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La nostra revista
s’ha volgut sumar a la commemoració del
quart de segle
carnavalesc
amb la publicació d’un extens
reportatge gràfic
que els nostres
estimats lectors
trobaran en les
pàgines centrals.

es de fa setmanes, mesos, una bona colla de
convilatans estan treballant de cara a la propera edició
del Carnaval. Com sigui que
s’escau el 25 aniversari, es vol
fer ben lluïda i per això els encarregats de l’organització han
fet mans i mànigues per afegir nous elements al programa
d’actes habitual.
La nostra revista s’ha volgut
sumar a la commemoració del
quart de segle carnavalesc amb
la publicació d’un extens reportatge gràfic que els nostres
estimats lectors trobaran en les
pàgines centrals. És un recull
de fotografies aplegades, edició
darrere edició, fins i tot més enllà d’aquests 25 anys.
També hem recuperat una filmació del primer Carnaval que
es projectarà públicament en
els actes que es faran el diumenge al vespre. Es va rodar
amb mitjans senzills però amb
uns resultats prou apreciables
per fer-la atractiva pels espec-

tadors, com a testimoni dels
inicis del que avui ja és una
arrelada tradició.
No hem d’oblidar que la celebració del Carnaval, tal com
el coneixem, té els seus orígens
en el que organitzaven els centres d’ensenyament de la Vila
sortint al carrer cada dimarts
de Carnaval amb comparses
cada vegada més lluïdes.
També és moment de recordar, ho fem en la secció L’Hemeroteca, les populars celebracions del Carnestoltes que
es feien a casa nostra fins la
Guerra Civil. Cal també fer-ho
dels multitudinaris concursos
de disfresses que, durant una
bona colla d’anys, es van celebrar al Kipps amb una justa i
merescuda fama.
Al Carnaval s’hi participa de
forma activa o passiva. Limitant-se a fer de simple espectador o bé actuant de protagonista dins la voràgine de les
disfresses, ja sigui formant part
d’una comparsa, en una carros-

sa, al ball o simplement voltant
pels carrers.
Malgrat que és una festa que
es presta a la disbauxa, al desenfreno, o precisament per
això, el seu desenvolupament
ha ser ben ordenat, ben controlat per a millor gaudi tant dels
protagonistes com del públic, i
parlem especialment de la rua.
És molta feina per tan poca estona.
Un bon ordre en la desfilada
amb un servei de control; un
ritme adequat que permetés
l’exhibició de cada comparsa i
carrossa; introduir-hi la música en directe de tant en tant,
i la participació d’un mestre de
cerimònies, segur que la millorarien.
Provem-ho, per exemple, amb
l’animador de la Cuita de la Fira
del Torró. Segur que la rua tindria un altre color.
Afectuosament,
Bernat Jofre
Agramunt, febrer 2011
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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
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JOSEP BERTRAN

U

n camió carregat de
porcs va bolcar, el diumenge 23 de febrer,
a primera hora de la tarda a
la rotonda de Concabella. El
xofer no va patir cap ferida.
Les víctimes van ser els “viatgers”, molts del quals hi van
perdre la vida. Les feines de
retirar els morts i aplegar i
tornar a carregar els vius van
ser molt feixugues, i es van
necessitar diverses dotacions
de bombers i molta paciència
així com unes potents grues
per retirar el camió bolcat.
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Els màxims responsables
del Consell Nacional de la
Cultura i les Arts, CONCA, es
van desplaçar el dia 20 de
gener fins a Agramunt. L’objectiu era conèixer de primera
mà les nostres dues fundacions: la de Guillem Viladot
“Lo Pardal”, i la de l’Espai de
Josep Guinovart.
La delegació estava formada pel seu director, Francesc
Guardans; els vicepresidents,
Manuel Forcano i Pilar Parcerisas, conjuntament amb
Chantal Grande.
Primer es van entrevistar
amb els membres del patronat de “Lo Pardal” i van visitar les seves instal·lacions.
Després ho van fer amb els de
l’Espai. Finalment se celebrà
un dinar de treball conjunt.
La delegació va destacar el
valor del llegat d’ambdós artistes, la projecció cultural
d’Agramunt i la voluntat de
col·laboració en el futur.

3. Recital
L’Espai Guinovart acollí, el
dissabte 5 de febrer, un recital de cançons sobre poemes
de Joan Maragall musicades
i interpretades per Ignasi
Roda. El cantautor va estar
acompanyat per Josep Anton
Garcia, al piano, i Vassil Lambrinof, al violí.
La carrera artística d’Ignasi
Roda s’inicià l’any 1967 quan
pujà per primera vegada a un
escenari a cantar formant part
del grup El Tricicle. Cinc anys
més tard formà un altre grup,
Taberna. L’any 1975 comença a dedicar-se al teatre. No
retorna a la faceta de cantant
fins l’any 2002 en què enregistra dos CDs amb música de
poetes.
[FEBRER 2011]
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1 i 2. Visita del CONCA
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JOSEP BERTRAN

Una empresa
especialitzada
està treballant en
la restauració del
Cantoral de l’Arxiu
Històric Municipal
procedent del
llegat de mossèn
Joan Pons.

