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PORTADA:
Per als més menuts de la casa l’arribada de 
SS.MM. els Reis d’Orient representen el mo-
ment culminant d’uns dies plens d’il·lusió i de 
màgia com són les festes de Nadal. I si els 
Reis els tens a tocar, et miren i et parlen, es 
barregen un conjunt de sentiments i de sen-
sacions que tota la vida recordaràs.
(Josep Bertran)
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CRÈDITS

ESTIMATS LECTORS...

De l’assemblea 
els assistents 
en van sortir 
il·lusionats. Una 
entitat cultural 
s’havia assegu-
rat la continuïtat 
gràcies a la 
incorporació de 
saba jove. Una 
altra anunciava 
nous i renovats 
objectius i ganes 
de col·laboració.

En la carta als nostres estimats 
lectors del mes passat ens fè-

iem ressò i comentàvem la crisi 
que patia l’Agrupació Sardanis-
ta Barretina. Una crisi generada 
per la falta de relleu en la junta 
directiva. Des de la seva funda-
ció fa 25 anys, un reduït grup 
de persones, amb algunes alter-
nances, havien anant estirant del 
carro fi ns que van dir prou.

Ho van fer a través de SIÓ en 
una contundent nota en la qual 
s’advertia que si en l’assemblea 
general extraordinària del 15 de 
gener no sortia una nova junta, 
ells abandonaven i portaven els 
llibres a Ca la Vila. Va ser un 
cop de puny sobre la taula que 
va servir per alertar els socis ad-
vertint-los que la cosa anava de 
veres.

El dia 15 es va celebrar l’as-
semblea amb una bona assistèn-
cia de socis. Un observador atent 
ja va detectar que la reunió seria 
profi tosa. Entre els assistents 
destacava una colla de joves, 
nois i noies, que van arribar tots 
junts i es van asseure en un dis-
cret segon terme.

Una vegada complerts els pro-

ce diments legals en aquests ti-
pus d’assemblees, es va entrar en 
el tema candent i motiu de la reu-
nió: la presentació de voluntaris 
per renovar la junta. Ràpidament 
una noia de la colla va aixecar la 
mà per indicar que un grup d’una 
desena de persones es presenta-
ven per ocupar els càrrecs.

Es va sentir, ni que sigui me-
tafòricament, un gran sospir 
d’alleujament i les cares de tot-
hom es van relaxar. El que sem-
blava un miracle s’havia acom-
plert. Els integrants de la junta 
sortint, més contents que un gín-
jol, els van prometre tota mena 
d’ajudes i col·laboracions, tant 
en l’imminent traspàs com en les 
gestions del dia a dia.

La cap visible de la colla i nova 
presidenta de la “Barretina” és 
Natàlia Ribó acompanyada d’uns 
set o vuit joves d’entre 30 i 40 
anys. Aquesta incorporació al 
capdavant de l’Agrupació és la 
tant esperada renovació gene-
racional. Rebran una torxa que 
ha cremat ininterrompudament 
durant gairebé 25 anys. Ells ma-
teixos són fruit d’aquesta feina, 
ja que es van introduir en el món 

de la sardana en els cursets que 
feia el Paulí Ribera.

La segona part de l’assemblea 
comptà amb la intervenció de la 
Cobla Jovenívola d’Agramunt que 
va exposar els seus projectes, 
també renovadors, més imme-
diats. Entre aquests destaca la 
presentació del CD que han en-
registrat fa poc i que es vol fer 
en una gran celebració popular 
per la qual es demanava la col-
laboració de la “Barretina”, a 
l’ensems que la Cobla s’oferia a 
treballar en aquesta nova etapa 
de l’Associació.

D’aquella assemblea els as-
sistents en van sortir il·lusionats. 
Una entitat cultural s’havia asse-
gurat la continuïtat gràcies a la 
incorporació de saba jove. Una 
altra, formada per joves però ja 
amb un bagatge de 25 anys de 
feina a l’esquena, anunciava 
nous i renovats objectius i ganes 
de col·laboració.

Què voleu més? Això és assegu-
rar el futur. Això és un exemple.

Afectuosament, 
Bernat Jofre

Agramunt, gener 2011

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Ajuntament
d’Agramunt
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SS.MM. els Reigs d’Orient enguany feren el seu parlament des de les escales de l’església,
on petits i grans els reberen amb satisfacció i els escoltaren amb cares alegres i somrients
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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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ACTUALITAT FETS DEL MES per JOSEP BERTRAN

De Nadal a Reis

Enguany SS.MM. els Reis 
d’Orient van tenir una 
multitudinària acollida 

segurament propiciada per una 
agradable temperatura, inusu-
al en aquesta època. Recorre-
gut i celebracions sense cap 
novetat en relació als darrers 
anys, amb les tres carrosses 
reials i una altra per portar els 
regals. La variació va ser l’es-
cenari de la recepció civil, és 
a dir la rebuda de l’alcalde i 
el parlament del Rei Negre es 
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71. Els Reis Mags i l’alcalde de la 
Vila dirigint-se als agramuntins 
des de les escales de l’església, 
degut a les obres de l’ajunta-
ment.

2. Alegria i satisfacció dels 
presents a l’arribada de SS.MM.

3. Carrossa del rei Melcior.

4. Carrossa del rei Baltasar.

5. Carrossa del rei Gaspar.

6. El patge Karim recollint les 
cartes dels joves agramuntins.

7. Els Reis van arribar carregats 
de regals per a tothom.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

van fer a les escales de l’es-
glésia, després de l’adoració 
al Nen Jesús. El motiu del 
canvi va ser les obres que es 
fan des de fa molts mesos a 
Ca la Vila. L’alcalde, Amadeu 

Padullés, en la seva interven-
ció va lliurar, als Reis d’Orient, 
la clau de la Vila, millor dit, la 
clau autèntica de la porta de 
l’Ajuntament, com a símbol de 
les de totes les llars agramunti-

nes. Posteriorment, la comitiva 
reial es desplaçà fi ns al polies-
portiu on els nens i nenes van 
rebre un petit obsequi.

Patge Karim
Fidel, també, a la seva cita 

anual, el Patge Karim va venir 
a recollir les cartes dels in-
fants de la Vila el diumenge 
dia 2 de gener, a les dotze del 
migidia, al Pavelló.

Parc de Nadal
L’Ajuntament va organitzar 

una nova edició del Parc de 
Nadal que ocupava el Pavelló 
Firal. La novetat d’enguany va 
ser l’obertura del nou espai 
dedicat als infants fi ns a tres 
anys. Havien d’anar acompa-
nyats d’una persona gran. Va 
tenir molt èxit, com la resta 
d’activitats, les habituals en 
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  8. La participació a l’Actinadal 
va tornar a ser nombrosa.

  9. Enguany el Parc de Nadal 
comptava amb la novetat 
d’un espai dedicat als infants 
fi ns a tres anys.

▼
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aquests tipus de salons infan-
tils nadalencs. Cal destacar 
que l’agramuntí és dels pocs 
que s’obre en sessions de 
matí i tarda.

Il·luminació Sta. Maria
Amb motiu de les festes 

na dalenques, la Parròquia va 
instal·lar al temple de Santa 
Maria una il·luminació provi-
sio nal, complementària a l’ha-
bitual. Es van col·locar uns fo-
cus de diferents colors als peus 
dels pilars amb un efecte com 
el que es pot veure a la foto.

Pessebre vivent a la ZER
La ZER del Sió va organit-

zar, el dia 21 de desembre, 
un pessebre vivent al nucli 
de Butsènit. Estava concebut 
per escenifi car-se a l’aire lliu-
re, en el casc antic del poble. 

Malauradament va ploure tot 
el dia i el Pessebre es va haver 
de traslladar a l’interior de la 
carpa que hi ha al recinte es-
portiu. La bona i ràpida feina 
de professors i pares d’alum-
nes va crear i modifi car deco-
rats amb un molt bon resultat.

Pessebre vivent a Montgai
Per segon any consecutiu, 

els escolars de Montgai van 
protagonitzar un pessebre vi-
vent amb diversos escenaris 
que estaven localitzats en in-
drets del centre històric de la 
Vila.

JO
S

E
P

 B
E

R
TR

A
N

JO
S

E
P

 B
E

R
TR

A
N

JO
S

E
P

 B
E

R
TR

A
N

JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN MITJAVILA

11

12

13

14

10. Durant les festes es va 
instal·lar, al nostre Temple 
Parroquial, una il·luminació 
provisional i complementària 
a l’habitual.

11. El conjunt orquestral Tandem 
va amenitzar el ball de Cap 
d’Any al Pavelló, que va ser 
molt concorregut.

12. Pessebre vivent a Butsènit 
organitzat per la ZER del Sió.

13. Detall del Naixement, del 
pessebre vivent a Butsènit.

14. Els escolars de Montgai, per 
segon any consecutiu també 
van escenifi car un pesebre 
vivent.

A Butsènit i a 
Montgai es van 
escenifi car sengles 
pessebres vivents.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

“Diner negre”, una comèdia d’enredo

El Grup Escènic Agra-
muntí va presentar els 
dies 25 i 26 de desem-

bre i 2 de gener, la comèdia 
“Diner negre” original del dra-
maturg Ray Cooney. És una co-
mèdia d’enredo blanc que va 
distreure i fer riure un públic 
que va omplir el Casal en les 
tres sessions que es va oferir. 
Un intercanvi involuntari d’un 
maletí ple d’una picossada 
d’euros, entre un membre de 
la màfi a russa i un executiu, 
i l’oportunitat de quedar-se’ls 
ja que són diners negres, por-
ten a una sèrie de situacions 
plenes de malentesos que són 
viscudes per uns personatges 
totalment histriònics. 

JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN

▼
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

Una sèrie de 
situa cions plenes 
de malentesos
són viscudes
per uns perso-
natges totalment 
histriònics.

Joan Francesc Puig / Carles Garcia

Antonieta Canosa / Isabel Moratella de Martín

Ramon Bernaus /
Inspector de policia Andrés Gutiérrez

Francesc Bullich / Aleix

Honest Valentines / Sr. Corrrrtero

Joan Ribalta / Oscar Martín

Francesc Cifuentes  /
Inspector de policia
Antonio Morales

Dolors Ginestà / Anna Moratella de Garcia
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FITXA TÈCNICA:

REPARTIMENT

Carles Garcia ................................................  Joan Francesc Puig
Anna Moratella de Garcia ...............................  Dolors Ginestà
Oscar Martín .................................................  Joan Ribalta
Isabel Moratella de Martín..............................  Antonieta Canosa
Aleix .............................................................  Francesc Bullich
Inspector de policia Antonio Morales ...............  Francesc Cifuentes
Inspector de policia Andrés Gutiérrez ..............  Ramon Bernaus
Sr. Corrrrtero .................................................  Honest Valentines

Llum i so
Rossend Carrera
Joan Jubete
Ramon Roqué

Perruqueria i estilisme
Imma Guerrero
Joan Jubete
Pilar Lago

Apuntadores
Anna Santacreu
Àngels Ribalta

Cartell i Programa de mà
Anna Torres

DIRECCIÓ: Carme Vicens

TÈCNICS

Realització i muntatge
escenogràfi c

Jaume Villalta
Àngel Villalba
Amadeu Balasch
Honest Valentines
Francesc Cifuentes
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Ca la Rosa
Menjars casolans

per emportar

- L’Estoneta -
bar cafeteria

973 390 468
Menú diari

8,50 
Per emportar

5,50 
C/ Pau Casals, 12
AGRAMUNT
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1. Publicacions
L’Espai Guinovart va ser 

l’escenari de la presentació 
d’un nou llibre de Ferran Aisa 
i Mei Vidal. Es tracta d’una 
extensa i completa biografi a 
del poeta català Joan Salvat-
Papasseit. La presentació va 

anar a càrrec del company 
de redacció, Joan Puig. El 
llibre es titula “Joan Salvat-
Papasseit, 1894-1924” i és 
un complet repàs a la seva
biografi a amb aportacions to-
talment inèdites fruit d’una 
exhaustiva recerca dels seus 

autors. La publicació de l’obra 
va coincidir amb una gran ex-
posició, la més important que 
mai s’hagi organitzat, que es 
fa a Barcelona d’aquest gran 
poeta.

2. Curs d’empreses
Un total de 15 alumnes han 

participat diverses setmanes 
en el primer curs sobre la cre-
ació i gestió d’empreses que 
s’ha celebrat a Agramunt, per 
part del Consell Comarcal en 
col·laboració amb l’Ajunta-
ment. Ha estat un curs de 60 
hores en les quals els parti-
cipants han rebut coneixe-
ments i pautes per la posada 
en marxa de nous negocis, 
tant en aspectes conceptuals 
com pràctics.

3. Farmaòptics, 25 anys
La fi rma Farmaòptics amb 

seu a la nostra Vila ha cele-
brat el 25è aniversari de la 
seva creació, impulsada per 
un grup de 15 farmacèutics-
òptics lleidatans sota el lide-
ratge de l’agramuntí Josep 
Esteve. Per celebrar l’efemè-
ride es va organitzar una festa 

ACTUALITAT FETS DEL MES
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La presentació 
de la publica-
ció sobre Joan 
Salvat-Papasseit 
va anar a càrrec 
de Joan Puig.

1

2 3
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a Barcelona, amb l’assistèn-
cia d’unes 300 persones d’ar-
reu de l’Estat i s’ha editat una 
publicació en què es repassa 
la trajectòria de la fi rma. Ac-
tualment està present en to-
tes les comunitats amb més 
de 600 establiments adherits 
i representa el 10 per cent de 
tot el sector òptic espanyol.

4. Eclipsi solar
El dia 4 de gener hi va haver 

un eclipsi parcial de sol a les 
8,19 hores del matí. Des de 
les comarques lleidatanes no 
es va poder observar gaire bé. 
Es va haver d’anar fi ns l’Ob-
servatori Astrològic del Mont-
sec per poder captar imatges 
amb una certa nitidesa, com 

la fotografi a que publiquem. 
Ara haurem d’esperar més de 
quatre anys per tornar a veure 
un fenomen similar.

5. L’Espai ha tancat
    la Botiga

A fi nals d’any l’Espai Guino-
vart va tancar la botiga que te-
nia oberta des de l’any 1997 
a la mateixa plaça del Mercat. 
Amb tot, els objectes que s’hi 
venien es poden continuar 
comprant al propi Espai. Aviat
s’hi habilitarà un indret per 
exposar-los, segons van expli-
car fonts del patronat. Amb 
el tancament s’estalviaran les 
despeses de lloguer i mante-
niment de la botiga. A la foto 
es pot veure el dia de la inau-
guració que va comptar amb 
la presència de Josep Grau, 
aleshores president de la Di-
putació.

6. Rehabilitació
    de Sant Llorenç

Des de fa dies es treballa 
en la rehabilitació de l’esglé-
sia de Mafet que es va tancar 

ACTUALITAT FETS DEL MES
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Els objectes que 
es venien a la 
Botiga de l’Es-
pai Guinovart es 
poden continuar 
comprant al propi 
Espai.
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al culte a causa d’una gran 
esquerda que va aparèixer a 
la façana principal. Sembla 
ser que ho va provocar el fet 
que la roca sobre la qual s’ai-
xeca l’edifi ci, es va esquer-
dar per diversos llocs. Els 
treballs, amb un pressupost 
de 188.000 euros, consis-
teixen a injectar formigó a 
la roca i als baixos del tem-
ple per assegurar-ne la seva 
estabilitat. També es lligarà 

tota l’estructura de l’edifi ci; 
es rehabilitarà la teulada i el 
terra de l’interior. En una se-
gona fase, valorada en 90 mil 
euros, es complementaran els 
treballs. El fi nançament va a 
càrrec de “la Caixa” amb un 
conveni amb la Generalitat, 
100.000 euros; el departa-
ment de Cultura, 40.000 i 
l’IEI de la Diputació de Lleida 
amb 38.000. Per a la resta es 
buscaran més recursos.

7. Segla Molinal
Les obres de la concentra-

ció parcel·lària i dels regs del 
Segarra-Garrigues han afectat 
un bon tram de la històrica 
Segla Molinal que transcorre 
paral·lela a l’antic camí de 
Puigverd. Aquestes mateixes 
obres ja van fer desaparèixer 
altres trams del municipi veí. 
A hores d’ara ja es pot donar 
pràcticament per eliminada 
aquesta conducció a cel obert 
que durant segles va ser el 
principal abastament d’aigua 
a la nostra vila. Recordem 
que l’agafava des d’una pei-
xera del Sió, més amunt de 
Puigverd, i la portava fi ns a la 
bassa del molí, on hi ha ara el 
Casal, a més d’abastir horts, 
geladors i altres serveis. La 
Segla es conserva sota d’al-
guns edifi cis.

