 2 1 5 3569 232 5

SIÓ D'AGRAMUNT B 10 1 0 9 4584 289 2
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Components dels dos grups que formen el nostre club.

Últims resultats:

El Club de Bitlles Sió d’Agramunt us 
desitja un molt bon Nadal i feliç any nou 
2011.

SIÓ D’AGRAMUNT A

SIÓ D’AGRAMUNT B
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PARTITS POLÍTICS
MUNICIPALS ERC

Esquerra proposa, CiU imposa
www.esquerra.cat/agramunt

Secció local d’Agramunt

Catalunya:
Un futur incert

Les eleccions al Parlament 
celebrades el passat 28 de 
novembre ens han portat un 
nou President per als propers 
quatre anys i un govern de CiU 
gairebé monocolor. Així ho ha 
decidit democràticament la 
gent de Catalunya. El PSC, 
Esquerra i ICV, els tres partits 
que durant les dues darreres 
legislatures han governat el 
país, no han sabut guanyar-
se la confi ança sufi cient de la 
gent i això s’ha demostrat cla-
rament a les urnes. Pel que fa 
a Esquerra, entenem que ens 
ha costat explicar tot el que 
s’ha fet des del Govern i els 
debats interns a nivell de par-
tit no han ajudat gens. Sem-
pre ens hem caracteritzat per 
ser un partit de consens i que 
es construeix des de les bases, 
però la ciutadania ha preferit 
donar suport a un partit apa-
rentment cohesionat i gover-
nat des de la seva cúpula.

El nou govern de CiU té 
per endavant el gran repte 
de treure el país d’aquesta 
crisi econòmica. De moment, 
la proposta de Concert Eco-
nòmic que prometien la nit 
abans dels comicis ha passat 
a dir-se Pacte Fiscal en menys 
d’una setmana. I l’acostament 
al Govern de Zapatero ens re-
corda el “peix al cove” de Jor-
di Pujol practicat durant més 
de 20 anys. 

De totes maneres, ara és 
hora de treballar conjunta-
ment pel país. En l’entorn més 
immediat hem de vetllar per 
tal que als agramuntins ens 
continuïn arribant els recur-
sos des de la Generalitat. En 
el darrer Sió us fèiem avinent 
una taula amb les inversions 
realitzades pel tripartit a casa 
nostra, les més quantioses 
que mai ha tingut Agramunt. 
Aquest fet demostra que mani 
qui mani a la Generalitat, cal 
treballar pels pobles indepen-
dentment del color de l’Ajun-
tament de torn. Esperem que 
el Sr. Mas en prengui nota i 
segueixi aquesta línia iniciada 
pel tripartit.

Un Mercat de Nadal 
imposat i dividit

Pel que fa a casa nostra, 
aquest mes de desembre hem 
pogut celebrar una nova edi-
ció del Mercat de Nadal. En 
el Sió de novembre, en Ber-
nat Jofre parlava d’una oposi-
ció que havia posat el crit al 
cel i que havia faltat un xic 
de diàleg per part de l’Equip 
de Govern de CiU. Quan des 
de la Regidoria de Comerç i 

Turisme s’envia una carta als 
botiguers informant unilate-
ralment que el Mercat de Na-
dal passa a ubicar-se al Mer-
cadal entenem que no manca 
un xic de diàleg, sinó que de 
diàleg no n’hi ha hagut gens. 
Tot depèn, és clar, de com es 
vulgui mirar. I si l’oposició 
va qüestionar el càrrec de la 
regidora Elisabeth Vicens per 
la seva incompatibilitat amb
les seves tasques professio-
nals, era perquè en el seu 
moment ja se li va suggerir 
de bones maneres que es re-
plantegés el càrrec. Qui ha 
seguit els Plens així ho pot 
reafi rmar.

De fet, la regidora va jus-
tifi car el canvi d’ubicació de 
les parades al·legant que la 
retirada de les tanques de 
davant de l’Ajuntament su-
posava un cost molt elevat i 
incomplia un contracte amb 
l’empresa constructora que 
duu a terme les obres de ca la 
vila. La sorpresa fou quan la 
mateixa Unió de Botiguers va 
contactar amb el constructor i 
aquest els va dir que no en sa-
bia res de tot això i que no hi 
havia cap problema per enre-
tirar el material. Un altre cop, 
la veritat ha estat capgirada i 
hem afegit un nou front obert 
a la llarga llista que acumula 
CiU en aquests darrers quatre 
anys.

Cal fer memòria i recordar 
que aquest Mercat de Nadal 
va sorgir per iniciativa de la 
Parròquia i els botiguers de 
casa nostra. I ara sembla ser 
que la regidora se l’ha volgut 
fer seu. Que el torni!   ■

Si l’oposició va 
qüestionar el càr-
rec de la regidora 
Elisabeth Vicens 
per la seva incom-
patibilitat amb
les seves tasques 
professio nals, era 
perquè en el seu 
moment ja se li va 
suggerir de bones 
maneres que es 
replantegés el càr-
rec. Qui ha seguit 
els Plens així ho 
pot reafi rmar.