8. Arbres malalts
Dels cinc arbres que esta-

ven plantats des de fa més 
de 50 anys a la vorera dels 
Estudis Nous, en queda un 
de solitari. La resta han anat 
desapareixent sense que fos-
sin substituïts. A primers de 
gener es va tallar el penúltim. 
Segons l’Ajuntament, estava 
afectat per una malaltia que 
motivava que uns cucs l’anes-
sin buidant per dintre, amb
el perill de caure a sobre d’al-
gun vianant en qualsevol mo-
ment. Davant el perill s’optà 
per fi car-hi aquesta protecció 
durant les festes i després ar-
rencar-lo. Un dels arguments 
per no replantar els arbres és 
que les seves arrels malmeten 
les conduccions dels serveis 
que hi ha soterrats. En aquest 
cas afectaven també la volta 
de la Segla Molinal que en 
aquell indret passa per sota 
el carrer.
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A hores d’ara ja es 
pot donar pràctica-
ment per eliminada 
la conducció de la 
Segla Molinal a cel 
obert, la qual du-
rant segles va ser 
el principal abas-
tament d’aigua a la 
nostra vila.

7

8 ▼
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ACTUALITAT FETS DEL MES

9 i 10. Bombones
Amb el títol de Bombones 

la Galeria d’Art exposa des 
del dia 16 de gener i fi ns el 4 
de febrer una mostra de l’ar-
tista lleidatà d’origen argentí, 
Ermengol. La bombona, un 
objecte quotidià –com ho era 
el butaner (en algunes cases 
més quotidià que en d’al-
tres!)–, un objecte de clara 
referència i d’un color més 
que característic, mimètic: el 
color taronja butà. Un color i 
una forma que han estat mo-
difi cats alterant l’ordre d’allò 
establert. Unes bombones 
que ja no compleixen la nor-
mativa de la seguretat ni els 

cànons estètics que les iden-
tifi quen com a tals. Com tam-
poc no compleixen la funció 

per a la qual varen ser produï-
des. Han patit un reciclatge, 
l’obligada moda del segle XXI, 
explica el propi autor.

La inauguració, a la una en 
punt del migdia del dia 16, 
va comptar amb la participa-
ció del grup Teatredetics que 
va protagonitzar una acció 
teatral. Quatre personatges 
participen en el naixement 
d’una bombona de butà a 
càrrec d’una partera assegu-
da al capdamunt d’una alta 
paridora. Al seu voltant evo-
lucionen, al so d’una música 
operística, tres personatges: 
una dona que passeja el gos 
que té la forma d’una bom-
bona; una altra que empeny 
un cotxet amb nadó que és 
també una bombona de butà 
i, fi nalment, un “butanero” 
amb la bombona a l’espatlla, 
la clàssica, vaja.JO
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La inauguració, 
a la una en punt 
del migdia del 
dia 16, va comp-
tar amb la parti-
cipació del grup 
Teatredetics que 
va protagonitzar 
una acció tea-
tral.

9

10

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

Pilar Figuera - Tel. 973 39 20 42
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ENTITATS ASSOCIACIÓ DE DONES “ESBARJO”

Marató 2010 Pilar Marquilles i Mora

Benvolguts amics solidaris,

Amb els millors desitjos 
que tingueu un bon any, el 

grup d’Escala en hi-fi  de les 
dones de l’Esbarjo agraeix de 
tot cor la solidaritat i partici-
pació de tots els agramuntins 
i agramuntines, i gent de les 
nostres contrades, als espec-
tacles d’aquest proppassat 
mes de desembre, que s’orga-
nitzen des de fa onze anys, en 
benefi ci de La Marató de TV3.

Per a nosaltres és un honor 
i un plaer col·laborar per les 

causes que, any rere any, la 
Fundació de La Marató vol 
solidaritzar-se. També és cert 
que aquesta voluntat i co-
ratge necessaris, signifi quen 
deixar assumptes personals i 
fami liars durant uns mesos, a 
voltes força aparcats; però no 
ens importa, així ho volem!

La Marató s’ha convertit 
també en una cita apreciada 
per tothom. Té lloc cada mes 
de desembre a la nostra Vila, 
amb una assistència de pú-
blic molt sorprenent i benvin-
guda per la nostra agrupació.

Com és sabut pels assis-
tents als espectacles, s’han 
combinat representacions 
per a diverses edats i gustos 
ben diferents, sempre amb la 
voluntat d’agradar a tothom. 
Però, ara, el més gratifi cant 
per a nosaltres és comuni-
car la quantitat de diners 
que hem donat a La Marató: 
8.020 euros. Esperem que 
aquests diners vagin desti-
nats a les lesions medul·lars 
i cerebrals adquirides. Mos-
trem com sempre la confi rma-
ció bancària de l’ingrés.

I res més, amics, esperem 
que la pròxima Marató ens 
puguem tornar a retrobar.

Molta salut per a tothom!  ■

La quantitat de 
diners que hem 
donat a La Marató 
és de 8.020 euros.

MAITE MONNÉ

MAITE MONNÉ
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ENTITATS LA CORAL

Concert de Sant Esteve
per J. Pijuan

Un any més el nostre 
magnífi c temple de 
Santa Maria d’Agra-

munt es va omplir de joia 
amb el Concert de Nadal, que 
van oferir la Coral d’Avui i la 
infantil Bon Cant el dia de 
Sant Esteve, com a felicitació 
d’aquestes festes nadalen-
ques.

La coral infantil va ser la 
primera d’actuar i amb un 

uniforme nou. Déu n’hi do del 
goig que feien! En primer lloc 
ho va fer el grup dels “petits”, 
que aquest curs està format 
per vint-i-set cantaires i en 
els assaigs compten amb la 
col·laboració de l’Ares Bobet. 
Dirigits per la Joana Tolmos 
ens cantaren: Benvinguts, de 
Jaume Moreno Peracaula; A 
la plaça, popular alemanya; 
Cançó de bressol, popular 

belga; i La llum del fanalet, 
de Jaume Moreno Peracaula.

Després dels “petits” va ve-
nir l’actuació dels “mitjans” 
format per catorze cantaires 
que, dirigits per l’Esther Ca-
bós, ens cantaren: Sota Sant 
Llorenç, una cançó tradici-
onal catalana harmonitzada 
per Santi Riera; La barca, de 
Xavier Gols; i a continuació 
dues cançons populars ale-
manyes adaptades per Maria 
Martorell, Et saludem Infant 
Diví i Any Nou.

Finalitzà l’actuació de la Co-
ral Infantil amb els “grans”. 
A pesar de ser un grup reduït 
de només nou cantaires vam 
poder comprovar amb la seva 
magnífi ca actuació la dedica-
ció i il·lusió que posen en els 
assaigs. Dirigits per la Joana 
Tolmos van interpretar-nos: 
Escolta-ho en el vent, un Folk 
Song americà de Bob Dylan 
amb adaptació de Ramon 
Casajoana; Whatever will be, 
will be (Que serà, serà) de Jay 
Livingston i Ray Evans; Ara 
és nat el Diví Infantó, popu-
lar francesa; i Cançó de Na-
dal d’Antoni Tolmos sobre un 
poema d’Enric Falguera que 
va comptar amb acompanya-
ment de bateria pel Gerard 
Miralles.

Dirigida per l’Anna Gascón, 
la Coral d’Avui va interpretar 
en el seu torn les següents 
cançons des del darrere de 
l’altar: Veni, veni Emmanuel, 
una cançó en llatí de Zoltán 
Kodály; Ding dang dong, una 
cançó popular ucraïnesa har-
monitzada per S. Yaroff; Di-
rait-on, una de les cinc peces 
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Actuació del grup petit
de la Coral Bon Cant.

Actuació del grup gran
de la Coral Bon Cant.

El concert va ser 
seguit per un 
nombrós públic 
que va gaudir 
plenament dels 
cants.
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del cicle “Chanson de roses” 
de Morten Lauridsen; i segui-
dament tres peces de John 
Rutter, Christmas Lullaby, 
Child a manger (tradicional 
cèltica) i A Gaelic Blessing 
(una benedicció gal·lesa).

El concert fi nalitzà amb 
l’actuació conjunta de les 
dues corals amb la nadala 
de Francesc Vila, Nadal, di-
rigida per l’Anna Gascón. Els 
acompanyaments de piano 
van anar a càrrec de la Dolors 
Ricart.

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

ALTRES CONCERTS
El diumenge 2 de gener vam 

tenir el goig de poder escoltar 
a l’església la Coral Sant Ra-

mon de la veïna població de la 
Segarra, Sant Ramon.

És una coral molt recent 
formada per la Pasqua del 
2001 i la dirigeix el pare José 
Antonio Lacasa, però des del 
setembre de l’any passat ha 
encetat un nou projecte mu-
sical sota el guiatge de la nos-
tra directora Anna Gascón.

La coral va solemnitzar de 
primer la missa major i des-
prés ens va oferir un petit 
concert de set nadales. Des-
prés de la seva actuació se’ls 
va fer lliurament d’un plat de 
ceràmica com a record, i tot 
seguit les dues corals vam 
cantar una cançó conjunta-
ment com a cloenda del con-
cert que va ser seguit per un 
públic molt nombrós.

La Coral d’Avui
a Sant Ramon

El dia de Reis vam retornar 
a la Coral Sant Ramon la seva 
visita a Agramunt, participant 
en el concert de Nadal que fan 
tots els anys en aquesta data 
al Santuari de Sant Ramon. 
Cada coral va cantar set can-
çons. Després de la nostra ac-
tuació, la coral amfi triona va 
obsequiar-nos també amb un 
detall com a record. El concert 
va acabar amb l’actuació con-
junta de les dues corals.   ■A
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Actuació de la Coral
Sant Ramon.

Actuació de la Coral d’Avui 
al Santuari de Sant Ramon.
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ENTITATS CENTRE EXCURSIONISTA D’AGRAMUNT

L’activitat no s’atura

Sortida
al Coscollet

El passat diumen-
ge 12 de desembre 
una quinzena de so-
cis del CEA i alguns 
del Centre Excursio-
nista d’Oliana vam 
anar a pujar El Cos-
collet (1.610 m). El 
dia es va despertar 
molt fred i boirós a 
Agramunt, però un 
cop passat Peramola 
vam deixar els núvols 
sota nostre i vam po-
der gaudir del sol i 
temperatures per so-
bre dels 15º.

El Coscollet és un 
cim característic per 
la gent d’Oliana i 

també el sostre de 
l’Alt Urgell. La puja-
da va ser sostinguda 
des d’un bon princi-
pi, però entretinguda 
i amb magnífi ques 
vistes durant tota 
l’estona. Un cop al 
cim, bé valia la sua-
da que vam fer: als 
nostres peus el pan-
tà d’Oliana, Sant 
Honorat i un mar de 
boira que tapava tota 
la plana lleidatana. 
En la panoràmica de 
360º i amb el magní-
fi c dia que feia vam 
poder veure Mont-
serrat, el Montseny, 
la Pica d’Estats, el 
Cadí, l’Aneto,...

Torronada
El dimecres dia 22 

vam fer la torronada 
a la sala del Pavelló 
Municipal. En la tro-
bada es va presentar 
el calendari per al 
primer semestre del 
2011 i es va donar 
la informació sobre 
el procediment de les 
llicències federatives. 
La projecció de fotos 
de les activitats rea-
litzades durant la se-

gona meitat del 2010 
i els torrons van tan-
car l’acte que ofi cio-
sament clausura el 
1r trimestre de la 2a 
temporada del CEA.

Barra de
cap d’any

La nit de cap d’any 
un grup de voluntaris 
(socis, amics i sim-
patitzants) ens vam 
arromangar i vam tre-
ballar de valent a la 
barra del Pavelló. Tot 
va sortir bé, i amb el 
bon ambient i les ga-
nes de gresca el can-
vi d’any va ser una 
festassa. 

Volem donar les 
gràcies a tots els que 
d’una manera o altra 
van col·laborar amb 
el CEA per tal que tot 
funcionés a la perfec-
ció.

Ja ha començat 
el període per 
federar-se!

Recordem als socis 
que per federar-se 
ens han de fer arribar 
les seves dades jun-
tament amb el tipus 
de llicència triada i el 
comprovant de paga-
ment.

Recordar-vos també una altra vegada que 
si voleu més informació podeu entrar a la 
nostra pàgina web www.ceagramunt.com o 
enviar-nos un correu electrònic a l’acreça 
ceagramunt@gmail.com
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En la panoràmica 
de 360º des del 
cim del Coscollet 
i amb el magní-
fi c dia que feia 
vam poder veure 
Montserrat, el 
Montseny, la Pica 
d’Estats, el Cadí, 
l’Aneto,...
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ENTITATS ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Activitats de l’escola

Caramelles
Ja estem preparant les 

Caramelles. Com els últims 
anys, cada divendres a partir 
de les nou de la nit fem as-
saig a l’Escola. Com us vàrem 
comunicar el mes passat, hi 
pot participar tothom a qui 
li faci il·lusió. No hi ha límit 
d’edat. Si voleu que la tradi-

ció es mantingui ben viva, us 
animem a venir durant aquest 
trimestre (o el que en queda) 
a l’Escola, a les nou de la nit, 
a cantar! Recordeu que com 
més serem, més riurem!!

Audició
El dia 19 d’aquest mes 

està previst fer una audició, 
la primera d’aquest segon tri-
mestre. Alumnes de diferents 
edats tocaran cançons i peces 
que havien estat preparant 
últimament. El públic podrà 
sentir instruments com el cla-
rinet, la fl auta travessera, el 
violí i el saxo, entre d’altres.

Sortida
El diumenge dia 23 de ge-

ner uns quants alumnes i pa-
res de la nostra Escola tenim 
previst anar al Teatre de la 
Llotja de Lleida, per a veure 
el “Superbarber de Sevilla”. 
Aquest espectacle, que està 
pensat per a nens de 6 a 14 

anys, és una producció de la 
companyia del Tricicle. És 
una adaptació de la famosa 
òpera, cantada en català amb 
acompanyament d’una fl auta, 
un contrabaix i un piano.

Marató
La nostra Escola hi ha apor-

tat el seu granet de sorra. 
Durant els concerts del mes 
de desembre es van recaptar 
167,75€ per ajudar els ma-
lalts de lesions medul·lars i 
cerebrals adquirides.

Activitats previstes
L’activitat més esperada du-

rant el mes de febrer serà la 
desena edició de la Setmana 
Musical. Enguany tindrà lloc 
durant la setmana del 14 al 
19 de febrer. En comptes de 
les classes habituals els nos-
tres alumnes tindran l’opor-
tunitat de participar en dife-
rents tallers. Aquests tallers 
estan pensats pels nostres 
professors. En anys anteriors 
hi havia tallers de dansa, de 
manteniment d’instruments, 
de conèixer instruments cu-
riosos i jocs musicals, entre 
d’altres coses.

D’audicions d’alumnes n’hi 
haurà els dies 3 i 11 de fe-
brer. Les dues audicions co-
mençaran a les 20:30 i es 
duran a terme al lloc de sem-
pre: la Sala d’Audicions de 
l’Escola de Música. Pot venir 
a escoltar tothom qui vulgui! 
Els alumnes adults també po-
dran trepitjar l’escenari. Ells 
ho faran el 18 de febrer a les 
nou de la nit. Aquesta audició 
també està oberta a tothom 
qui la vulgui escoltar!   ■
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Els dies 3 i 11 de 
febrer hi haurà 
audicions d’alum-
nes, a 2/4 de 9 
del vespre, a la 
Sala d’Audicions 
de l’Escola.
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Any nou, vida nova

OPINIÓ EL CELOBERT per JOAN PUIG i RIBERA

Ahir passant amb el cot-
xe pel Mercadal vaig 
veure una colla de gent 

davant de cal Mora i una al-
tra davant del Casal. Com que 
els grups eren considerables 
vaig pensar que havia passat 
alguna cosa i, tafaner com 
sóc, vaig córrer a aparcar per 
esbrinar-ho.

La meva suposició fou una 
falsa alarma. No succeïa res 
o, millor dit, tot el que passa-
va és que una granellada de 
clients havia sortit a fumar, 
perquè des del dia 2 de gener 
no es permet fer-ho dins de 
bars, restaurants i altres es-
pais públics, com molt bé sap 
tothom. La mesura, doncs, 
suposa un canvi d’hàbits pel 
que fa a les persones acostu-
mades a anar al bar o al cafè
a passar una estona tot pre-
nent una beguda i fent un 
cigarret.

Ara els clients d’aquests es-
tabliments també hi van, però 
de la mateixa manera que 
quan volen buidar la bufeta no 
ho fan al peu de la barra sinó 
que es dirigeixen als urinaris 
instal·lats en una dependèn-
cia a part, des de comença-
ments d’any surten al carrer 
fan el cigarret fora del local i 
tornen a entrar. Si la sortida 
es produeix en grup també se 
senten acompanyats i és com 
si la tertúlia de dins fos pe-
ripatètica, talment els savis
antics que fi losofaven passe-
jant. Fins i tot el beure pot ser 
més distret i millor digerit si 
hom entra i surt de l’establi-
ment un parell de vegades o 
més.

Què passarà, però, quan un 
client que no és habitual de-
mana una cervesa i, a mitja 
consumició, surt a fora sense 
pagar? I si no torna a entrar? 
Posaran algun vigilant a l’ex-
terior perquè els clients no 
se’n vagin a la fresca? I a pro-
pòsit d’això darrer, si fa molta 
fresca, els clients enganxats a 
la nicotina es posaran l’abric 
i la bufanda per sortir a fu-
mar o, emparant-se només 
a l’escalf de l’encenedor i la 
cigarreta, ho faran sense? I si 
un client es refreda a conse-
qüència d’entrar i sortir desa-
brigat?

Sort que alguns bars i esta-
bliments afi ns, en veure peri-
llar el negoci, han corregut a 
instal·lar estufes al carrer pels 
fumadors pertinaços. Mare de 
Déu dels Cels, si ho veiessin 
els nostres padrins! Estufes al 
carrer! Ells que passaven l’hi-
vern amb un foc a terra i teni-
en les mans plenes de pene-
llons! I després ens queixem 
per l’escalfament del planeta! 
Pot funcionar una bona estufa 
al carrer? No hi ha perill que, 
mentre se’t torra el davant 
se’t geli el darrera? Ja com-
pensa la despesa de l’estufa 
i el carburant amb el negoci 
que hom pugui fer amb cli-
ents fumadors?

El govern ha estat criticat 
perquè la llei que prohibeix 
fumar en aquests indrets su-
posa la modifi cació d’una que 
es va aprovar fa tot just dos 
anys. Llavors es permetia que 
hi hagués en locals grans una 
zona per als fumadors. Ara 
resulta, però, que els qui van 

adaptar una part de l’establi-
ment, com el Casal, tampoc 
no hi poden deixar fumar. S’hi 
va fer una despesa que enca-
ra no s’ha amortitzat i ja ha 
esdevingut obsoleta!

De totes maneres, la si-
tuació no serà tan dramàti-
ca quan faci bon temps. En 
aquest cas tots els establi-
ments que gaudeixen de ter-
rasses a l’aire lliure o d’una 
bona vorera on col·locar tau-
les i cadires tindran avantat-
ge respecte els altres. N’hi 
haurà que canviaran de lloc 
per poder disposar d’un espai 
a l’aire lliure que els faciliti 
clientela addicta al tabac? 
Ja es veurà. No obstant això, 
potser caldria avisar-los que 
no corrin gaire no sigui que 
la recent llei del tabac torni a 
canviar. Al cap i a la fi  hi ha 
llocs com al Japó en què es 
prohibeix fumar a l’exterior, 
perquè es contamina l’am-
bient, de manera que qui ho 
vol fer, s’ha de tancar a casa o 
en un local de fumadors. 

Els addictes al tabac en-
guany sí que poden dir: any 
nou vida nova. La situació per 
a ells ha canviat, encara que 
els recomanem que no s’ho 
prenguin amb dramatisme. 
Han de pensar i creure que a 
partir d’aquest gener gaudiran 
més de l’aire lliure; si és una 
nit d’hivern podran contem-
plar les estrelles i als migdies 
d’estiu arrecerar-se a l’ombra 
d’un plataner tot fent-la pe-
tar amb el company amb qui 
comparteixen vici. Si s’ho mi-
ren per aquest costat veuran 
que tot són avantatges.   ■

Des del dia 2 de 
gener no es permet 
fumar dins de bars, 
restaurants i altres 
espais públics, 
com molt bé sap 
tothom. La mesura, 
doncs, suposa un 
canvi d’hàbits pel 
que fa a les perso-
nes acostumades 
a anar al bar o al 
cafè a passar una 
estona tot prenent 
una beguda i fent 
un cigarret.
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Ocells: oriol

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

L’oriol és un ocell de la 
mida, poc més o menys, 
d’una merla, encara que 

el seu plomatge i silueta sigui 
completament diferent, posat 
que el mascle és d’un groc 
llampant amb les ales i la cua 
negres, i la femella i els no-
vells són verdosos amb el des-
sota ratllat, és a dir, un dels 
ocells més bells i atractius, 
així com l’únic representant 
d’una família tropical.

L’oriol arriba cada any a les 
nostres latituds cada prima-
vera procedent de l’Àfrica on 
retorna a la tardor. Acostuma 
a fer vida entre l’espessor dels 

arbres, ja sigui en rouredes, 
pollancredes, etc. 

Al nostre país nia a la major 
part del territori llevat del Pi-
rineu. El seu niu és dels més 
elaborats i es pot dir que és 
un dels millors que coneixem. 
És una mena de cistelleta de 
fi bres vegetals meravellosa-
ment cosides amb el bec que 
penja entre dues branques en 
forma de forca situada cap a 
l’extrem d’una rama, com si 
fos una hamaca, generalment 
a gran alçària. Un niu que 
més d’un apassionat ornitòleg 
ha qualifi cat de “meravella 
d’art que bé podria merèixer 
el primer premi d’arquitectu-
ra aèria”. Al seu interior hi po-
nen de tres a quatre ous que 
coven durant uns quinze dies.

Quan neixen els petits no hi 
veuen perquè tenen els ulls 
tancats coberts de borrissol, 
però s’arrapen fort al teixit del 
fons del niu per lliurar-se del 
perill que els pot implicar el 
moviment de les branques en 
cas de fortes ventades.

Tant el mascle com la feme-
lla, tenen cura dels seus fi lls 
atipant-los bé amb tota classe 
d’insectes, així, el creixement 
dels menuts resulta molt més 
ràpid. I un cop s’han fet grans 
també solen menjar molta 
fruita. En especial els agra-
den les cireres, els raïms i les 
fi gues.

D’aquest ocell daurat no és 
gaire fàcil veure’n el seu llam-
pant plomatge perquè és d’un 
vol molt ràpid i decidit i, a 
més, acostuma a posar-se als 
arbres, ocult entre el fullat-
ge, on canta harmònicament, 
tot alternant el seu cant amb 

una mena de ronc dissonant; 
la qual cosa fa que la gent el 
qualifi qui com un renegaire 
empedreït.

El seu nom
Es diu que el nom d’oriol 

li ve de les notes afl autades 
del seu cant, però el seu ven-
tall de crits i xerrameques 
han induït a expressions po-
pulars com és ara, “estar ra-
biós com un oriol” o “estar 
empipat com un oriol”, quan 
aquestes fan clara referència 
a persones que van dient pen-
saments de tota mena en veu 
alta quan estan enfadats per 
qualsevol despropòsit.

Per últim, us diré que si 
teniu ganes d’escoltar-lo, ho 
podríeu fer a la primavera al 
passeig del Sió quan ell ja ha 
retornat de passar l’hivern a 
l’Àfrica i es prepara per fer 
el niu en algun arbre de l’es-
mentada zona. Té una veu 
molt melosa que sembla tal-
ment com si ho fes xiulant, un 
xiulet que, tanmateix sembla 
el d’una persona.

Malauradament, no us puc 
dir el mateix per poder-lo con-
templar perquè, com he dit 
més amunt, és força fonedís 
i té una volada molt ràpida i 
el costum d’amagar-se enmig 
del fullatge dels arbres per 
l’instint de poder passar de-
sapercebut.

I acabaré dient que quan era 
una canalla que anava darrere 
dels nius, alguna vegada havia 
intentat desballestar-ne algun 
de vell, però he de confessar 
que no era gens fàcil perquè 
el teixit de la seva estructura 
era molt compacte.   ■

Si teniu ganes 
d’escoltar el cant 
de l’oriol, ho po-
dríeu fer a la pri-
mavera al passeig 
del Sió quan ell 
ja ha retornat de 
passar l’hivern a 
l’Àfrica i es pre-
para per fer el niu 
en algun arbre de 
l’esmentada zona.
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Aniversari naixement del Pare Gras

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

El mes de gener recor-
dem el naixement d’un 
il·lustre fi ll de la nos-

tra Vila d’Agramunt, JOSEP 
GRAS I GRANOLLERS, avui 
dia una mica oblidat, però 
molt present no només en 
tota la geografi a espanyola, 
sinó a Albània, Itàlia, Amèrica 
i Senegal. La seva salutació 
CRIST REGNA és pronuncia-
da en diversos idiomes i dia-
lectes senegalesos.

I si és present en el cor i la 
memòria de tantes persones, 
és per l’obra realitzada pel 
nostre conciutadà: va com-

partir amb tothom els dons 
que ell havia rebut. Dons de 
bondat, coneixement, alegria 
i pau.

Va saber, per experiència, 
que el Regne de Crist propor-
cionava la felicitat a les per-
sones, a les famílies i a la so-
cietat i va dedicar la seva vida 
a aquesta tasca.

FER EL BÉ era el programa 
de la seva vida, el seu cor ves-
sava alegria quan apropant-se 
a una persona li proporciona-
va benestar, felicitat, quel-
com d’alleujament.

Josep Gras se’n va anar 

d’Agramunt als dotze anys, 
però mai no va oblidar les se-
ves arrels. En els seus nom-
brosos escrits esmentava la 
seva estimada Vila amb molta 
freqüència.

I a la Patrona, la Verge del 
Socors, va dedicar poesies, 
relats i sobretot súpliques...

“Verge del Socors, des del 
tron en què t’asseus a la riba 
sempre esmaltada de l’humil 
Sió, escolta la pregària del 
teu fi ll”.

El dia 22 fem memòria del 
naixement de Josep Gras.   ■
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Agraïment projecte “Aigua neta”

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Joan Garcia Artigas
i equip del projecte “Aigua neta”Benvolguts,

Després d’un llarg viatge i 
d’haver pogut descansar una 
mica ja a Comandante Fon-
tana, no vull deixar passar 
més dies sense agrair la col-
laboració a tots els que vàreu 
contribuir en la campanya de 
recollida de fons pel projecte 
“Aigua neta”. Aquest primer 
pas per ajudar a millorar les 
condicions de vida d’algunes 
famílies aborígens de la colò-
nia de Bartolomé de las Ca-
sas, al nord de la República 
Argentina, ha estat un èxit 
rotund, que ha superat de 
llarg les previsions més opti-

mistes que havíem fet l’equip 
del projecte. Els 5.818 euros 
recollits són fruit de la suma 
de molts esforços individuals, 
de donacions de particulars i 
empreses, de la col·laboració 
de mitjans, administracions i, 
en especial, de l’ONG “Mags 
del Món”, que van creure des 
del primer moment en la pro-
posta que els vàrem fer.

Sobre el terreny
Ja sobre el terreny, ara toca 

coordinar-se amb la gent de 
Càritas de la parròquia de San 

José de Comandante Fontana 
i amb el Padre Gustavo, rector 
d’aquesta parròquia, per pla-
nejar l’execució del projecte 
al més aviat possible. Esti-
gueu segurs que el destí dels 
fons obtinguts seran adminis-
trats amb zel, per tal que se 
n’obtingui el màxim profi t. Jo 
mateix tutelaré, mentre sigui 
a aquest petit poble de l’Ar-
gentina, l’execució del pro-
jecte del qual us farem saber 
com va avançant.

De nou, gràcies a tots! Bon 
any 2011!   ■
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Ajuntamentd’Agramunt

Publicat entre l’abrilde 1988 i el setembrede 1989. 184 pàgines.

Publicat entre el novembre de 1997 i el juny de 1999. 232 pàgines.

Publicat entre el juliol de 1990 i el gener de 1991.60 pàgines.

Publicat entre el desembre de 1999 i l’octubre de 2001. 286 pàgines.

Publicat entre l’octubre de 1991 i el desembrede 1992. 100 pàgines.

Publicat entre el desembre 

Publicat entre el junyde 1993 i l’abril de 1996.254 pàgines.

Publicat entre el juliol de 1996 i el juliol de 1997.112 pàgines.

Publicat entre l’octubre de 2007 i el juliol de 2008. 120 pàgines.

Publicat entre l’abrilde 1988 i el setembrede 1989. 184 pàgines

Adquireix tota la Adquireix tota la revista SIÓ revista SIÓ 
i els i els col·leccionablescol·leccionables
en versió en versió digitaldigital
Ara ho pots tenir tot a l’abast d’un 
sol “clic” en el teu ordinador
amb un DVD i un CD
És molt senzill! Escriu el que vols buscar, clica i automàticament et sortirà 
un llistat indicant el número d’exemplar i de pàgina on està ubicat, així com la 
paraula o paraules ressaltades.
Pots seleccionar el text que vulguis, copiar-lo i enganxar-lo en un editor de 
textos per manipular-lo, i pots imprimir una pàgina en format PDF.

De venda a lesDe venda a les
llibreries de la Vila!!llibreries de la Vila!!

6.54 pàgines.

Pu
d
2

untament
Agramunt

Aju
d’A

Per
només

30 €

També us ho podem fer arribar per correu si ens indiqueu l’adreça i telèfon de contacte.

Estigueu segurs 
que el destí dels 
fons obtinguts 
seran adminis-
trats amb zel, 
per tal que se 
n’obtingui el 
màxim profi t.
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Carme Raichs, escriptora i poetessa

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Joan Fusté Marsol

M’agrada informar els 
agramuntins, en la 
revista Sió, de les 

passes que van fent els fi lls 
de la nostra estimada vila que 
viuen a fora, però no per això 
se senten desarrelats de la 
terra.

M’agrada seguir les petges 
de la Carme Raichs, escrip-
tora i poetessa. Aquesta ve-
gada us he de contar que ha 
tancat molt bé l’any que hem 
acabat. El 14 de novembre va 
guanyar als XXXIII Jocs Flo-
rals de la Tardor, celebrats al 
Saló de Cròniques de l’Ajun-
tament de Barcelona. Carme 
Raichs va guanyar l’ENGLAN-
TINA per la seva composició 
poètica que reproduïm.

Si la Carme va acabar bé 
l’any, també l’ha començat 
bé. Us presento el seu nou 
llibre de poesia. No deixeu de 
llegir-lo, ja que en la part que 
dedica a Màrius Torres us hi 
sentireu identifi cats. En ell, 
la poetessa torna a les seves 
arrels.

LA VEU

Venim d’un silenci antic i molt llarg.

Raimon

Vam néixer en un temps   farcit de silenci
ens van condemnar,   quan érem uns nens
a no tenir ales,   cultura ni somnis.
Ens van ensenyar   paraules estranyes
que no comprenien   els nostres pocs anys.
Ens vam engolir   paüres i ràbia 
per tantes mentides   que ens feien menjar,
mes, el viu silenci    bramava a dins nostre,
amb la força jove,   que anava encenent
aquest volcà intern   que feia escopir
la parla imposada   per sentir i pensar 
en la nostra llengua.   Mai no van poder
matar el català,    la veu del llenguatge!
Quans anys han passat    i encara avui
trontolla l’arrel    de la nostra parla,
ja no som uns nens,   ara que podem
mireu, ja som vells   però avui ningú
no ens farà callar   perquè tenim veu
i força en els mots,   que són catalans!

Carme Raichs va guanyar 
als XXXIII Jocs Florals de la 
Tardor, celebrats al Saló de 
Cròniques de l’Ajuntament 
de Barcelona.