FONT: ERC

Imatge de les tanques que 
calia enretirar per a celebrar 
el Mercat amb normalitat.
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Demanar per Josep Mª  600 446 600 - 973 713 050600 446 600 - 973 713 050

SERVEI de TAXI
Dos vehicles de 5 i 7 places climatitzades

Lloguer de remolc tancat de grans dimensions per a turismes

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

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

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

* servei de carta

* menú cap de setmana

* dinars i sopars per a grups,
   familiars i d’empresa

* menú diari

Truqueu per demanar informació!

TORRONS I XOCOLATES 

ARTESANS, 

ESPECIALITATS DE 

XOCOLATA, TORRONS I 

XOCOLATES ECOLÒGICS 

TORRONS I XOCOLATES 

ARTESANS, 

ESPECIALITATS DE 

XOCOLATA, TORRONS I 

XOCOLATES ECOLÒGICS 

  
Vine a la nostra botiga i descobreix,...

A.Lluch CCaammíí VVeellll ddee TTààrrrree aa 1177--1199,,  AAggrraammuunntt  ((LLlleeiiddaa))  TTeell..  997733..3399..0000..3300  
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L'AJUNTAMENT
INFORMA

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 8-11-2010

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ DEPARTAMENT DE TREBALL
S’acordà concórrer a la convocatòria per a la concessió de 

subvencions per a la realització d’accions per l’ocupació a en-
titats locals, dins el marc del Projecte Impuls-Treball, per als 
anys 2010-2011 del Departament de Treball de la Generalitat 
de Catalunya, pels projectes que a continuació es detallen, 
destinats a la contractació de treballadors desocupats: 

- Rehabilitació d’espais públics 
- Fira del Torró i xocolata a la pedra 
- Interconnexió de xarxes telemàtiques municipals.

CERTIFICACIONS
Es van aprovar les certifi cacions que a continuació es de-

tallen:
- Certifi cació núm. 2 de l’obra denominada “Projecte de 

Reforma de l’enllumenat públic del sector 01 del municipi 
d’Agramunt” lliurada per l’Enginer tècnic, Sr. Xavier Arqués 
Grau, i executada per l’empresa CEDEL INSTAL·LACIONS, SL, 
per un import de 56.938,27€.

- Certifi cació núm. 2 de l’obra denominada “Projecte de Re-
forma de l’enllumenat públic del sector 24 i 18 del municipi 
d’Agramunt” lliurada per l’Enginer tècnic, Sr. Xavier Arqués 
Grau, i executada per l’empresa CEDEL INSTAL·LACIONS, SL, 
per un import de 60.865,67€.

- Certifi cació núm. 2 de l’obra denominada “Reforma dels 
vestuaris i sanejament del vas gran de les piscines municipals 
d’Agramunt” lliurada per l’arquitecte municipal i executada 
per l’empresa PROMOCIONS BERCO, 22, SL, per un import 
de 5.104,08€.

- Certifi cació núm. 1 de l’obra denominada “Instal·lació 
de la calefacció, arranjament del sostre de la sala de Plens i 
distribució de la planta segona de l’Ajuntament” lliurada per 
l’arquitecte municipal i executada per l’empresa GARROFÉ-
ROCA, SA, per un import de 42.756,41€.

AMPA DE LA LLAR D’INFANTS “NINS”
S’acordà concedir a l’AMPA de la Llar d’Infants “NINS”, 

una subvenció de 330,00€, per a les activitats extraescolars 
durant el curs 2010/2011.

ADQUISICIÓ DE SENYALITZACIÓ VERTICAL PER CAMINIS DEL NUCLI 
DE MONTCLAR

S’aprovà l’adquisició de senyals de prohibit circular camions,
per a la senyalització vertical de diferents indrets dels camins 
del nucli agegat de Montclar i s’adjudicà a l’empresa GIROD, 
SA, per la quantitat de 586,04€, inclòs IVA.

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ EN EL MARC DEL PROGRAMA D’ESTALVI I 
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A CORPORACIONS LOCALS

S’acordà concórrer a la convocatòria per a la concessió 
d’ajuts en l’estalvi i efi ciència energètica en règim reglat en 
el marc del Pla d’acció de l’estratègia d’estalvi i efi ciència 
energètica per a l’any 2010 per l’actuació d’“Implantació de 

tecnologies efi cients en les instal·lacions de l’enllumenat exis-
tent del municipi d’Agramunt” que ascendeix a la quantitat 
de 80.849,72€ (sense IVA) i se sol·licità un ajut econòmic de 
27.214,86€.

ADQUISICIÓ MÀQUINA BIOTRITURADORA I ACCESSORIS
S’aprovà l’adquisició d’una màquina biotrituradora i els ac-

cessoris pels treballs en la via pública i s’adjudicà a l’empresa 
MECANOCAMP, SA, per la quantitat de 18.000€, exclòs IVA, 
la màquina, i 5.444,00€, exclòs IVA, els accessoris.

PLE, 1-12-2010

APROVACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER A LA REHABI-
LITACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE SANT LLORENÇ DE MAFET

S’acordà, per unanimitat dels dotze membres presents, 
aprovar inicialment el Projecte Bàsic i d’execució per a la re-
habilitació de l’Església de Sant Llorenç de Mafet, redactat 
per l’arquitecte, Sr. Àngel Tuset Sánchez, amb un pressupost 
de 221.193,71€, IVA inclòs. 

MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2011 
S’acordà, per unanimitat dels dotze membres presents, 

aprovar provisionalment la modifi cació de les ordenances fi s-
cals reguladores dels tributs següents: 

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Per cada autorització d’abocament d’aigües residuals no do-

mèstiques ................................................................. 150€

TAXA PER LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS
1.- Per tota obertura d’establiment,
     es fi xa una quota de ..................................... 194,80€  
2.- Pels trasllats no forçosos, es fi xa una quota de . 77,80€ 
3.- Per tota obertura d’establiment o inici d’activitat,
     inclosa en l’apartat de llicències ambientals annex II
     de la Llei 20/2009, es fi xa una quota de ............. 300€ 
4.- Pels canvis no substancials de les activitats
     incloses en els apartats de llicències ambientals
     Annex II.1 i Annex II.2 de Llei 3/1998, es fi xa
     una quota de ................................................. 31,30€

5.- Pels canvis no substancials de les activitats
     incloses en els apartats de llicències ambientals
     Annex II de Llei 20/2009, es fi xa una quota de 31,30€

6.- Pels canvis substancials de les activitats incloses
     en els apartats de llicències ambientals
     Annex II.1 i Annex II.2 de Llei 3/1998,
     es fi xa una quota de ..................................... 116,70€ 
7.- Pels canvis substancials de les activitats incloses
     en els apartats de llicències ambientals Annex II
     de Llei 20/2009, es fi xa una quota de ........... 116,70€ 
8.- Per tota obertura d’establiment o inici d’activitat,
     inclosa en l’apartat del règim de comunicació de la
     Llei 20/2009, annex III, es fi xa una quota de ...... 200€ ▼
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9.- Per cada informe de Pla de Dejeccions
     Ramaderes .................................................... 34,45€

10.- Els drets d’expedició de llicència quedaran limitats,
       quan es tracti de trasllats forçosos ................. 34,45€

11.- En el cas que el sol·licitant desestimi amb anterioritat a 
la concessió de la llicència, les quotes que s’hauran de liquidar 
seran el 50% de les que es fi xen en el número anterior, sempre 
que l’activitat municipal s’hagués iniciat efectivament

12.- Control periòdic inclòs en l’apartat del règim de
       co municació de la Llei 20/2009,
       d’emmagatzematge de mate rial ..................... 32,60€

11.- Control periòdic inclòs en l’apartat de
       comunicació de la Llei 20/2009, no inclòs
       en l’anterior ............................................... 202,30€

12.- Canvi de titularitat d’establiment comercial
       i d’activitats ................................................. 32,95€

13.- Canvi de titularitat d’un informe del Pla
       de Dejeccions Ramaderes ............................. 32,60€

14.- Llicència d’ampliació de l’activitat en una
       obertura d’establiment i llicència ambiental ... 92,70€

15.- Modifi cació de llicència ambiental ................. 92,70€

16.- Modifi cació d’una llicència de règim
          de comunicació ............................................ 77,25€

REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL

GALERIES CEMENTIRI
IPC-
2005
4%

IPC-
2006
3,5%

IPC-
2007
4%

IPC-
2008
4,8%

IPC-
2009
4,5%

14- Sant Antoni Abab - - - - 483,68

15.- Mare de Déu del Castell - - - - 483,68

16. Terrenys per a tombes 
o panteons, per m2 94,69 98,00 101,92 106,80 110,00

17. Compra columbari 296,69 307,07 435,06 455,95 469,60

TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I VOL DELS TERRENYS 
I VIES D’ÚS PÚBLIC LOCAL

Ocupació per parades, barraques, casetes de venda, espec-
tacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries 
del carrer i ambulants.

Conceptes: €/m lineal
1.- Parades de mercat, per dia .........................1,65 €/dia
2.- Parades de mercat amb reserva anual,
     per dia .......................................................1,23 €/dia 
3.- Atraccions festes (atraccions diverses, llits
     elàstics, tómboles, casetes de tir i similars) ..2,72 €/dia 
4.- Paravents de bars i similars, per any ......... 81,30 €/any
6.- Ocupació de terrenys amb camions o
     vehicles per a la venda d’entrepans, xurros,
     gelats, hamburgueses, xocolates, refrescos,
     begudes, etc. ..................................................1 €/dia 
7.- Ocupació via pública no especifi cades
     anteriorment, per dia .......................................1 €/dia
8.- Ocupació via pública amb objectes sense
     molestar (màquines expenedores i altres) .....0,41 €/dia
9.- Activitats de restauració, àmbit fi ral ...........16,30 €/dia

Les parades de mercat amb reserva anual, el pagament 
s’efectuarà trimestralment i per tant cal que paguin durant el 
primer mes del trimestre corresponent en concret al mes de  
gener, abril, juliol i octubre, en cas de no satisfer el pagament 
durant aquests mesos es procedirà automàticament a la pèr-
dua del lloc de la parada de mercat.