Portada del nou llibre de poemes de la Carme.
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Corcons

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Jaume Cots

Corcons (en aquest cas) 
són les persones que 
amb premeditació i 

malintencionadament fur-
guen, una vegada i altra, per 
boicotejar l’idioma català. 
Amb un afany desmesurat per 
voler imposar, per tots els mit-
jans, el castellà a casa nostra; 
perquè saben que la llengua 
és un excel·lent instrument 
de dominació, i sabedors 
també que, d’aconseguir-ho, 
trencaran de soca-rel la raó 
bàsica de l’ésser d’una nació.

I, com no, el seu gran ar-
gument, l'immens mur de les 
lamentacions dels castella-
noparlants bel·ligerants és la 
injusta, racista, nazista, pre-
potent marginació lingüista 
que sofreixen, la discrimina-
ció que pateixen per aquest 
motiu. Aquesta gent fan ca-
túfols! S'ha de ser maquiavèl-
lic per sostenir aquesta teoria 
quan, dissortadament, la situ-
ació perilla per l'altre costat. 
Com si no se sabés qui és 
el Goliat i qui és el David en 
aquesta lluita pel predomini 
de la parla.

Per aconseguir-ho lluiten 
amb tots els ressorts possi-
bles. Aquí i allà. Sense defa-
llir busquen totes les esclet-
xes per infi ltrar el seu ideari. 
Crear desavinences, temors, 
malfi ances.

En aquest litigi és curiós 
observar que, a vegades, dóna 
la sensació que catalanopar-
lants de sempre, potser in-
conscientment, no els impor-
ta que desaparegui el català, 
possiblement no són cons-
cients (o sí) que amb aquesta 
actitud contribueixen que es 
perdi el nostre idioma.

Per altra part, és preocu-
pant, per no dir que fa ba-
sarda, llegir premsa nacional/
centralista. Veure i sentir les 
seves televisions i ràdios, ja 
que s’hi nota un latent, per no 
dir clar, anticatalanisme. Tots 
ells donen informació esbiai-
xada sobre aquesta temàtica, 
i en les tertúlies que oferei-
xen moltes vegades acaben 
amb opinions fora de mida, 
exaltades. Sempre basant-se 
en la Constitució, que per a 
ells és el llibre sagrat, font de 
tots els seus drets: “España 
una, España grande, España 
libre”, i cap dels seus deures: 
la democràcia.

Els nostres polítics, com 
sempre, entestats en les se-
ves batalletes, les seves il-
lusions particulars: si fede-
ralisme, si confederalisme; 
també esbatusant-se per qui 
és o no és més o menys: cata-
lanista, nacionalista, unionis-
ta, autonomista, sobiranista, 
separatista, independentista, 
què més? Mentrestant els 
de la “meseta” feliços per la 

nostra diversitat ideològica, 
del “divide y vencerás”. Tant 
costa de deixar-se de pureses 
ideològiques, de personalis-
mes (baixar del ruc, com es 
diu vulgarment) i anar tots 
plegats al govern central per 
demanar el que és nostre? 
Conscients que la unió fa la 
força, i que som ciutadans i 
no súbdits.

La gent està cansada de 
tanta incertesa, de pica-
baralles, de no veure clar 
el present i menys el futur 
d’aquests eterns dilemes: si 
català, si castellà, si indepen-
dència o no independència. 
Tots sabem que són temes 
de no fàcil solució, però al-
menys caldria fi xar unes ba-
ses (entendre’s), uns punts de 
sortida inamovibles (drets, no 
caritats), i a partir d’aquí es-
perar que en un demà més o 
menys llunyà es facin realitat. 
Així sia!

Per fi nalitzar voldria repro-
duir unes paraules expressa-
des per José Montilla, en la 
presa de possessió del nou 
president de la Generalitat, 
Artur Mas, el dia 27 de de-
sembre del 2010. Copio tex-
tualment: “... És a dir, que la 
societat catalana visqui més 
preocupada per “fer” que pel 
“ser”. Per la consistència que 
per l’essència...”.

Donades les circumstàn-
cies econòmiques que es-
tem vivint actualment, estic 
completament d’acord amb 
aquest ideari, però no voldria 
que amb el “fer” oblidéssim 
el “ser” i que l’“essència” ha 
de prevaler sobre la “consis-
tència”.   ■

És preocupant, 
per no dir que fa 
basarda, llegir 
premsa nacional/
centralista. Veure 
i sentir les seves 
televisions i rà-
dios, ja que s’hi 
nota un latent, per 
no dir clar, antica-
talanisme. Tots ells 
donen informació 
esbiaixada sobre 
aquesta temàtica, 
i en les tertúlies 
que ofereixen 
moltes vegades 
acaben amb 
opi nions fora de 
mida, exaltades.
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REPORTATGE METEOROLOGIA

Climatologia del 2010

per JP i JR

A partir de les dades facilitades per l’observador Deudat Pont al llarg de l’any, publicades 
mensualment a la nostra revista, i també d’unes altres recollides particularment presentem 
un balanç de la climatologia de la vila durant l’any passat.

Temperatura:
un any més fred

Si comparem la tempera-
tura de l’any passat amb la 
dels cinc anys anteriors veiem 
que la mitjana màxima de tot 
el 2010 fou de 19 graus i la 
mínima de 7,7, mentre que 
els cinc anys anteriors havia 
estat de 19,6 i 8,5 respec-
tivament, cosa que indica 
que fou un any més fred. Els 
mesos de febrer, març, maig, 
juny, setembre, octubre i no-
vembre tingueren una mitjana 
de temperatura pel davall del 
que és habitual, destacant el 
mes de maig que fou 3 graus 
més fresc que els anteriors.

La temperatura màxima de 

2005-2009
Dies de
pluja

Precipitacions
Litres 

Temperatures mitjanes 
màxima mínima mitjana

gener 7,6 27,7 6,6 0,1 3,4 
febrer 5,8 13,4 10,6 0,7 5,7 
març 5,6 20,1 15,8 3,3 9,5 
abril 10,6 69,6 19,5 7,1 13,3 
maig 9,2 61,2 25,3 11,9 18,6 
juny 6,0 25,8 30,1 15,7 22,9 
juliol 3,4 16,4 33,1 18,4 25,8 
agost 7,2 45,5 31,0 17,2 24,1 
setembre 6,6 35,8 25,1 14,1 19,6 
octubre 9,0 49,1 19,5 10,4 15,0 
novembre 4,2 23,7 12,0 3,8 7,9 
desembre 9,0 25,0 6,2 -0,3 3,0 
Total 84,2 413,1 --- --- ---
Mitjana --- --- 19,6 8,5 14,1

2010
Dies de
pluja

Precipitacions
Litres 

Temperatures mitjanes 
màxima mínima mitjana

gener 4 65,7 6,6 0,7 3,6 
febrer 13 28,2 9,6 0,3 5,0 
març 8 71,3 13,5 2,3 7,9 
abril 7 15,5 19,7 7,4 13,5 
maig 9 49,9 22,8 8,5 15,7 
juny 8 63,6 27,8 14,0 20,9 
juliol 3 5,7 34,2 19,2 26,7 
agost 4 11,8 32,0 17,9 25,0 
setembre 9 79,5 25,1 13,3 19,2 
octubre 8 41 17,4 7,6 12,5 
novembre 6 17,6 11,5 2,2 6,8 
desembre 7 22,5 7,6 -0,4 3,6 
Total 86,0 472,3 --- --- ---
Mitjana --- --- 19,0 7,7 13,4

La nevada dels dies 28 i 29 de gener de 2006 va deixar un considerable gruix de neu a la nostra Vila.
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l’any va ser de 39 graus (els 
dies 8 de juliol i 26 d’agost) 
i la mínima fou de –9 (el 10 
de març). L’oscil·lació entre la 
màxima anual i la mínima va 
ser, doncs, de 48 graus, men-
tre els cinc anys anterior fou 
de 45,2. L’oscil·lació mitja-
na entre les màximes i míni-
mes mensuals va ser de 24,9 
graus (els cinc anys anteriors: 
23,5). Per tant, l’oscil·lació 
entre màximes i mínimes fou 
també més accentuada.

Precipitacions:
any de pluja i neu

El 2010 va ser un any amb 
força precipitacions. Entre 
pluja i neu es van enregistrar 
472,3 litres, mentre que la 
mitjana de 1968-2009 és de 
435,8 litres. El repartiment 
de les precipitacions fou molt 
diferent respecte anys ante-
riors: mesos en què sol plou-
re, com l’abril, van ser molt 
fl uixos: mentre altres en què 
no plou tant, com el març, 
van enregistrar més quanti-
tat; el setembre va ser el mes 
màxim amb 79,5 litres, així 
com el març, el gener i el juny 
en què es recollí més aigua 
del que és habitual, mentre 
l’abril, el juliol i l’agost foren 
més eixuts del que solen ser.
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▼

Aigua tèrbola al Sió després d’un intens dia de pluja. Les rames dels pins dels Dipòsits amb prou feines poden aguantar el pes del gebre acumulat.
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Es van produir precipitaci-
ons en 93 dies, en 17 dels 
quals la quantitat fou inapre-
ciable. La quantitat mitjana 
de dies de pluja anuals dels 
cinc anys anteriors és de 84; 
per tant es pot dir que va 
ploure més dies i més quan-
titat (de 2005-2009: 413 li-
tres). El dia en què va ploure 
més va ser el 21 de setembre 
amb 31,8 litres.

Va nevar en quatre ocasions: 

REPORTATGE METEOROLOGIA

▼

Dies de sol, sol i núvols o núvols

Escalfament d’aigua mitjançant plaques solars

Temperatura assolida per l’aigua en un dipòsit de 250 litres a partir de plaques solars (la línia blava 
indica la temperatura exterior).

35

30

25

20

15

10

5

0

9

15
18

15 15 15

25
23

18
20

14
16

8

3

7
10 10 11

6
7

5
4

9
3

14
10

6 5 6 4

0
1

7
7

7
12

gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre

70

60

50

40

30

20

10

0
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre

19,1

3,6 5,0
7,9

13,5
15,7

20,9

26,7
25,0

19,2

12,5

6,8
3,6

24,8

32,7

43,0

47,4

54,7

68,4

62,8

53,2

38,0

26,2

20,1

sol sol i núvol núvol o boira

Vista primaveral cap a les Puelles, des de 
dalt del parc dels Dipòsits del Convent.
A baix, el Passeig cobert de fulles aquesta 
passada tardor.
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SIÓ 2009 i 2010 en format digitalSIÓ 2009 i 2010 en format digital

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

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

Qui vulgui disposar dels arxius de SIÓ de 
l’any 2009 i 2010, i continuar la col·lecció 
digitalitzada de la revista, els pot descar-
regar de la pàgina web

www.revistasio.cat
1

2

el 8 i el 25 de gener (amb 18 
i 6 litres respectivament) i el 
7 i el 8 de març (amb 33 i 3 
litres), fet que no es produeix 
tots els anys.

El sol guanya
als núvols i la boira

Hi va haver més dies amb 
sol (203) que amb sol i nú-
vols (83) o simplement en-

nuvolats o amb boira (79). 
Aquesta dada s’ha obtingut a 
partir de l’observació al llarg 
de l’any tenint en compte el 
que més ha dominat durant 
el dia.

Heus ací una curiositat eco-
lògica: amb el rajos del sol es 
poden escalfar plaques solars 
per aconseguir aigua calenta. 
Doncs bé, l’aigua escalfada 
mitjançant plaques solars 
a Agramunt l’any passat va 
oscil·lar des dels 19,15 graus 
el mes de gener fi ns als 68,37 
el mes de juliol. El dia màxim 
arribà l’aigua a 75,3 graus (el 
14 de juliol). Durant més de 
mig any, doncs, a la nostra 
vila es pot escalfar aigua amb 
el sol de manera més que sa-
tisfactòria.   ■

Silueta estiuenca de la Vila, 
amb tiges de rostoll en 
primer terme.
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Activitats nadalenques

ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Col·legi Mare de Déu 
del Socors

Al fi nal del primer tri-
mestre i al voltant de 
les festes de Nadal la 

nostra escola va realitzar un 
seguit d’activitats que tot se-
guit us comentem.

Dimarts dia 14 de desembre
Els alumnes de cicle inicial 

van anar a l’Espai Guinovart 
a guarnir l’arbre de Nadal. 
Com cada any, van elaborar 
els motius els mateixos alum-
nes a la classe de plàstica i, 
una ve gada allí, els penjaren 
acompanyats per uns quants 
alumnes de l’Escola Munici-
pal de Música que amenitza-
ven l’activitat. Acte seguit, les 
senyores de l’Esbarjo els van 
donar una xocolata desfeta 
boníssima.

Dissabte 18
Celebració de la vetllada de 

Nadal al pavelló fi ral, seguint 
el nostre lema de curs vam 
realitzar el tema “Junts cons-
truïm el Nadal”.

Dilluns 20
Ambientació nadalenca per 

les classes i passadissos.

Dimarts 21
Cantada de Nadales pels 

alumnes de 6è a les residèn-
cies de gent gran de la vila.

Dimecres 22
Va ser un dia molt mogut, al 

matí van fer “cagar la soca” 
els alumnes d’educació in-
fantil i llar d’infants. També 
els alumnes de 6è prepararen 
l’amic invisible amb la condi-
ció que els obsequis havien 
de ser realitzats per ells ma-
teixos i no es podia comprar 
res. Va ser impressionant la 
imaginació que van tenir.

A la tarda va venir el pat-
ge Jalim, acompanyat d’una 
xaranga molt animada amb 
trompetes, trombons i caixes, 
a veure tots els alumnes de 
l’escola. Vàrem fer una can-
tada de nadales, representa-
cions i recitació de poemes.  ■
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Xavier Junyent Sangrà
Tel.  625 119 990

Av. dels Esports, 8, 2n, 1a

xavie_reformes@hotmail.com

25310 AGRAMUNT
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El festival de Nadal

ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Institut Ribera del Sió

El dimecres 22 de desembre va ser el dar-
rer dia d’estudi abans de Nadal. De fet 
es pot dir que el “darrer” realment va ser 

l’anterior, perquè aquest es va destinar a parlar 
de les qualifi cacions amb els tutors, a fer un 
esmorzar per classes i al festival de Nadal. 

Aquest festival ha esdevingut tradicional i no 
recordem en quin any es va començar, si bé es 
pot dir que a hores d’ara no es concep un aca-
bament del primer trimestre de curs sense que 
es faci. També els altres centres escolars de la 
vila en fan un, encara que imparteixin nivells 
educatius diferents.

El festival s’organitza per cursos i es fa de 
manera voluntària. Cada classe prepara una 
actuació com a mínim, de manera que hi par-
ticipa la majoria de l’alumnat. Les actuacions 
de dansa rítmica i musicals són les priorità-
ries. Enguany també es va portar a terme al 
pavelló poliesportiu municipal, ja que la sala 
d’actes del centre no té prou cabuda per a tots 
els alumnes i professors. El festival va durar 
dues hores, d’onze a una, i va ser tan ple que 
l’actuació prevista dels professors cantant na-
dales es va haver de suspendre donat que els 
autocars de transport no podien esperar.

El festival, com ja és costum, va ser presen-
tat pels alumnes del darrer curs que van prepa-
rar una manera molt original d’establir l’ordre 
de les actuacions, que van ser les següents:

1r d’ESO: Michel, Lorena, Omeyma i Laia, 
ball amb la cançó Loosing control.

1r d’ESO: Àlex Sangrà, canta Aquella estre-
lla de la banda sonora de Peter Pan.

2n d’ESO: 2n B, canten Ya nada volverá a 
ser como antes de El Canto del Loco.

3r d’ESO: Sara i Aaron, veu i guitarra, cançó 
Cuando me vaya.

3r d’ESO: Aida, Ariadna i Núria – Ball de 
Hip hop.

3r d’ESO: Noies ball Hip hop, popurri.
2n i 3r d’ESO: Nens, ball de Jumpstyle.
4t ESO: 4t A, canten El secreto de las Tortu-

gas – Maldita Nerea.
4t ESO: les noies, canten quatre cançons + 

comiat de Cristina Paelink que canten la cançó 
de Aunque no te pueda ver d’Alex Ubago.

1r de batx.: Performance, cançó Prop dels 
estels de la Beth.

FINAL: 2n de batx: Xapa i Pintura (Ian, Mi-
guel, David i Joan). Sara i Àngels: Ball popurri. 
Tota la classe, Applejack  de The Triangles.

Després de les cançons i els balls, els alum-
nes van marxar contents cap a casa amb l’ale-
gria de saber que no els calia tornar fi ns al 10 
de gener, ja que el 7, dia d’activitat escolar 
segons el conseller Maragall, havia estat esco-
llit com a festiu d’entre els de lliure disposició 
que tenen els centres. Tenien, doncs, per en-
davant unes bones vacances.   ■

Cada classe pre-
para una actuació 
com a mínim, de 
manera que hi par-
ticipa la majoria de 
l’alumnat. Les ac-
tuacions de dansa 
rítmica i musicals 
són les prioritàries.
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HISTÒRIA AGRAMUNT A LES HEMEROTEQUES R. BERNAUS / J. BERTRAN

Sr. Director de LA VANGUARDIA.

La vida en las poblaciones 
rurales como ésta es harto pe-
ligrosa para el adolescente, por 

no saber éste cómo ocupar de un 
modo honesto las horas libres de 
trabajo, buscando á veces, por la 
falta de experiencia, distracción 
en aquello que, en el día de ma-

ñana, ha de constituirse en un 
funesto vicio, siendo el tremendo 
acicate de toda su vida y con-
duciéndole á una ruina material 
y moral.

Siéntase un día el inexperto 
joven alrededor de la mesa de 
«tapete verde», y ¡ya ha principia-
do á rodar por la pendiente! No 
busquéis entereza en él, porque 
le falta la fuerza de voluntad que 
sólo posee aquel que ha recibido 
algunos desengaños y ha tomado 

Desde Agramunt (8 septiembre 1902)

Dues corals i conducció d’aigües potables

Jueves 11 Septiembre de 1902

L’Espiga d’Or, coral agramuntina de principis del segle XX.
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parte seria en la lucha por la 
existencia, para apartarse de lo 
que halagándole, como todos los 
vicios, en sus comienzos, ha de 
proporcionarle su desesperación 
después.

El elemento joven do esta 
villa ha sabido comprender que 
no debe sembrar en su corazón 
la funesta semilla para recoger 
después amargos frutos, y, por 
esto, poniendo en práctica sus 
sentimientos, innatos en todo 
humano ser, de amor á lo bello, 
se congrega en dos sociedades 
corales y rinde, en sus horas de 
ocio, fervoroso culto á inspirados 
maestros en música y poesía, si-

guiendo con entusiasmo la senda 
cercada de fl ores, que trazó el 
inmortal Clavé.

«La Barretina» y «La Espiga 
d’Or» son los títulos de las dos 
sociedades, resultando un es-
pectáculo hermoso ver reunidos 
por la noche, lo mismo al que ha 
guiado durante el día el rústico 
arado, como al artífi ce que ha 
pasado las horas en el taller.

Aplausos sinceros y entusias-
tas merece el elemento joven de 
esta villa y aplausos también 
los inteligentes directores de las 
respectivas sociedades, don An-
tonio Vicens y don José Benages, 
y tanto á estos como á aquél les 

deseamos perseverancia y éxitos 
en su empresa, tan digna de en-
comio por su objeto instructivo, 
como por su fi n moralizador.

Lucida promete ser la fi esta 
mayor de esta villa, que ha de 
celebrarse los días 13, 14, 15 
y 16 del actual y al reclamo de 
los programas de dicha fi esta, 
ha empezado la afl uencia de 
forasteros.

Un número fi gura en dicho 
programa de gran importancia, 
tal es el bendecir las obras des-
tinadas para la conducción de 
aguas potables á esta villa; obra 
es ésta, de la que han de guardar 
los agramuntenses, cumplido 
agradecimiento al infatigable 
don Jaime Mestres, presidente 
de la comisión encargada de 
realizarlas.

Permítame usted, señor di-
rector, que desde este sitio le 
haga patente el mío, al igual que 
á sus dignos compañeros en la 
misma don Ramón Viladot y don 
Francisco Casades.

Queda á sus órdenes su affmo. 
s. s. – J. L. M.

Fa gairebé cent deu anys, el 
1902, LA VANGUARDIA 

publicava una crònica del seu 
corresponsal agramuntí amb 
dos temes prou signifi catius. 
Per un costat explicava i co-
mentava sobre la importància 
que a la vila hi hagués dues 
corals, únicament d’homes 
com era costum a l’època: 
“L’Espiga d’Or” i “La Barre-
tina”. Per l’altre assenyalava 
que s’inaugurarien les obres 
de la portada d’aigua a la 
Vila durant la propera Festa 
Major. Ambdues redactades 
amb l’estil propi de l’època i 
per un periodista amateur. Un 

tema de caràcter sociocultu-
ral i un altre de serveis.

A principis del segle XX era 
relativament recent la crea-
ció dels Cors de Clavé. El 
seu fundador Anselm Clavé, 
(Barcelona 1824-1874) va 
ser un personatge polifacètic 
amb una gran trajectòria mu-
sical, social i política. Però ha 
passat a la història per haver 
impulsat arreu de Catalunya 
agrupacions corals que teni-
en com a objectiu, més que 
l’aspecte cultural, el tema so-
cial. Es tractava de donar un 
objectiu social i cultural als 
protagonistes d’una incipient 

industrialització que els allu-
nyés de les tavernes i els mals 
costums, com queda refl ectit 
també en els comentaris que 
fa el cronista.

Il·lustrem aquesta secció 
amb una magnífi ca fotografi a 
de la coral “L’Espiga d’Or” 
que els seus components es 
van fer en el marc del que 
s’endevina és el claustre del 
convent de la Mercè.

Sobre la rica tradició mu-
sical a Agramunt es pot con-
sultar, en paper i DVD, el 
col·leccionable “Un segle de 
la vida musical a Agramunt, 
1890-1990”.   ■

La crònica expli-
cava i comentava 
sobre la importàn-
cia que a la vila 
hi hagués dues 
corals, únicament 
d’homes com era 
costum a l’època: 
“L’Espiga d’Or” i 
“La Barretina”.
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Imatge inèdita dels dipòsits a cel obert que es van construir al turó del Convent a principis del segle XX. Formaven 
part del servei d’abastament d’aigua potable que es va inaugurar durant la Festa Major del 1902.  Els arbres encara 
no havien crescut, cosa que permet veure, al fons de la fotografi a, la silueta de Puigverd.
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Amb dignitat

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE per J. PIJUAN

Han arribat a primera hora del 
matí quan encara estava mig 
endormiscat. Han vingut tan 

sigil·losament que m’he adonat de 
la seva presència quan ja acabaven 
d’aparcar enfront meu. De seguida 
que els he vist baixar del vehicle amb 
aquelles eines a les mans he tingut 
la clara confi rmació que havia arri-
bat al fi nal del camí, i a l’instant he 
començat a tremolar de dalt a baix 
pensant en el que s’esdevindria d’un 
moment a l’altre. Sense encantar-se 
els descone guts se m’han atansat i 
s’han postrat davant meu. M’observen 
de tots els costats amb cara d’indeci-
sió, com si no estiguessin gaire segurs 
per on començar, no obstant estic ben 
convençut que saben perfectament 
el que han de fer. El cor em batega 
tan ràpidament que m’impedeix re-
accionar a la seva presència. El meu 
subconscient m’insta a sortir corrents 
i amagar-me, però una força invisible 
no em permet moure’m d’aquest in-
dret obligant-me a continuar plantat 
aquí tant sí com no a veure-les venir.

Ha arribat defi nitivament la meva 
hora. No en tinc cap dubte. D’un mo-
ment a l’altre expiraré el meu últim 
alè encara que sigui de manera força-
da per aquests individus, i tot s’hau-
rà acabat. La inesperada presència 
d’aquests desconeguts rondant per 
aquí ha enterbolit momentàniament 
la meva ànima ja prou castigada per 
l’edat. Estic neguitós perquè no es-
perava acabar els meus dies d’aques-
ta manera tan precipitada, però he 
de reconèixer que ja es veia venir de 
temps enrere. Sabia que els meus dies 
estaven comptats quan aquell dia vaig 
mirar-me al mirall i hi vaig veure aque-
lla imatge refl ectida, presentava un 
aspecte tan mústic que a primera vis-
ta no em vaig reconèixer a mi mateix. 
El refl ex em va mostrar una visió tan 

deplorable del meu ser que de segui-
da vaig caure en un pou sense fons. 
Vaig intentar sortir-me’n pel meu propi 
peu, però la imatge del meu declivi em 
corroïa interiorment manllevant-me les 
forces. Davant la impossibilitat d’aixe-
car el cap per mi mateix vaig demanar 
ajuda confi ant que algú respondria, 
malauradament ningú no es va dig-
nar a donar-me un cop de mà, sinó al 
contrari, em van rebutjar, i a sobre no 
en van tenir prou amb això que m’ar-
raconaren en aquest indret apartat del 
jardí lluny de la seva mirada per evitar 
de contemplar el meu patètic aspecte.

Els dies van passant i la meva fe-
somia continua deteriorant-se sense 
descans. Gairebé no em queden for-
ces per continuar dempeus però aquí 
resto plantat sense saber realment 
d’on trec les forces. Cada dia que pas-
sa m’imagino que serà el darrer, però 
l’endemà quan obro els ulls no puc 
més que donar gràcies de continu-
ar respirant. Malauradament no puc 
aguantar més l’aïllament a què em te-
nen sotmès, no obstant això, sovint els 
veig que em miren dissimuladament 
de reüll i per les seves mirades estic 
convençut que maleeixen que encara 
respiri.

Ja són aquí. Són tan covards que no 
s’han volgut embrutar les mans i han 
fet venir gent de fora perquè els facin 
la feina bruta. Després d’estudiar-me 
m’engrapen fortament i em comencen 
a estirar. A pesar del meu estat intento 
mantenir-me aferrat a terra, però ben 
aviat em quedo sense forces i tot esforç 
que realitzo és inútil. Sense resistència 
al cap de poca estona aconsegueixen 
estovar-me del terra i a continuació 
m’introdueixen al seu vehicle sense 
més dilacions. I mentre se m’enduen 
del jardí per la porta del darrere només 
puc demanar-los una mica de dignitat 
per aquest moribund.   ■

Sabia que els meus dies es-
taven comptats quan aquell 
dia vaig mirar-me al mirall 
i vaig veure aquella imatge 
refl ectida en ell, presentava 
un aspecte tan mústic que 
a primera vista no em vaig 
reconèixer a mi mateix. El 
refl ex em va mostrar una 
visió tan deplorable del meu 
ser que de seguida vaig cau-
re en un pou sense fons.

J. PIJUAN
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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
Juneda 2 Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 1 Balaguer 0
Agramunt G. Gatell 4 Almenar 1

Classifi cació J GF GC Punts

Andorra 15 46 8 38

Almacelles 15 49 19 35

Alpicat 15 28 20 30

Juneda 15 28 21 27

La Seu d’Urgell 15 30 24 27

Linyola 15 27 18 26

Borges Blanques 15 24 20 25

Balàfi a 15 37 35 25

Artesa de Segre 15 31 24 24

Solsona 15 25 29 22

Agramunt G. Gatell 15 24 25 18

Artesa de Lleida 15 18 27 16

Tremp 15 19 29 16

Vilanova de la Barca 15 22 32 15

Guissona 15 15 20 14

Balaguer 15 17 25 11

Pobla de Segur 15 15 45 4

Almenar 15 12 46 3

Cadet
Agramunt G. Gatell 16 Fondarella 1
Agramunt G. Gatell 5 Ivars d’Urgell 1
Guissona 2 Agramunt G. Gatell 2

Classifi cació J GF GC Punts

Baix Segrià 9 41 8 25

E. F. Urgell 10 40 24 22

Guissona 9 40 10 20

Agramunt G. Gatell 9 36 19 17

Bellpuig 9 24 27 16

Tàrrega 9 21 15 12

Pla d’Urgell 10 16 21 11

Balaguer 9 15 23 10

At. Segre 9 16 17 8

Ivars d’Urgell 9 20 29 8

Tremp 9 11 33 4

Fondarella 11 14 68 3

Infantil
Agramunt G. Gatell 1 Guissona 2

Rialp 5 Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 1 Bellpuig 3

Classifi cació J GF GC Punts

Garrigues 10 39 9 26

At. Segre 10 33 13 25

E. F. Urgell 10 34 10 24

Pobla de Segur 10 39 19 24

Bellpuig 10 35 23 19

Agramunt G. Gatell 11 25 27 13

Tremp 10 22 20 12

Rialp 10 21 33 12

Guissona 10 18 30 10

Tàrrega 10 12 24 8

Artesa-Ponts 10 22 32 7

Cervera 10 7 41 7

Balaguer 11 14 40 5

Aleví A
Agramunt G. Gatell 6 Guissona 1
Garrigues 1 Agramunt G. Gatell 6
Agramunt G. Gatell 5 Ivars d’Urgell 0

Classifi cació J GF GC Punts

Lleida 10 46 5 40

At. Segre 10 42 5 37

Agramunt G. Gatell 11 52 21 36

Arrels 9 34 10 28

E. F. Urgell 9 41 29 27

Pla d’Urgell 11 30 38 27

Cervera 10 33 35 23

Tàrrega 10 26 37 23

Guissona 10 34 47 20

Garrigues 10 22 42 19

Balàfi a 10 32 54 18

Ivars d’Urgell 10 10 45 13

Pardinyes 10 19 53 10

Aleví B
Agramunt G. Gatell 7 Cervera 2
Agramunt G. Gatell 6 Bellpuig 6
Rialp 4 Agramunt G. Gatell 0
At. Segre 5 Agramunt G. Gatell 0

Classifi cació J GF GC Punts

At. Segre 11 50 12 12

Intercomarcal 10 45 16 35

Mollerussa 10 32 14 35

Cadet.
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AGENDA DEL MES DE FEBRER AL CAMP D’ESPORTS 

Primera Territorial
 Dia   6, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Balàfi a
 Dia 20, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Almacelles

Cadet Dia   5, a les 17,00 h Agramunt G. Gatell - E. F. Urgell
 Dia 19, a les 17,00 h Agramunt G. Gatell - Guissona

Infantil Dia   5, a les 15,30 h Agramunt G. Gatell - Garrigues
 Dia 19, a les 15,30 h Agramunt G. Gatell - Cervera

Aleví-A Dia   5, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Arrels
 Dia 19, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Lleida

Aleví-B Dia   5, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Fondarella
 Dia 19, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Mollerussa

Benjamí Dia 12, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Bellpuig
 Dia 26, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Tàrrega

Pre-Benjamí Dia 12, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - At. Segre
 Dia 26, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Pinyana

Linyola 11 41 30 32

Rialp 11 39 24 28

Tàrrega 10 30 29 26

Agramunt G. Gatell 10 38 31 24

Lleida 10 31 28 24

Cervera 10 23 37 22

Bellpuig 10 38 39 17

Oliana 10 17 44 16

Pla d’Urgell 11 10 54 14

Fondarella 10 19 55 11

Benjamí
Balàfi a 2 Agramunt G. Gatell 6
Agramunt G. Gatell 3 At. Segre 5
Mig Segrià 7 Agramunt G. Gatell 0

Pre-Benjamí
Pla d’Urgell 5 Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 1 Bellpuig 3
Lleida 5 Agramunt G. Gatell 3

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

Resultats dels equips d’handbol

Altre cop amb tots vosaltres per oferir-vos els resultats, 
i classifi cacions dels diferents equips del CHA. Aquest 
ha estat un mes atípic, entre ponts i vacances nada-

lenques, la veritat és que els equips han tingut poques jorna-
des de competició ofi cial. Tal vegada el fet a destacar, hagi 
estat el partidet entre l’actual equip sènior masculí, i un 
conjunt d’ex-jugadors del club, que ha posat el punt i fi nal a 
les festes i marca la tornada a la normalitat.

SÈNIOR MASCULÍ (Tercera Catalana - Grup A)
Només dos encontres, amb sort diversa. Al derbi lleidatà 

de la categoria, partit marcat per les defenses i els porters, 
amb resultat molt curt, però a favor dels de la capital. I en 
l’últim a casa, victòria contra el cuer de la categoria, que 
permet mantenir-se en la part mitja de la classifi cació.