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA I ESTADA 
EN LLARS I RESIDÈNCIES DE LA TERCERA EDAT. TARIFES CENTRE 
GERIÀTRIC, 2011

1.- Residents:
A- Preus LLAR RESIDÈNCIA:
    a) Preu residents estada permanent ........ 894,97 €/mes
    b) Preu residents estada temporal ........ 1.073,63 €/mes

B- Preus RESIDÈNCIA ASSISTIDA:

    a) Preu residents estada permanent
(preu amb subvenció) ...................... 1.118,76 €/mes

a1) baixa dependència
      (preu sense subvenció) ........... 1.464,25 €/mes
a2) mitja dependència
      (preu sense subvenció) ........... 1.686,48 €/mes
a3) alta dependència
     (preu sense subvenció) ............ 1.976,56 €/mes

    b) Preu residents estada temporal
        (preu amb subvenció) ..................... 1.342,55 €/mes

b1) preu residents estada temporal
      (preu sense subvenció) ........... 1.976,56 €/mes

2.- Centre de dia:
A-  Règim de menjador:

CONCEPTE DIARI MENSUAL
UNITARI TOTAL

Esmorzar 1,98€ 1,43 42,90€

Dinar 5,95€ 5,44 163,20€

Berenar 1,72€ 1,16 34,80€ 
Sopar 4,80€ 4,31 129,30€

TOTAL 14,45€ 12,34 370,20€

B- Servei de bugaderia:
B1- Individual .............................................29,39 €/mes

B2- Matrimonis ...........................................56,68 €/mes

C- Règim d’estada (exclosos els serveis anteriors) 
C1 – Règim d’estada jornada completa .......173,10 €/mes
C2 – Règim d’estada mitja jornada ...............86,56 €/mes

MODIFICACIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL PEL QUE FA REFERÈNCIA A 
LA DIRECCIÓ DE LA FIRA DEL TORRÓ I LA XOCOLATA A LA PEDRA

S’acordà, per unanimitat dels dotze membres presents, mo-
difi car com a representant de l’Excm. Ajuntament d’Agramunt, 
en la Direcció de la Fira del Torró, la Sra. Elisabet Vicens per 
aquesta Alcaldia, quedant refl ectit de la manera següent:

Director de la Fira del Torró: Sr. Amadeu Padullés i Serra

▼



69sió 562[DESEMBRE 2010]

SOL·LICITUD DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES 
DE CATALUNYA I D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE 
L’AJUNTAMENT D’AGRAMUNT DE MODIFICACIÓ DEL CARTIPÀS MU-
NICIPAL PEL QUE FA REFERÈNCIA A LA REGIDORIA DE PROMOCIÓ I 
TURISME

S’acordà, per vuit vots a favor (cinc d’ERC i tres del PSC) i 
quatre vots en contra de CiU, demanar a l’Alcaldia que modifi -
qui, dins de les seves competències, el cartipàs municipal de 
l’Àrea Promoció econòmica, en concret pel que fa a la regido-
ria de turisme i promoció econòmica i designi o nomeni una 
altra persona per dur a terme aquestes funcions.

Carnestoltes Agramunt, 25 Anys!! 
Fem-lo créixer, fem-lo recordar, 
fem-lo viure

Convidem i engresquem tots els agramuntins a parti-
cipar al 25è aniversari del Carnestoltes d’Agramunt, 

i per a tal ocasió hem cregut convenient informar-vos 
amb temps del tema escollit: El Paral·lel de Barcelona 
- Molino. Esperem que us agradi!

Aquest any també iniciarem un nou concurs. El 1r 
Concurs de Balcons. Així doncs, ja podem començar 
a rumiar com cadascú de nosaltres disfressarà el seu 
balcó i així tindrem un poble ben engalanat durant tots 
els dies.

També voldríem engrescar els comerciants de la 
nostra vila a participar en el concurs d’establiments i 
aparadors i donar les gràcies als que ja fa anys que hi 
participen.

Per acabar, dir que s’ha creat una Comissió de car-
nestoltes per a tal ocasió, amb gent de diverses com-
parses, en la qual vosaltres també podeu participar, ja 
sigui presencialment o aportant idees mitjançant cor-
reu electrònic. Esperant, doncs, la vostra col·laboració, 
us deixem el nostre contacte:

carnavalagramunt@gmail.com

Moltes gràcies, Comissió 25 anys!

Activitats nadalenques
Dijous dia 24 de desembre, a les 6 de la tarda

CAGADA POPULAR DE LA SOCA D’AGRAMUNT, al 
Pavelló Firal
Inscripcions a l’Ajuntament d’Agramunt i/o a l’ofi ci-
na de Turisme

Diumenge dia 2 de gener de 2011, a les 12 del mig-
dia

Al Pavelló Firal, ARRIBARÀ EL PATGE KARIM, que 
recollirà les cartes de tots els nens i nenes.

Dimecres 5 de gener, a les 7 de la tarda
Pels carrers de la Vila: GRAN CAVALCADA DE 
SS.MM. ELS REIS D’ORIENT
(Les famílies que vulguin que els Reis d’Orient els 
portin els regals a casa, s’han d’inscriure a l’Ajunta-
ment del 27 fi ns el 30 de desembre)

BALL DE CAP D’ANY al Pavelló Firal amb l’orquestra 
TANDEM

Una orquestra amb un nou concepte d’espectacle, 
innovador, atrevit i espectacular, amb una posada en 
escena diferent.