Resultats:
18/12/2010 AGRAMUNT CH 32 H SANT LLORENÇ/SANT FELIU 26
12/12/2010 PARDINYES CH 16 AGRAMUNT CH 14

CLASSIFICACIÓ J G E P Punts

BCN-SANTS UBAE CEH 9 7 0 2 14

CH SANT MIQUEL 8 6 0 2 12

SANTPEDOR, CLUB HANDBOL 8 6 0 2 12

PARDINYES, CLUB HANDBOL 7 5 0 2 10

PROCER CERDANYOLA, CLUB HANDBOL 7 4 0 3 8

AGRAMUNT CH 8 3 2 3 8

SANT QUIRZE, HANDBOL 8 3 1 4 7

GRÀCIA, OAR SABADELL 7 3 1 3 7

SANT OT, CLUB ESPORTIU 7 2 2 3 6

RIPOLLET, CLUB HANDBOL 7 2 0 5 4

IGUALADA, CLUB HANDBOL 7 1 0 6 2

H.SANT LLORENÇ-SANT FELIU LL., B 7 0 0 7 0

JUVENIL MASCULÍ (Segona Catalana - Grup A)
No hi ha manera, es marquen més gols i hi ha moments en 

què l’equip dóna mostres d’allò que realment pot fer, però la 
falta d’encert els continua condemnant a patir golejades, al 
contraatac. Tot i això, la bona predisposició dels jugadors i 
el bon ambient que es respira, malgrat els contratemps, ens 
fan mirar el futur amb optimisme.

Resultats:
18/12/2010 AGRAMUNT CH 19 H SANT LLORENÇ/SANT FELIU 41
12/12/2010 PARDINYES CH 45 AGRAMUNT CH 11

CLASSIFICACIÓ J G E P Punts

SANT QUIRZE, HANDBOL (A) 8 8 0 0 16

BCN-SANTS UBAE CEH 9 7 1 1 15

PARDINYES, CLUB HANDBOL 7 5 1 1 11

GRÀCIA, OAR SABADELL 7 5 0 2 10

Equip dels veterans que van acceptar el repte.

▼
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NATURA Dietètica

Montse Serra i Pijuan
ALIMENTACIÓ i COMPLEMENTS DIETÈTICS

HERBES MEDICINALS

Ronda dels Comtes d’Urgell, 18
Tel. 973 39 23 35 - Part. 973 39 08 65            AGRAMUNT

Ens trobareu a:

TALLERS
LLAGUNES

- VEHICLES NOUS
  - Km 0
     - GERÈNCIA

- VEHICLES NOUS
  - Km 0
     - GERÈNCIA

MAQUINÀRIA FORESTAL
AGRÍCOLA - JARDINERIA

ARTESA DE SEGRE  -  TEL. 973 40 01 48

OUUS

A

OUSOUUSSOUS

AA
MAQMA UINNÀRIÀRIA FA FORESTASTAL
AGRÍCOÍCOLALA J- JARDARDINERIA

TEL 973 40 01 48

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

Formatges Monber
Elaboració Artesanal

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

IGUALADA, CLUB HANDBOL 7 4 1 2 9

CONCÒRDIA, CLUB HANDBOL 8 4 0 4 8

PROCER CERDANYOLA 7 3 1 3 7

SANT LLORENÇ-SANT FELIU LL., HANDBOL 7 3 0 4 6

RIPOLLET, CLUB HANDBOL 7 2 0 5 4

AGRAMUNT CH 8 1 0 7 2

HANDBOL BERGA, (S/D) 8 1 0 7 0

SANT OT, CLUB ESPORTIU 7 0 0 7 0

CADET FEMENÍ: (Primera Catalana - Grup A)
Dues derrotes més, és el balanç de l’equip en aquest mes 

de desembre. En el partit a casa contra el Montbui és, de 
moment, un dels que ha estat més proper un resultat po-
sitiu. El següent a casa, les lleidatanes res a fer contra un 
equip molt superior.

Resultats:
18/12/2010 ASCC. LLEIDATANA D’HBL 40 AGRAMUNT CH 15
12/12/2010 AGRAMUNT CH 15 CH MONTBUI 18

CLASSIFICACIÓ J G E P Punts

IGUALADA, CLUB HANDBOL 9 9 0 0 18

ACLE GUISSONA 9 6 0 3 12

ASSOCIACIÓ LLEIDATANA D’HANDBOL 9 6 0 3 12

VILANOVA DEL CAMÍ, CLUB HANDBOL 8 5 0 3 10

CEACA TÀRREGA 1 9 4 0 5 8

CH MONTBUI 9 4 0 5 8

BALSARENY, HANDBOL 9 1 0 8 2

AGRAMUNT CH 8 0 0 8 0

VETERANS
Tal com ja vàrem comentar, fi nalment el dia 8 de gener, i 

per posar punt i fi nal a les festes nadalenques, es va disputar 
un partit entre antics jugadors del club i l’actual equip sènior 
masculí.

A l’equip dels veterans hi havia jugadors de moltes edats, 
joves que fa poc que han deixat la competició ofi cial i no 
tan joves, que ja militaven en els primers equips del club. 
Partit molt disputat on el de menys era el resultat fi nal, però 
on tots ho varen donar tot. L’equip actual, per no quedar 
malament davant els “veterans”, i aquests per demostrar a 
la “canalla” que encara poden donar molta, molta guerra. 
El trepidant partit i el bon ambient aconseguit, ens alegra 
i ens anima a començar a buscar noves dates per repetir 
l’experiència.   ■

▼
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Horari de botiga: de 9 a 14 i de 16 a 19h
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Secció de Futbol Sala
A. Guerrero
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L’Agramunt va tancar l’any 
amb un sabor agredolç. 
Per una banda, es va 

assolir el primer triomf de la 
temporada i, per l’altra, l’equip 
continua a la cua de la classi-
fi cació. I és que els homes de 
Josep Maria Viladevait encara 
s’estan adaptant a la categoria 
i conjuntant totes les peces de 
l’equip. 

Malgrat això, contra el Cerve-
ra va arribar la primera victòria 

de la temporada (7-4). Va ser 
un partit que, tot i el marcador, 
va ser força ensopit. De fet, no 
va ser el millor partit dels lo-
cals. Evidentment, el més posi-
tiu de tot van ser els tres punts 
i contra un rival de la part baixa 
de la taula. 

L’equip va tancar l’any amb 

una nova desfeta. En aquest 
cas, en el derbi contra l’Artesa 
de Segre (Centre Excursionista 
Nova Gent). Va ser una derrota 
molt dolorosa (2-4), sobretot si 
tenim en compte que els visi-
tants dominaven per 0 a 3 ja 
en els cinc primers minuts del 
partit. Els nostres van intentar 
redreçar aquest mal inici, però 
no van estar prou encertats de 
cara a porta. A més, en cas de 
victòria, els agramuntins ha-
guessin superat els artesencs 
a la classifi cació. En defi niti -
va, va ser una derrota molt do-
lorosa.

Situació complicada
D’aquesta forma, l’equip va 

acabar l’any 2010 amb una 
situació força complicada. Des-
prés d’onze jornades, l’equip 
només ha estat capaç de sumar 
una victòria i un empat. Tot i 
això, l’equip ha anat millorant 
i l’objectiu serà iniciar el 2011 
amb bona forma per intentar 
sumar el màxim de punts pos-
sibles. I és que en els pròxims 
partits, l’equip s’enfrontarà a 
equips de la part mitja i baixa 
de la classifi cació.    ■

PRIMER TRIOMF DE LA TEMPORADA

En els pròxims 
partits, l’equip 
s’enfrontarà 
a equips de 
la part mitja 
i baixa de la 
classifi cació.

Classifi cació (fi ns a la jornada 11) J G E P GF GC Punts
SANT JULIÀ, C.E. “A” 11 10 1 0 74 17 31
CASTELLAR DE LA RIBERA “B” 11 9 0 2 78 41 27
BALAGUER, C.F. “A” 11 8 2 1 52 40 26
ALCARRÀS, F.S. “A” 11 8 1 2 64 43 25
TORRENTE DE CINCA-MASSALCOREIG, F.S. “A” 11 7 0 4 76 59 21
BORGES, F.S. “A” 11 6 1 4 47 47 19
RAJOLÍ D’OR LLARDECANS “A” 11 5 0 6 48 47 15
FONT-ALMAGRAFIC F.S., ASS. “A” 11 5 0 6 41 48 15
BALAGUER, C.F.S. “B” 11 5 0 6 37 54 15
PUIGGRÒS C.F.S. “A” 11 4 0 7 41 54 12
REST. MODERNO ROSSELLÓ - REST. HONG KONG “A” 11 3 2 6 50 54 11
CERVERA FUTBOL SALA II C.E. “A” 11 3 2 6 34 43 11
CENTRE EXCURSIONISTA NOVA GENT “A” 11 3 1 7 44 66 10
ORVEPARD “A” 11 3 0 8 32 44 9
CONCA D’ALLÀ FUTBOL SALA “A” 11 2 1 8 61 86 7
AGRAMUNT C.H., FS “A” 11 1 1 9 38 74 4

PREFERENT CATALANA GRUP 5

Resultats

AGRAMUNT  7  -  4  CERVERA 
AGRAMUNT  2  -  4  CENTRE EXCURSIONISTA
        NOVA GENT

Partit disputat contra el Cervera que fi ns ara ha signifi cat l’única victòria.
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ESPORTS ATLETISME

Cros d’Agramunt i curses
CROS D’AGRAMUNT
12-12-2010

Malgrat la boira i el fred, enguany 
el cros d’Agramunt fou més competi-
tiu que mai degut que s’hi van aplegar 
molts dels millors atletes lleidatans de 
l’especialitat. Això va fer que totes les 
curses, tot i no ser excessivament nom-
broses, sí que foren d’un nivell molt 
elevat. Dels 31 escatxics que hi van 
participar, 12 van pujar al podi, des-
tacant els primers llocs de Pol Morell 
en categoria Cadet masculí, Pau Godoy 
en Aleví masculí i Gabi Karseska en 
Veterà femení. A més, molts d’ells van 
col·laborar i ser partícips alhora que 
els centres escolars que representaven 
s’adjudiquessin la majoria dels premis 
per equips.

També volem donar les gràcies a tots 
els pares que van col·laborar en l’orga-
nització de la cursa i durant unes ho-
res van suportar l’intens fred que feia i 
d’aquesta manera garantir que la cursa 
es desenvolupés sense problemes.

RAMON FITÓ Veterà M 2

MHAMED TALBI Veterà M 4

GABI KARSESKA Veterà F 1

MIREIA BÀRRIOS Veterà F 5

SÍLVIA PUIGARNAU Sènior F 2

ANNA VILADRICH Sènior F 5

CARLOS PARRA Juvenil M 5

POL MORELL Cadet M 1

XAVIER FITÓ Cadet M 6

AIDA GIMÉNEZ Cadet F 2

CLARA SECANELL Cadet F 3

ORIOL VALLS Infantil M 3

ANTON ZURITA Infantil M 4

NAIMA BARKANE Infantil F 3

LAIA LLORENS Infantil F 10

PAU GODOY Aleví M 1

GERARD TARRUELLA Aleví M 3

MARINA SÚRIA Aleví F 3

MARINA MORELL Aleví F 7

NÚRIA MARTÍN Aleví F 9

SEBASTIAN RUSU Benjamí M 18

GERARD FÍGOLS Benjamí M 19

MAR GODOY Benjamí F 6

ARIANA LLORENS Benjamí F 7

ARIADNA FLORES Benjamí F 9

YASMIN LADIR Benjamí F 16

WALID TALBI Pre-Benjamí M 3

ROGER SÚRIA Pre-Benjamí M 6

NÚRIA MARBÀ Pre-Benjamí F 4

ALFONS ZURITA P-5 1

QUIM GODOY P-4 3

PUJADA A LA SEU VELLA
LLEIDA 19-12-2010

La pujada a la Seu Vella de Lleida 
és una cursa que es desenvolupa to-
talment per asfalt i en un recorregut 
majoritàriament ascendent. Enguany 
va fer bon temps en contra del que 
s’esperava i es va poder gaudir d’una 
espectacular vista de la ciutat. Alguns 
escatxics van tornar a pujar al podi i 
en particular les promeses del club van 
aconseguir uns resultats excel·lents.

RAMON FITÓ Veterà 15

ORIOL VALLS Infantil M 1

NAIMA BARKANE Infantil F 3

PAU GODOY Aleví M 3

GERARD TARRUELLA Aleví M 5

MARINA SÚRIA Aleví F 3

HELENA ZURITA Aleví F 5

MARINA MORELL Aleví F 6

LARA GIMÉNEZ Aleví F 8

MAR GODOY Benjamí F 6

ARIADNA FLORES Benjamí F 10

ROGER SÚRIA Pre-Benjamí M 2

ALFONS ZURITA P5 1

CURSA DE L’INDIOT
MOLLERUSSA 26-12-2010

Un any més una petita representació 
dels Escatxics va participar en aquesta 
tradicional i peculiar cursa, que té com 
a fet identitari que als guanyadors se’ls 
premia amb un gall dindi, una perdiu o 
una guatlla, segons la categoria.

MHAMED TALBI Veterà M 29

GABI KARSESKA Veterà F 4

SÍLVIA PUIGARNAU Sènior F 7

PAU GODOY Aleví M 3

MAR GODOY Benjamí F 6

WALID TALBI Pre-Benjamí M 4En Ramon Fitó als últims metres de la Pujada a la Seu.
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CURSA SANT SILVESTRE
LLEIDA 31-12-2010

Alhora que en molts indrets existeix 
la tradició d’organitzar curses l’últim 
dia de l’any, també alguns escatxics te-
nen la tradició de corre-les, tal com ha 
succeït aquesta vegada.

A més a més, no hi ha res més salu-
dable que acomiadar l’any corrent.

MHAMED TALBI Veterà M x

GABI KARSESKA Veterà F 1

PAU GODOY Aleví M 1

LARA GIMÉNEZ Aleví F 1

MAR GODOY Benjamí F 2

WALID TALBI Pre-Benjamí M x

Al mateix temps voldríem agrair a 
l’equip d’entrenadors –Xavier Súria, 

Gabi Karseska i Mario Farré– així com 
al Laureà Giménez i a la Mireia Bàrrios 
responsables de la tasca administrati-
va, i també al Xavier Morell, responsa-
ble que tinguem una galeria fotogràfi ca 
tan completa i de tanta qualitat, per 
haver fet possible que els Escatxics es 
mantinguin en plena forma, amb l’es-
perança que aquesta col·laboració con-
tinuï per molts anys.   ■

Gerard Fígols i Sebastian Rusu a la sortida de la cursa benjamí al Cros d’Agramunt. Ariadna Flores disputant la cursa de la categoria benjamí femení al Cros d’Agramunt.
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Jordi Gutiérrez Zurita
Morí a Salou el dia 6 de gener de 2011,

a l’edat de 58 anys.

E. P. D.

Germans i família tota, en anunciar-vos tan sentida pèrdua,
us agrairan que el tingueu present en la vostra pregària.

Agramunt, gener de 2011

Segon aniversari de la mort de

Joan Solans Tohà
que morí cristianament el dia 29 de gener de 2009,

a l’edat de 75 anys.

Els qui no l’obliden: esposa, Carme Pedrol Pla; germanes, Conxita, Emília
i Josefi na; cuñats, nebots i altres familiars, us preguen un record i una oració.

Agramunt, gener de 2011
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PARTITS POLÍTICS
MUNICIPALS ERC

Nous temps, nous horitzons
www.esquerra.cat/agramunt

Secció local d’Agramunt

ERC

Un futur més esperançador
La fi  de les Festes Nadalenques ens marquen 

l’inici d’un nou any. És quan hom es fi xa nous pro-
pòsits i nous horitzons per assolir mentre recorda 
l’any que deixem enrere i en fem el balanç oportú. 
També és quan moltes famílies, després d’un pa-
rèntesi nadalenc, recorden la difi cultat a arribar a 
fi  de mes i darrerament aprenen a conviure amb 
la incògnita de la continuïtat en la feina o en un 
tan esperat canvi de tendència econòmica. És pre-
cisament en aquests moments quan cal estar al 
costat de qui més ho necessita i facilitar el camí 
als petits empresaris i comerços que de ben segur 
sovint es plantegen si val o no la pena sortir a 
treballar. I és quan cal que el poble vagi més unit, 
en lloc de generar encara més divisions i que les 
discussions estèrils quedin aparcades, de manera 
que els qui tenen l’encàrrec de governar la vila de-
diquin el temps a projectar-ne el futur i pensar en 
l’Agramunt que volem en els propers anys. Cal ser 
valent i prendre decisions importants, però també 
cal ser proper i escoltar els problemes de la gent. 
Serà d’aquesta manera i no d’una altra com sor-
tirem d’aquesta crisi i podrem pensar en un futur 
més esperançador. Sovint no som conscients del 
problema fi ns que ens toca de prop, però ara ens 
trobem en un moment en què gairebé a cada casa 
els efectes d’aquesta recessió van més enllà de 
l’habitual sobretaula del dinar de Nadal.