A partir de 2/4 d’1 de la nit

LLICÈNCIES D’OBRES
ROSALIA GINESTÀ PEREARNAU, per arranjar una part malmesa 

de la tribuna de la façana de l’habitatge. C. Estudis Vells.
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU per obrir una rasa 

per arranjar una avaria de la xarxa de baixa tensió. C. Preixens.
MIAMI-ALEJANDRIA, SLU per enrajolar 2 trasters de l’edifi ci. 

C. Carabassa.
BEPETA COMA RIBÓ, per substituir la banyera del lavabo per un 

plat de dutxa. C. Costa dels Dipòsits.
JOAN BUXEDA FIGUEROLA, - MARIA SALUT PASCUAL PICH, 

per llicència de primera utilització per un habitatge unifamiliar en-
tre mitgeres. Montclar.

JOSEP FLORES BARÓ, per pintar la façana de l’habitatge i ocu-
par la via pública amb camió cistella. C. Ronda Comtes d’Urgell.

ROSA OMEDES FARRANDO, per arranjar una part de la façana i 
per ocupar la via pública amb una bastida. Mafet.

JOSEP PLA GUIXÉ, per arranjar una part de la façana. C. Sió.
JOSEFINA ESTEVE GRANJE, per substituir les obertures d’alu-

mini malmeses de la façana de l’habitatge. C. Àngel Guimerà.
CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL per obrir una rasa per arranjar 

una avaria d’aigua. C. Castell.
MIQUEL BERTRAN CAMATS, per pavimentar l’entrada exterior 

de l’habitatge i del taller. Av. Catalunya.
MARIA ANTÒNIA FARRENY CUCURULL, per canviar enrajolat 

malmès de la terrassa de l’habitatge. Pl. Dula.
MARIO FARRE SÚRIA, per fer dues perforacions per aprofi ta-

ment geotèrmic. C. Ronda Molinal.
CONSTRUCCIONS CAMATS, SA per un dret de connexió d’aigua 

defi nitiva a la xarxa general. Av. Marià Jolonch.
MARTA SOLÉ CHANDRE, per enguixar les parets i enrajolar el 

terra del traster. C. Clos.
JAUME SANTACREU TARRAGONA, per substituir la banyera del 

lavabo per un plat de dutxa. C. Vilavella.
FARMAOPTICS, SA per un dret de connexió d’aigua per la instal-

lació d’un comptador de pas total. Ctra. Cervera.
JOSEFINA GALCERAN CAHELLES, per impermeabilitzar la ca-

nalera interior i substituir els baixants pluvials malmesos. C. Clos. 
JAUME CODINA MARQUILLES, per pintar la façana de l’habitat-

ge. C. Camí de les Masies.
URBAVICENS, SL per llicència de primera utilització - edifi ci 

plurifamiliar compost de 22 habitatges, 24 places d’aparcament 
de vehicles, 2 locals i 17 trasters. Per 24 drets de connexió a la 
xarxa general de clavegueram. C. Control - C. Firal.

JOAN VILADOMAT FONT - MERITXELL OLIVA BOSCH, per un 
dret de connexió d’aigua per obres. C. Domènec Cardenal.
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ALMANAC
I SERVEIS

EFEMÈRIDES DEL MES
INSTITUCIONS i SERVEIS

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

Jutjat de Pau Tel. 973 392 465

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

Rectoria Tel. 973 390 239

Correus Tel. 973 390 081

CASSA Tel. 973 391 627 / 973 392 732

FECSA-ENDESA Tel. 973 392 005

SEGURETAT i ASSISTÈNCIA

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

Mossos d’Esquadra  088

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

Creu Roja Tel. 973 390 880

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

Ambulàncies
Emergències mèdiques (SEM)   061

Farmàcia Esteve Tel. 973 390 428

Farmàcia Viladot Tel. 973 390 087

Funerària Tel. 973 390 862

ESPAI DE CULTURA

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

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

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

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

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

Visites concertades per grups

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

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

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

CENTRES D’ENSENYAMENT

Escola Municipal
de Música Tel. 973 390 536

CEIP Macià-Companys Tel. 973 390 668

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

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

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

TRANSPORTS DE VIATGERS

Estació d’autobusos de Tàrrega
Tel. 973 311 171

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

L’ALTRA MEMÒRIA HISTÒRICA
Dies 12 i 13 de gener de 1944: Agra-

munt celebra el cinquè aniversari de La 
Liberación. Lluís Pons, en el manuscrit 
Crònica dels fets principals ocorreguts 
a la vila d’Agramunt a partir de l’any 
del Senyor 1944, ens relata en català: 
“Hem celebrat el cinquè aniversari de 
l’alliberació de la nostra vila pel gloriós 
Exèrcit Nacional a les ordres del nostre 
insigne Cabdill Francesc Franco; per ter-
cera vegada amb el caràcter d’una petita 
festa major.” Entre els actes religiosos 
hi havia una solemne missa cantada, i 
una funció d’Acció de Gràcies al Senyor, 
amb molt poca concurrència. L’obra 
“Educación y Descanso” va organitzar 
un partit de futbol entre l’Agramunt i el 
“Lérida Balonpié”, on van guanyar els 
forasters. 