Balanç del 2010
A casa nostra, el 2010 ens ha deixat també 

un bagatge que és bo de recordar. Les obres a la 
Casa Consistorial estan gairebé enllestides mentre 
que les del CAP tot just comencen i les de la Llar 
d’Infants ni tan sols ho han fet. La Fira del Torró 
d’enguany s’ha caracteritzat per haver estat diri-
gida per una empresa de fora, amb el sobrecost 
que això suposa i afegit als més de 180.000€ 
que hi aportem cada any els agramuntins. El Mer-
cat de Nadal també va ser motiu de divisió quan 
el temps ha donat la raó al diàleg per sobre de 
la imposició. El 2010 també ha estat l’any en el 
qual s’ha tancat l’Escola de Montclar per manca 
d’alumnes. El pavelló polivalent continua presen-
tant goteres, tot i les reformes fetes darrerament. 
Les obres de canalització al Passeig ens l’han 
deixat fet un nyap i el nou polígon continua tan 
buit com fa quatre anys. Per altra banda, les visi-
tes al Refugi han estat massives, la Fira del Torró 
molt visitada i Agramunt ha estat la protagonista 
durant una setmana del programa Divendres de 
TV3. La Festa Major dels joves va ser tot un èxit 
mentre que la dels més grans cada any està més 
buida. A nivell cultural, hem vist néixer una nova 
galeria d’art però també hem vist tancar la boti-
ga de l’Espai Guinovart. Agramunt ha organitzat 
molts cursos de català dels quals una bona part 
continuen sent exclusius per a dones immigrants. 
L’Agramunt de futbol torna a ser a Primera Re-
gional però la majoria de clubs esportius de la vila 
tenen problemes per a fer equips. I això, afegit a 
totes aquelles petites coses que cadascú de nos-
altres hem anat vivint durant l’any i que ens han 
tocat de més a prop.

En el darrer Sió, l’Agrupació Sardanista “Bar-
retina” publicava una carta en la qual expressava 
la seva preocupació davant la difi cultat en confi -
gurar una junta per a encapçalar aquesta entitat 
tan arrelada a casa nostra. Si l’inici d’any ha de 
ser temps de propòsits, seria un bon moment per 
fer tots els possibles i no perdre una feina feta 
durant tants anys i que dóna sentit als nostres orí-
gens. Confi em que així sigui i que en aquest Sió ja 
s’anunciï la nova Junta.

I a vosaltres, fi dels lectors i lectores, desitjar-vos 
un bon any i que els propòsits es facin realitat.  ■

El 2010 ha vist inaugurat 
el Local Social de 
Montclar –iniciat durant 
la passada legislatura– i 
ha vist tancada l’Escola 
per manca d’alumnes.

Cal ser valent 
i prendre 
decisions 
importants, 
però també 
cal ser proper 
i escoltar els 
problemes de 
la gent.
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Ha pujat a la casa del Pare

Josep M. Castellà Vila
que morí cristianament el dia 19 de desembre de 2010,

a l’edat de 82 anys, havent rebut els S.S. i la B.A.

A.C.S.

Els seus germans, Pasqual i Nuri; cunyats, M. Carme i Ramon; nebots

i família tota, us agrairan una pregària.

Agramunt, desembre de 2010

Això és la joia – ser un ocell, creuar
un cel on la tempesta deixa una pau
intensa.
I això és la mort – tancar els ulls,
escoltar el silenci de quan la música
comença.

Màrius Torres
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JUNTA DE GOVERN LOCAL, 2-12-2010

CERTIFICACIÓ
Es van aprovar les següents certifi cacions:
- Certifi cació núm. 1 de l’obra denominada “Instal·lació 

d’un ascensor i substitució de tancaments de la Residència 
«Cal Mas Vell»” lliurada per l’arquitecta municipal, i execu-
tada per l’empresa PROMOCIONS SABALL-SALA, SL, per 
un import de 39.094,83€.

- Certifi cació núm. 3 de l’obra denominada “Reforma dels 
vestuaris i sanejament del vas gran de les piscines munici-
pals d’Agramunt” lliurada per l’arquitecte municipal, i exe-
cutada per l’empresa PROMOCIONS BERCO, 22, SL, per un 
import de 8.623,76€.

- Certifi cació núm. 2 de l’obra denominada “Arranjament 
de camins rurals” lliurada per l’arquitecte municipal, i exe-
cutada per l’empresa PROMOCIONS ÀRIDS ROMÀ, S.A.U. 
per un import de 34.803,23€.

- Certifi cació extra de l’obra denominada “Arranjament de 
camins rurals” lliurada per l’arquitecte municipal, i executa-
da per l’empresa PROMOCIONS ÀRIDS ROMÀ, S.A.U., per 
un import de 2.828,32€.

BAIXA ACTIVITAT
S’acordà donar de baixa del Registre d’Activitats les acti-

vitats següents:
- Activitat de la Sra. Ana Galceran Aspa dedicada a l’esta-

bliment de peixeteria, situada al C. Àngel Guimerà, 4, baixos.
- Activitat de l’empresa Catalana de maquinària i serveis, 

SL, titular de l’activitat dedicada al taller de reparació de 
maquinària agrícola situat al C. Ametller, 2.

ADQUISICIÓ MATERIAL PER A LA SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT 
DEL PASSEIG J. BRUFAU

S’aprovà l’adquisició de material per a la substitució del 
paviment peatonal del Passeig J. Brufau que s’adjudicà a 
l’empresa GLS Prefabricados per la quantitat de 32.988,67, 
inclòs IVA.

SUBVENCIÓ PROJECTE AIGUA NETA
S’acordà concedir un ajut econòmic per un import de 

250€ als Amics del projecte “Aigua Neta” per fer front a les 
despeses per dur a terme el projecte per a l’obtenció de re-
serves d’aigua potable a Bartolomé de las Casas (Argentina).

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ ACTUACIONS D’ORDENACIÓ AMBIENTAL 
DE LA IL·LUMINACIÓ EXTERIOR

S’acordà concórrer a la convocatòria per a la conces-
sió d’ajuts per actuacions d’ordenació ambiental de la il-
luminació exterior per a l’any 2011, per l’actuació deno-
minada “Implantació de tecnologies efi cient en les instal-
lacions d’enllumenat existent del municicpi d’Agramunt” i 

se sol·licità un ajut econòmic de 40.000€ per a l’execució 
de l’actuació esmentada amb un pressupost general de con-
tracta que ascendeix a la quantitat de 95.402,67€.

PRESTACIONS DE SERVEIS SOCIALS DEL CONSELL COMARCAL 
DE L’URGELL

S’aprovà la despesa en concepte dels serveis socials del 
Consell Comarcal de l’Urgell corresponent a l’exercici 2009 
que ascendeix a la quantitat de 23.110,70€.

ADQUISICIÓ VESTUARI SERVEIS MUNICIPALS
S’aprovà l’adquisició de divers vestuari pels serveis muni-

cipals i s’adjudicà a l’empresa FERRETERIA MOLINET, S.L. 
per la quantitat de 1.828,59€, inclòs IVA.

INTERCONNEXIÓ DE LA XARXA INFORMÀTICA ENTRE LA POLICIA LO-
CAL I LES OFICINES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT D’AGRAMUNT

S’aprovà la instal·lació d’interconnexió del sistema infor-
màtic VPN entre la Policia Local i les ofi cines municipals 
de l’Ajuntament d’Agramunt per implantar el programa in-
formàtic policial Elios en substitució del programa Net-Lan 
i s’adjudicà a l’empresa SEMAT, SA, per la quantitat de 
1.858,50€, inclòs IVA.

CONTRACTACIÓ OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DE L’ESGLÉSIA 
DE SANT LLORENÇ DE MAFET

S’aprovà la realització i la despesa de l’execució del pro-
jecte d’obres “Rehabilitació 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 i s’aprovà 
l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte 
de l’obra esmentada per tramitació urgent i per procediment 
negociat sense publicitat utilitzant diversos criteris d’adju-
dicació.

SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ ALBA
S’acordà concedir un ajut econòmic per un import de 

1.500€ a l’Associació Alba per donar suport a les despeses 
de transport i d’activitats per a l’any 2010.

APROVACIÓ PLA DE SEGURERAT I SALUT
S’acordà aprovar el Pla de seguretat i salut de l’obra cor-

responent al projecte d’obres per a la reforma i ampliació 
de la Llar d’Infants d’Agramunt i s’autoritzà al contractista 
perquè iniciï les obres.

PLE, 30-12-2010

MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL PLANEJAMENT 
D’AGRAMUNT PER A L’AMPLIACIÓ D’UNA PARCEL·LA I LA MILLORA 
DEL SISTEMA VIARI DEL SECTOR D’ÚS INDUSTRIAL LA TORRE: 
APROVACIÓ INICIAL

S’aprovà inicialment la modifi cació puntual de les Normes 
Subsidiàries del Planejament, conforme a la proposta redac-
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tada per l’INCASÒL per l’Àrea de producció del sòl, amb la 
fi nalitat d’unifi car la qualifi cació urbanística de les parcel·les 
d’una illa inclosa en el sector PP-7 La Torre per tal que es 
pugui fer una agrupació en una única parcel·la, i ajustar la 
delimitació gràfi ca del sòl urbà per incorporar un tram de 
viabilitat. Per tant, les determinacions de la Modifi cació con-
sisteixen en una modifi cació en l’ordenació gràfi ca de zones 
i sistemes en l’àmbit d’una illa del sector PP-7 La Torre, 
sense produir cap modifi cació en la regulació normativa del 
planejament vigent.

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2010
S’acordà aprovar provisionalment l’expedient núm. 03/10 

de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari que cal fi nan-
çar mitjançant romanent de tresoreria per despeses generals 
i/o majors i/o nous ingressos efectivament recaptats i/o anul-
lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses, del 
pressupost vigent de la corporació.

Despeses a fi nançar:

1) Suplements de crèdit:

920 131 Laboral temporal 23.761,00

231 16000 Seguretat Social 8.000,00

920 16205 Assegurances 1.382,75

920 202 Arrendaments edifi cis 1.080,70

920 203 Arrendament maquinària 9.636,59

920 216
Equips processos informa-
ció

1.003,30

920 22001 Premsa, llibres 438,84

165 22100 Energia elèctrica 25.000,00

920 22104 Vestuari 1.375,29

920 22105 Aliments 546,85

920 22106 Productes farmacèutics 14,23

920 22111
Submin. recanvis maqui-
nària

2.300,04

920 22201 Postals 4.804,29

130 224 Assegurances 843,86

931 22502 Tributs 132,01

920 22604 Jurídics 21.434,54

920 22607
Oposicions i proves selec-
tives

254,56

334 22609 Activitats culturals 2.401,96

432 22610 Fira Torró 7.434,85

433 22611 Fira Agr’auto 5.225,31

338 22613 Festes 5.632,22

323 22615 Joventut 9.459,75

920 22700 Treballs de neteja 2.354,99

132 22701 Seguretat 4.431,37

920 22706 Estudis i treballs tècnics 1.799,45

011 359 Altres despeses fi nanceres 37.500,00

162 46101 Urgell Net 1.089,16

231 46102
A Entitats Públiques Em-
presarials-CCU S. Socials

2.823,27

922 468 Entitats locals menors 4.535,11

330 48002 Subv. Entitats Culturals 485,69

155 623 Maquinària 33.018,37

920 625 Mobiliari 156,85

920 626 Equips informàtica 1.996,66

920 62701 Projectes 26.510,98

011 911
Amortització préstecs
s. públic

0,01

011 913
Amortització préstecs fora 
s. públic

24.350,00

273.214,85

2) Habilitacions de crèdit:

155 61908
Substitució paviment via-
nants Passeig Brufau

32.988,67

342 63213
Adequació camp futbol - 
extres

13.748,55

46.737,22

TOTAL 319.925,07

Finançament que es proposa:

1) Transferències de:

920 204
Arrendament material 
transport

2.762,30

155 210 Infrastruc. i béns 40.000,00

920 212 Edifi cis i altres construcc. 17.000,00

920 213
Maquinària, instal·lacions 
tècniques

2.000,00

920 22000 Material ordinari 2.000,00

920 22002 Material informàtic 1.000,00

920 22103 Combustibles 4.000,00

920 22110 Productes neteja 1.000,00

920 22199 Altres subministraments 10.000,00

920 22200 Telecomunicacions 4.000,00

920 22601 Protocol 7.000,00
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432 22614 Turisme 1.761,82

171 22709 Enjardinament 3.720,15

920 23100 Desplaçaments o. govern 2.000,00

011 310 Interessos 25.000,00

230 48001 Atencions benèfi ques 1.000,00

155 61902 Reparació infraestructures 52.000,00

TOTAL TRANSFERÈNCIES 176.244,27

2) Majors ingressos:

450-50
Subv. Plans Ocupació -Projecte 
impuls-

50.000,00

750-85
Subv. General. -Substit. pavi-
ment vianants Passeig Brufau

34.152,34

TOTAL MAJORS INGRESSOS 84.152,34

3) Romanent de tresoreria:

Romanent líquid de tresoreria disponible 59.555,46

TOTAL FINANÇAMENT 319.952,07

LLICÈNCIES D’OBRES
SANTI ESCOLÀ VILLALTA, per arranjar la façana de l’ha-

bitatge. Per impermeabilitzar la terrassa de l’habitatge i per 
ocupar la via pública amb tanques de seguretat. Av. Agustí 
Ros.

TERESA GRANGE PUIGHERMANAL, per canviar una part 
de la canalera malmesa de la façana de l’habitatge. C. Es-
tudis Nous.

XAVIER BALAGUERÓ SERRA, per un dret de connexió 
d’aigua defi nitiva a la xarxa general. C. Ronda Comtes d’Ur-
gell.

PRETENSADOS MARINA, S.A. per un dret de connexió 
d’aigua a la xarxa general de clavegueram. Ctra. Artesa.

SERVEI CATALÀ DE LA SALUT, per obrir una rasa per 
desplaçar una línia subterrània de BT. C. Nostra Sra. dels 
Socors. 

CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA per ar-
ranjar i pintar la façana del local. C. Sió. 

CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA per 
ocupar la via pública amb una bastida. C. Sió. 

MARIA ESPINAL VILLALTA, per substituir les teules mal-
meses de la teulada, tapiar 2 portes interiors del magatzem, 
ampliar l’obertura d’una fi nestra, obrir una rasa interior per 
sustituir un tub malmès del desguàs, i aïllar una paret inte-
rior i fer un labavo. C. Ronda Comtes d’Urgell. 

RAMON RIBES VALLS, per canviar la porta malmesa de 
l’entrada i una obertura d’una fi nestra de l’habitatge. Pl. Am-
ball.

CARME GASULL PADULLÉS, per fer una paret a la part 
superior de la paret existent del jardí. C. Clos. 

JUAN JOSE MENDOZA PÉREZ, per instal·lar una pèrgola 
a la terrassa de l’habitatge. C. Pompeu Fabra. 

CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL per obrir una rasa per 
arranjar una avaria d’aigua. C. Sió

MARIA CARRERA BALASCH, canviar la porta del magat-
zem. C. Raval de Sant Francesc. 

DOLORS VICENS BALAGUERÓ, per llicència de primera 
utilització d’un habitatge unifamiliar i aparcament. Mafet.

ANTONI SIN BRUALLA - ISABEL SORRIBES RIUS, per la 
legalització d’un tram de la planta soterrani d’un habitatge 
unifamiliar aïllat. C. Domènec Cardenal. 

MAITE FIGUERA GASULL, per construir un habitatge uni-
familiar entre mitgeres. C. Raval de Puigverd. 

MAITE FIGUERA GASULL, per enderroc d’un edifi ci entre 
mitgeres. C. Raval de Puigverd. 

DANIEL BOBET SEALL - ALEXANDRA SENDER AMPU-
DIA ARÉVALO, per construir un edifi ci plurifamiliar compost 
per planta baixa, dues plantes pis i una planta sotacoberta. 
C. Pompeu Fabra.

ANTONI SIN BRUALLA - ISABEL SORRIBES RIUS, per 
llicència de primera utilització d’un habitatge unifamiliar aï-
llat. C. Domènec Cardenal. 