El dia 13 les noies de la “Juventud 
Femenina” d’Acció Catòlica van repre-
sentar l’obra de teatre “El Nadal de les 
pastores”, que no van poder representar 
per les festes de Nadal, ja que estaven 
engripades. Diu el Lluís: “L’organització 
va anar de primera, l’interpretació, regu-
lar, i l’èxit de taquilla una mica magre”. 

La resta de la festa la va organitzar 
la “Sociedad cultural-recreativa Casi-
no Agramuntés”, anomenada abans de 
la Guerra amb el nom català de Casal 
Agramuntí. El primer dia van programar 
l’obra de teatre “Chiruca” d’Adolf Tor-
rado. El segon dia la pel·lícula de cine-
ma “Rebeca”. Tots dos dies hi va haver 
concerts i els imprescindibles balls de 
societat.

Com a comentari fi nal diu el Lluís: “En 
conjunt, Agramunt ha celebrat aquesta 
festa amb més vana frivolitat que verta-
der patriotisme, amb més ganes de di-
vertir-se, aprofi tant l’ocasió, que de do-
nar gràcies a Déu per l’immens benefi ci 
que, a través del Cos d’Exèrcit del Maes-
trazgo, d’Ell rebérem en tan memorable 
jornada. Aquesta manera de procedir, si 
bé és de doldre, no pot estranyar gens 
a qui conegui la gent de la nostra vila. 
Alabat sia Déu”.

Ramon Bernaus i Santacreu
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GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE NOVEMBRE

Temperatura màxima: Temperatura mínima: Precipitacions:

40

35

30

25

20

15

10

5

0

–5

40

35

30

25

20

15

10

5

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

°C

Dies

Demografi a

(Mes de novembre de 2010)

NAIXEMENTS
Kevin Belison i Federov dia 21-10
Enric Serra i Sánchez dia   2
Aniol Garcia i Soler dia   5
Yosef Tamer Abdel Latif dia   9
Othman Bouharou dia 18
David Farré i Marquilles dia 18
Joel Funes i González dia 24
Samuel Meza i Hurtado dia 27

MATRIMONIS
David Serra i Barril, i
Estela Sánchez i Funes dia 19

DEFUNCIONS
Antoni Juan i González 97 anys, dia   4
Aurora Freixes i Dalmases 89 anys, dia 12
Josep Pla i Roca 93 anys, dia 30

Temps

PLUJA CAIGUDA DURANT EL NOVEMBRE

Dia   8 ......................................... 9,0 l./m2

Dia 14 ......................................... 1,7 l./m2

Dia 17 ......................................... Inapreciable
Dia 20 ......................................... 4,3 l./m2

Dia 29 ......................................... 1,0 l./m2

Dia 30 ......................................... 1,6 l./m2

TOTAL ......................................... 17,6 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL NOVEMBRE

Màxima del mes ............................... 19°, dia 2
Mínima del mes ..............................–4°, dia 29
Oscil·lació extrema mensual ........................23°
Mitja de les màximes ...........................11,466°
Mitja de les mínimes .............................2,166°
Mitja de les mitjanes .............................6,816°

L’observador: Deudat Pont

GENER 2011

Mes de 31 dies, primer del nostre calendari. 
Els dies són curts i freds: som a ple hivern.

El dia 1 el sol surt a les 7h 17m, i es pon 
a les 16h 33m. El dia 31 el sol surt a les 7h 
04m, i es pon a les 17h 06m.

El dia 20 el sol entra a la constel·lació 
d’AQUARI.

El dia 4 de gener, eclipsi parcial de sol, vi-
sible a Catalunya. Serà visible des de les 7h 
18m, quan surt el sol. Màxim de l’eclipsi, a 
les 7h 57m. Fi de l’eclipsi, a les 9h 17m.

Les fases de la lluna:

Lluna nova el dia   4, a les 09:03 h

Quart creixent el dia 12, a les 11:31 h

Lluna plena el dia 19, a les 21:21 h

Quart minvant el dia 26, a les 12:57 h

l./m2

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

La lluna de gener. Segons els entesos, és la 
lluna de gener la que té més força i infl uència 
sobre els humans i les seves activitats. Quan 
hi havia bruixes, en fer-se velles, perdien el 
seu poder i la seva força. Per tornar-la a re-
cuperar, havien d’ensenyar el cul i les cuixes 
a la Lluna. Per dur a terme aquesta recàrrega 
d’energia, ho feien per la lluna plena de gener. 
Contaven els vells que hom podia reconèixer 
les bruixes, si es passejava al ras les nits de 
lluna plena de gener i observava atentament 
les teulades on hi havia dones amb la roba 
aixecada i d’esquena a la Lluna.

Creien els pagesos que el dia setè de la 
lluna nova de gener era el millor per junyir 
animals per primera vegada, ja que aquell dia 
s’adaptaven bé al jou i admetien la feina sen-
se difi cultat. També aquest dia és el més bo 
de l’any per ferrar els animal de peu rodó per 
primera vagada. 

Pel gener mana la lluna
i pel juliol el sol. 