DANIEL BOBET SEALL - ALEXANDRA SENDER AMPU-
DIA ARÉVALO, per 2 drets de connexió a la xarxa general de 
clavegueram. C. Pompeu Fabra. 

SANTI CLUET MONZO, per canviar les teules malmeses 
d’una part de la teulada de l’habitatge. Mafet. 

SANTI CLUET MONZO, per ocupar la via pública amb una 
bastida. Mafet. 

MERCÈ ROS SERRA, per col·locar una canalera a la part 
interior de l’habitatge. Av. Marià Jolonch. 

CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL per obrir una rasa per 
arranjar una avaria d’aigua. Pl. Clos. 

ANTONI TERRÉ VINYALS, per impermeabilitzar dues pa-
rets del lateral del pati. Av. Catalunya. 

JAUME NOVELL ARRIASOL, per obrir unes rases interiors 
per substituir els eslats de la granja. Montclar. 

DOMÈNEC TURULL MATEU, per col·locar una arqueta an-
tiretorn dins l’entrada de l’habitatge. C. Petronel·la d’Agra-
munt.

CRISTOBAL BERTRAN CORTÉS, per canviar la canalera 
malmesa de la façana posterior de l’habitatge. C. Molí Vell. 

CRISTOBAL BERTRAN CORTÉS, per arranjar una part de 
la façana de l’habitatge. C. Molí Vell. 

BECA 25, SL per un dret de connexió d’aigua defi nitiva a 
la xarxa general. C. Ronda Molinal. 

IVAN RAMON PELLICER RIBERA, per obrir una rasa per 
connectar la claveguera a la xarxa general. Puelles. 

IVAN RAMON PELLICER RIBERA, per un dret de connexió 
a la xarxa general de clavegueram. Puelles. 
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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

La Barretina. Era l’any 1919 quan 
els components de l’agrupació coral La 
Clavellina, van decidir ampliar les seves 
activitats i convertir-se en una societat 
coral-recreativa. A la nova entitat li van 
donar el nom de La Barretina, pel fet 
que s’anomenés així una coral que exis-
tia a Agramunt a fi nals del segle XIX. La 
Barretina tenia molta acceptació entre 
els agramuntins i, a més de les activi-
tats recreatives, tenia la secció coral i 
un grup teatral d’afeccionats. Els pri-
mers anys no disposaven de local propi 
i els actes es feien a un local municipal 
situat al carrer de la Sabateria (avui cal 
Teixidor). Allí se celebrava el ball dels 
diumenges i les representacions tea-
trals. Per actes de més relleu com és 
el Carnaval anaven al Salón (avui El Si-
glo), de propietat particular. Els locals 
propis no els van construir fi ns el 1926. 
La Barretina es va bastir en un solar 
propietat de Josep Brufau i Mullerat i 
va ser valorat en poc més 18.000 pes-
setes. Per aixecar aquells locals hi van 
col·laborar de valent tots els socis, des 
dels més rics, que van oferir garanties 
econòmiques, fi ns als més humils, que 
hi van donar jornades de treball a jova. 
Per l’època eren uns locals molt mo-
derns i ben distribuïts. Donant al car-
rer Àngel Guimerà es trobava el Cafè. A 
sota, unes sales de reunions i conferèn-
cies. Al darrere, i amb sortida davant de 
les actuals Escoles (carrer de La Barre-
tina), hi havia la sala-teatre, equipada 
per a projeccions cinematogràfi ques. 
La resta de l’edifi ci eren magatzems i 
dependències. Durant la seva creació 
i ara amb la seva expansió en temps 
de la dictadura de Primo de Rivera, La 
Barretina no tenia cap signifi cació po-
lítica. En temps de la República, quan 
van radicalitzar-se els posicionaments 
polítics i ideològics a Agramunt, a La 
Barretina s’aplegaven la gent d’esquer-
res, de la mateixa manera que, primer 
al Salón, i després al Casal Agramuntí 
s’aplegaven la gent de dretes.

Ramon Bernaus i Santacreu
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GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE DESEMBRE
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Demografi a

(Mes de desembre de 2010)

NAIXEMENTS
Maria Llop i Camats dia   4-11
Erika Florensa i Carrascal dia 28-11
Adam Maziane dia   3
Júlia Moreno i Martínez dia   7
Mohammed Badaoui dia 14
Sabrina Lamdaouar dia 18
Leyre Reollo i Navarro dia 21

MATRIMONIS
Antoni Garca i Bernaus, i
Laia Soler i Canaleta dia 22

DEFUNCIONS
Ramon Grau i Fa 80 anys, dia 10
Josep M. Castellà i Vila 82 anys, dia 19
Emília Simó i Solanes 82 anys, dia 26

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT EL DESEMBRE

Dia   1 ......................................... Inapreciable
Dia   5 ......................................... 1,7 l./m2

Dia   6 ......................................... Inapreciable
Dia   7 ......................................... 3,0 l./m2

Dia 20 ......................................... 2,5 l./m2

Dia 21 ......................................... 11,6 l./m2

Dia 22 ......................................... 3,7 l./m2

TOTAL ......................................... 22,5 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL DESEMBRE

Màxima del mes ............................... 16°, dia 8
Mínima del mes ..............................–7°, dia 26
Oscil·lació extrema mensual ........................23°
Mitja de les màximes .............................7,548°
Mitja de les mínimes .............................0,387°
Mitja de les mitjanes .............................3,580°

L’observador: Deudat Pont

FEBRER 2011

Mes de 28 dies, segon del nostre calen-
dari. Tot i que el dia es comença a allargar, 
encara fa força fred.

El dia 1 el sol surt a les 7h 03m, i es pon 
a les 17h 07m. El dia 28 el sol surt a les 6h 
28m, i es pon a les 17h 40m.

El dia 19 el sol entra a la constel·lació de 
PEIXOS.

Les fases de la lluna i previsió del temps 
segons el Calendari dels Pagesos:

l./m2

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

La guineu. La gent creia que les guineus, 
durant aquesta època de l’any, enfellonides 
pel foc de l’amor, perdien la seva astúcia tra-
dicional i eren més fàcils de caçar.

Vora els corrals i galliners posaven ninots 
en forma de gall o de gallina, disposats de 
tal manera que l’acció de l’aire o algun giny 
els fes moure per tal que la guineu es pensés 
que era de debò i s’hi acostés per agafar-lo. 
Pels voltants paraven paranys ben dissimu-
lats perquè s’hi agafés la guilla en anar a es-
cometre la presa.

Era el moment de l’any que s’agafaven 
més guineus i com que tenien el pèl d’hi-
vern, les seves pells eren molt valorades. 
Quan se n’agafava una, si encara no era mor-
ta, la portaven al poble, ho feien saber al veï-
nat i l’exposaven a la plaça perquè tothom la 
pogués veure. La guineu era molt odiada en-
tre la gent perquè quan entrava en un corral 
o galliner causava una gran mortaldat entre 
l’aviram.

La casa ben governada,
pel febrer fa escabetxada.

La lloca vera,
pon per la Candelera,
i si no pon, té l’ou a l’ouera. 

Dia 2 de febrer: La Presentació del Senyor. 
La Purifi cació de la Mare de Déu (la Cande-
lera).

Dia 24, Sant Macià: Sant Macià fou elegit 
deixeble de Jesús, després de la traïció de 
Judes. Per aquesta raó se’l considera advocat 
contra la falsedat i la traïdoria. Tal dia com 
avui, Sant Macià baixa a l’infern per incre-
par Judes i tots els qui cremen per pecat de 
traïdoria i els indueix a acudir al diable en 
demanda que no tempti ningú de falsedat. 
Sant Macià o Maties, com també el coneix la 
gent, és el protector dels ocells i diuen que 
assegura les cries dels ocells i amb elles la 
seva perpetuïtat, per això el veneren els oce-
llistes i els caçadors. 

Per Sant Maties,
canten els ocells les seves alegries.

Per Sant Macià,
els ocells es volen casar.

Ramon Bernaus i Santacreu

JO
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A

Lluna
nova

Quart
creixent

Lluna
plena

Quart
minvant

el dia   3, a les 02:31 h
Temps ventós i plujós

el dia 11, a les 07:18 h
Bon temps

el dia 18, a les 08:36 h
Serè

el dia 25, a les 23:26 h
Temps insegur
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ADÉU

Te n’has anat
sense adéu ni comiat,
deixant un buit dins meu
arrencant-me un crit ofegat.

Em sento trista
quan et veig amb els ulls de la memòria,
i encara et recordo rialler i feliç
explicant-me alguna vella història.

Voldria encara uns instants
per dir-nos quelcom,
poder agafar-nos les mans
per retornar-me el cor.Segon aniversari de la mort de

Antonio Utgès Gené
que morí el dia 8 de gener de 2009, als 76 anys d’edat.

E.P.D.

La família et recordarem sempre.

Agramunt, gener de 2011

AGRAÏMENT

La família MARTÍ-SIMÓ vol donar les gràcies per les

nombroses mostres d’afecte i de condol rebudes amb motiu

de la pèrdua de la nostra estimada esposa, mare i padrina 

Emília Simó Solanes, el passat 26 de desembre,

i per haver-nos acompanyat a tota la família en el seu comiat.

També volem agrair de tot cor les atencions rebudes per part 

dels professionals i personal sanitari del CAP d’Agramunt.

I en especial, a l’apreciada Sra. Montserrat Cardona, per

la cura que ha tingut envers l’Emília al llarg d’aquests últims 

anys, així com pel seu tracte professional i afectuós.

Gràcies.
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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 / IV 1

(Faràs 9 creus al melic
i a cada creu diràs:) 

«† Ostevum,
† ontesa,
† malaït,
† banyat,
† amb poca palla,
† mal de ventre
† veste’n d’aquí aviat
† que Déu t’ho mana.» †

(L’oració s’ha de repetir 3 vegades i, a conti-
nuació, resar els 3 parenostres a la Santíssima 
Trinitat).

1  Assumpció Cortada, d’Agramunt, que la recollí de 
Ramona Gomà i Roig, també d’Agramunt i de 70 anys 
d’edat (6 d’abril de 1982).

Oracions remeieresReceptes casolanes

Per treure les punxes
Ingredients:

Rodanxes de tomàquet.

Elaboració:
Tenia 9 anys i per motius de feina del meu pare vam viatjar 

des de Barcelona a Huelva. Després d’un temps d’estar allà, vaig 
caure damunt d’una fi guera de moro i em vaig punxar al peu amb 
una de les seves punxes.

En aquella època els metges de Huelva em van dir que sortiria 
tota sola i que el meu cos la rebutjaria.

Vam tornar a Barcelona 20 dies després. La meva àvia Fidela 
em va posar des del primer dia cataplasmes al peu amb rodanxes 
de tomàquet. Recordo que llavors tot allò em va semblar molt 
estrany. Però 10 dies després, la punxa va començar a sortir, així 
em vaig estalviar una intervenció quirúrgica.

El tomàquet pot extreure cossos estranys clavats al cos.

Felipe Cuenca (Guimerà)
Del llibret “Remeis casolans amb herbes aromàtiques o medicinals de l’Urgell”

editat pel Consell Comarcal de l’Urgell

Receptes de cuina

sió 563[GENER 2011]

Ingredients per a 4 persones:
1 cap de xai, 3 l d’aigua, 1 ceba, 1 
patata, 1 pastanaga, 1 polsim de sal, 
1 fulla de llorer, 1 paquet de sopa 
petita, 4 patates mitjanes, 250 g de 
pèsols, 4 carxofes, 1 ceba, 3 tomà-
quets, 1/2 got d’oli d’oliva, 2 cullera-
des de farina.

Elaboració:
El cap sense ulls i partit per la mei-

tat, deixeu-lo dues hores en aigua 
freda, perquè tregui la sang. En una 
olla amb els 3 litres d’aigua bullent 
poseu-hi la ceba, la patata, la pasta-

naga, un polsim de sal i la fulla de 
llorer. Que bulli dues hores, després 
coleu-la i tot seguit s’hi tira la pasta 
per a la sopa.

Per fer el guisat, com que ja teniu 
el cap bullit, podeu treure-li tota la 
carn fàcilment. La llengua, peleu-la i 
talleu-la a daus. Feu un sofregit amb 
la ceba, els tomàquets i passeu-lo pel 
colador xinès.

Tot seguit, tireu-hi els pèsols i una 
mica de brou o aigua. Deixeu que faci 
xup-xup 25 minuts. Proveu-ho de sal 
i per últim, tireu-hi les patates, que 
les haureu fregit a quadradets. Les 
carxofes també bullides i tallades en 
4 talls, enfarineu-les i fregiu-les.

Tot això que faci xup-xup durant 10 
minuts més i ja està llest per servir.

Observació:
Amb aquests ingredients es pot 

realitzar el guisat i també una sopa. 
Abans, com que no hi havia massa 
diners, s’aprofi tava tot.

Irene Altisent Pané (Preixana)
Del llibret “Receptes de cuina
tradicional de l’Urgell” editat

pel Consell Comarcal de l’Urgell

Cap de xai de l’àvia
Irene

Aconseguiu
un

 OBSEQUI

T t i òòò ffff ii dddd tttt 1111000
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Tretzè Aniversari

Natàlia Guau i Gomà
que morí cristianament el dia 26 de febrer de 1998,

havent rebut els Sants Sagraments

E. P. D.

La família la recordarà sempre.

Agramunt, febrer de 2011

Desè aniversari de la mort de

Ramon París i Comes
que morí cristianament el dia 21 de gener de 2001,

a l’edat de 96 anys, rebuts els Sants Sagraments.

E. P. R.

La família el recordarà sempre.

AGRAMUNT, gener de 2011
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❚ Coordina Rosa Maria Sera

per
Ricard Bertran

Les 7
diferències

Tal com mana la tradició, 
la vigília de Reis a la nit 
s’han de deixar les sa-
bates al balcó o al terrat 
perquè Ses Majestats hi 
deixin els regals corres-
ponents.

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

A veure si les tro beu!

LLEURE AMENITATS
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Solució a les
7 diferències:

Solució a
l’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 K.

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

Kamikaze, karate, kart, kelvin, kèrria, 
kilo, kilogram, kilòmetre, kiwi, knut, 
kremlin i kyrieleison.

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

– – =4

+ + +

+ 2 + =9

– + +

+ – =5

=7 =6 =7

9–3–2=4

+++

5+2+2=9

–++

7+1–3=5

=7=6=7



72 [GENER 2011]sió 563

Ramon Roca Sala

Setzè aniversari

El recorda la família
i us demanen un record

en l’oració.

Agramunt, 17 de febrer de 2011
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LA FOTO per JOSEP BERTRAN

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

Aquest solitari pi, amb el rètol 
al costat demanant que no 

se’l toqui, està plantat a la partida 
del Carregós on aquestes setma-
nes treballen les màquines obrint 
camins i soterrant canonades dels 
regs i concentració parcel·lària 
del Segarra-Garrigues. S’endevi-
na que l’arbre ha estat pujat amb 
tota cura pel seu propietari que 
ara deu témer que podria ser víc-
tima d’aquests monumentals mo-
viments de terra. De fet l’explana-
ció s’ha parat prop de la riba on hi 
ha el pi. Haurem d’estar pendents 
del seu futur que desitgem que si-
gui llarg i pròsper.
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Segon aniversari

Cecília Solé i Balagueró
que morí cristianament el dia 30 de gener de 2009,

a l’edat de 80 anys, havent rebut els Sants Sagraments.

La seva família: espòs, Antonio Farré Areny; fi lls, Ferran, Jaume i Àfrica; néts, 

Jordi, Judit i Adrià; i germans la recordaran sempre i us demanen una oració 

per l’etern descans de la seva ànima.

Agramunt, gener de 2011
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Els protagonistes de la fotografi a que aquest mes posem a l’àlbum són els nens i nenes que anaven a una 
processó l’any 1968, possiblement sigui la de la Festa Major. L’indret per on passen és l’avinguda d’Àngel 

Guimerà, a l’alçada de l’actual fl oristeria Gili.

D’esquerra a dreta:

1) Ramon Fitó

2) Eudald Martínez

3) Josep M. Pastor

4) Diego Cases

5) Joan Areny

6) Antoni Amigó

7) Josep Pampalona

8) Jordi Garcia

L’àlbum ����

1

2
3

4

5

6

7
8



76 [GENER 2011]sió 563