Les nits de gener
les més clares
i les més fresques de l’any
solen ser.

Dia 1. Diada de Cap d’Any. Antigament l’any 
nou començava el dia 25 de març coincidint 
amb l’Encarnació del Senyor. A Catalunya i a 
tots el territoris de la Corona d’Aragó, el rei 
Pere III el Cerimoniós, amb la fi nalitat de do-
nar més relleu a la festa de Nadal, l’any 1350 
va manar que es fusionessin els dies de Nadal 
i Cap d’Any. També va manar que la documen-
tació de la Cancelleria Reial i de tots els tribu-
nals dependents de la corona, calculessin les 
dates des de la Nativitat de Jesús en comptes 
que des de l’Encarnació i fou adaptat el càlcul 
correlatiu dels dies del mes com encara es fa 
avui, deixant de banda les calendes, el idus 
i les nones. (“Per ço que pus sovint la dita 
Nativitat del Senyor en memòria sia aguda e 
encara foragitats idus, nones e chalendas”).

Cap d’Any gelat,
any de molt blat.

Dia 6: Epifania del Senyor. Adoració dels 
Reis. 

Dia 17: Sant Antoni, Abat. 

Dia 17: Sant Vicenç.

Ramon Bernaus i Santacreu
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Horari de botiga: de 9 a 14 i de 16 a 19h
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RECEPTARI
POPULAR

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

Oració contra el mal
de ventre / III 1

«Entre l’art i la tina
està el Senyor,
a disgust de la senyora
i a gust del senyor;
vi agrit,
pa fl orit,
llit de bova,
mal de ventre passa a fora!
La formiga no té sang,
lo colom no té rinyó;
guardeu-nos de maldillada,
mal de ventre i retrossó.»

(Tres parenostres a la Santíssima Trinitat).

1  Maria Balcells i Mases, d’Agramunt i de 76 anys (de-
sembre del 1979).

Oracions remeieresReceptes casolanes

Xarop per a la tos
Ingredients:

Flor de saüc (2 fl ors), eucaliptus (5 fulles), menta verda fresca 
(3 branquetes), arrel de malví, 1 ceba tallada amb 4 parts, 1 l 
de vi dolç.

Elaboració:
Bulliu tots aquests ingredients fi ns a reduir-ho a 1/3 part. 

Després coleu-ho amb un drap de tela. Preneu una cullerada 
d’aquesta barreja després de dinar. S’utilitza per netejar els bron-
quis i és molt expectorant.

El malví es troba a les zones humides, prop del Canal. Perquè 
tingui propietats cal que l’arrel sigui de fa 2 anys. S’utilitza per a 
aplicacions externes contra furóncols i grans.

El saüc és un arbust gran o arbre. Les seves fl ors són molt am-
ples, són de color blanc i tenen una olor agradable. Es troba prop 
de terrenys humits, per exemple per la zona del Canal d’Urgell.

Rosa M. Rubinat (Tàrrega)
Del llibret “Remeis casolans amb herbes aromàtiques o medicinals de l’Urgell”

editat pel Consell Comarcal de l’Urgell

Receptes de cuina

sió 562[DESEMBRE 2010]

Ingredients per a 4 persones:
200 g de pollastre, 200 g de porc, 100 
g de vedella, 1 ou dur, 3 cebes mitja-
nes, 1 vas d’oli d’oliva (per rostir), 2 
cullerades de mantega, 150 g de for-
matge rallat, 1 paquet de canelons.
Per a la beixamel:

2 cullerades soperes de farina, 1/2 
litre de llet, 1 culleradeta de sal, 1 pol-
sim de nou moscada, 1 culleradeta de 
mantega.

Elaboració:
Bulliu la pasta dels canelons amb 

abundant aigua salada i un raig d’oli 
fi ns que estiguin al punt. Una vegada 

bullits, escorreu-los i estireu-los da-
munt del marbre de la cuina.

Mentrestant, saleu la carn i poseu-la 
a rostir amb l’oli i en una cassola a foc 
lent. Quan al cap d’una estona la carn 
ja ha agafat color, poseu-hi una ceba ta-
llada a trossos perquè l’oli no es cremi.

Quan veiem que la carn està ben 
cuita, les altres dues cebes es posen a 
coure a foc lent a part, amb una mica 
d’oli i mantega.

La carn i les cebes ja cuites junt amb 
l’ou dur es passen per la màquina de 
triturar.

Per a la beixamel poseu en un cassó 
la llet, la sal, la nou moscada, la man-
tega, la farina i remeneu-ho. Aleshores, 
poseu-ho al foc i ho aneu remenant. 
Quan es noti que la cosa es va espes-

sint s’ha de treure del foc, però sobretot 
no deixeu de remenar, ja que si no se’ns 
agrumollaria.

Dins la pasta de carn poseu-hi una 
mica de beixamel, ja que així queden 
més cremosos, i ja estan a punt d’en-
rotllar-los amb la pasta.

Una vegada fets els canelons, poseu-
los en una llauna i tireu-hi per sobre la 
beixamel.

Després, poseu-hi el formatge ratllat 
i una mica de mantega. I ja pot anar al 
forn fi ns que estiguin ben rossets.

Maria Corbella Rosell (Vallfogona de Riucorb)
Del llibret “Receptes de cuina
tradicional de l’Urgell” editat

pel Consell Comarcal de l’Urgell

Canelons de carn
casolans

Aconseguiu
un

 OBSEQUI
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TALLERS
LLAGUNES

- VEHICLES NOUS
  - Km 0
     - GERÈNCIA

- VEHICLES NOUS
  - Km 0
     - GERÈNCIA

MAQUINÀRIA FORESTAL
AGRÍCOLA - JARDINERIA

ARTESA DE SEGRE  -  TEL. 973 40 01 48

OUUS

A

OUSOUUSSOUS

AA
MAQMA UINNÀRIÀRIA FA FORESTASTAL
AGRÍCOÍCOLALA J- JARDARDINERIA

TEL 973 40 01 48

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

Formatges Monber
Elaboració Artesanal

C/ Les Eres,18 - Tel. 973 390 316 - Agramunt
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❚ Coordina Rosa Maria Sera

per
Ricard Bertran

Les 7
diferències

El Mercat de Nadal es 
va cloure amb la tradi-
cional cantada de nada-
les, a la qual enguany es 
va incloure una petita 
representació.

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

A veure si les tro beu!

LLEURE AMENITATS

75sió 562[DESEMBRE 2010]

Solució a les
7 diferències:

Solució a
l’ARITGRAMA:

ARITGRAMA

Ompliu el gràfi c perquè es compleixin
les igualtats.

SOPA DE LLETRES

En aquest embolic de lletres hi troba-
reu dotze paraules que comencen totes 
amb la consonant X.

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

Xafarder, xàfec, xalet, xaval, xerrada, 
xibeca, xicot, xicra, xicranda, ximple, 
xocolata i xurriacada.

 A X D G I T B E X H C F

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

+ – =8

+ + +

+ 6 + =8

+ – +

+ – =8

=8 =8 =8

3+9–4=8

+++

1+6+1=8

+–+

4+7–3=8

=8=8=8
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LA FOTO

per JOSEP BERTRAN

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

Aquesta és una imatge que 
fa centenars d’anys que és 

entre nosaltres, però que molt 
pocs agramuntins han pogut 
veure per la situació d’alçada 
en què es troba. Es tracta d’un 
dels capitells dels pilars que hi 
ha adossats a cada una de les 
sis columnes de les tres naus 
de l’interior del temple de San-
ta Maria. És un grup escultòric 
que representa l’Adoració dels 
Reis Mags a Jesús. És més pri-
mitiu que el grup que descriu la 
mateixa escena en la portalada 
principal del temple.
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BAR ESPORT
Crema de cafè, combinats

i tapes variades

Plaça del Mercadal, 2  -  Tel. 973 39 03 02
AGRAMUNT

                             CONSTRUCCIONS

BLANCO-ROVIRA,  S.A.
SERVEI DE COMPRESSOR I GRUP ELECTROGEN

Carretera de Tàrrega, 23
Telèfon 973 39 07 20 AGRAMUNT

Trenta-dosè i vintè aniversari
dels esposos

Ramon Mora i Solsona
Rosa Vicens i Miralles

A. C. S.

Us preguem un bell record i una oració.

Agramunt, desembre 2010   

Bones

   Festes

Bones

   Festes

Estimat i recordat fi ll i germà.

Aquest Nadal del 2010 es compleix l’11è 
aniversari de la teva trista marxa d’aquest 
nostre món. Però tu segueixes estant dins dels 
nostres cors i del pensament. Mai no t’hem 
oblidat ni t’oblidarem com a bon fi ll i germà. 
Jo, la teva mare, sempre parlo amb tu. Sé que 
no em pots contestar, però espero no tardar 
molt en estar junts.

T’estimem, però ens falta la teva rialla.

Gràcies a tots els que segueixen recordant-te.

Joaquim, Josefi na, Toni

Xavier López Berengué
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Després d’uns anys competint en el Campionat Provincial d’Afi cionals, on s’aconseguiren dos subcampionats, el 
C.F. Agramunt va tornar a disputar un campionat de categoria regional. Va ser la temporada 1976-77 en la Tercera 

Regional, on l’Agramunt va quedar campió del seu grup quan encara faltava una jornada per acabar. Era el dia 1 de 
maig de 1977 quan es va guanyar l’Isona per 3 gols a 1, el que va comportar l’ascens a Segona Regional.

D’esquerra a dreta
i de dalt a baix:

1) Josep M. Martí. 2) Josep 
Solé. 3) Silverio Garcia. 4) Jo-
sep Marsà. 5) Ramon Areny. 
6) Josep Balagueró. 7) Josep 
Ribó. 8) Cisco Vilanou. 9) Ma-
nuel Verdejo. 10) Joan Bertran 
(Petera). 11) Ramon Torra. 
12) Andrés Ramos. 13) Her-
minio Hernández. 14) Ramon 
Invernon. 15) Josep Pampalo-
na. 16) Jaume Caballer. 17) 
Antoni Pintó. 18) Salvador 
Bordes.

L’àlbum ����

1 2
3 4 5 6 7

8 9

10

11 12 13 14 15 16 17 18
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