4. Exposició
Fins a l’1 d’abril es pot veure a la Galeria d’Art una exposició de Josep Àngel Gan titulada “L’ombra del plec” que
es va inaugurar el 6 de febrer.
... “En el pla conceptual m’interessa el joc entre el límit i
la seva absència: la supressió
dels plans que alhora mostra
i oculta –la presència i l’ocul-

6
JOSEP BERTRAN
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tació–; la contradicció, l’ambigüitat, la simbologia inherent a la confrontació en una
mateixa superfície pictòrica
de la línia recta i de la línia
corba o orgànica”... Són obres
a mig camí entre la figuració i
l’abstracció, entre la pintura i
el relleu.

5. Visita Duran i Lleida
El portaveu del grup de CiU
al Congrés dels Diputats, Josep Antoni Duran i Lleida, va
visitar el municipi dels Plans
de Sió el dissabte 29 de gener convidat per l’alcalde
Adrià Marquilles. Durant la
seva estada va visitar els nuclis de les Pallargues, Pelagalls, Mont-roig, Concabella i
Hostafrancs i es va interessar
per l’important patrimoni monumental que hi ha en tot el
municipi. En aquest sentit se
li va demanar la seva intervenció per obtenir fons destinats
a sufragar les despeses que
comporta el seu manteniment. També es va tractar de
la problemàtica de les ZEPAs
del canal Segarra-Garrigues

que tenen una gran afectació
en tot el municipi.

6. Restauració
Una empresa especialitzada està treballant en la
restauració del Cantoral de
l’Arxiu Històric Municipal
procedent del llegat de mossèn Joan Pons, així com en
el Llibre de la Confraria del
Santíssim Sagrament, fundada pels pagesos agramuntins
l’any 1604 Fa uns anys ja es
van restaurar una sèrie de pergamins medievals procedents
del mateix fons. El cost de
l’operació és d’uns 3.200 euros dels quals 1.600 són subvencionats per la Generalitat.
El Cantoral té un total de 72
fulls en pergamí, numerats.
Aquest gran volum aplega un
conjunt de composicions relacionades amb el calendari litúrgic que es cantaven durant
les celebracions religioses. La
seva grandària ve donada perquè es pogués llegir a certa
distància per part del cor que
les interpretava. Es va utilitzar
a l’Edat Mitjana i va decaure

JOSEP BERTRAN
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L’objectiu de Sió
Actiu és treballar
per modernitzar i
activar el comerç
local adaptant-se
a les noves tecnologies.

durant el Renaixement quan
es van poder editar llibres de
música manuals. El de l’Arxiu
té unes tapes que no li corresponen i s’ignora la seva
procedència i l’època en què
fou editat.

7. Butsènit
El temple parroquial de
Butsènit està en obres des
de fa unes setmanes. Amb un
pressupost de 84.000 euros
es rehabilitarà el campanar i
la façana externa de l’església

8

dedicada a la Mare de Déu de
l’Assumpció. L’edifici va ser
afectat per la Guerra Civil i
darrerament s’havien registrat
algunes caigudes de pedres
de la façana que els veïns van
denunciar.

8. Fets divers
No passa setmana que no
tinguem notícia d’algun fet
delictiu a casa nostra. Malgrat la dedicació de les forces
de l’ordre, Municipals i Mossos, semblen inevitables els
robatoris a botigues i llars.
Des dels que entren forçant
la porta o finestra o els que
es fan passar per un empleat de la companyia elèctrica
per sostreure diners o joies.
També es produeixen delictes
que abans eren inusuals com
els robatoris a l’interior de
vehicles, aparcats enmig del
poble, després de trencar-ne
algun vidre.

9. Sió Actiu

9

Comerciants i empresaris
dels municipis de la Sentiu
de Sió, Montgai, Cubells i
Preixens s’han adherit i han
creat Sió Actiu, una associació de productors, comerços i
serveis del Baix Sió.
El seu objectiu és treballar
per modernitzar i activar el

comerç local adaptant-se a les
noves tecnologies i buscant
fórmules perquè els veïns
vegin les botigues d’aquests
petits pobles com un referent.
La junta de Sió Actiu està
formada per representants
de les diverses poblacions i
els seus membres són: Mario
Darbra (president), Mònica
Cairó (vicepresidenta), Carol Barros (secretària), Roger
Huguet (tresorer), David Puig,
Fernando Ramos i Carlos Trepat (vocals).
El president, Mario Darbra, va explicar que “era necessari crear una associació
d’aquestes característiques
per potenciar econòmicament
la zona i poder aconsellar els
petits emprenedors perquè
puguin tirar endavant en les
millors condicions en l’actual
situació econòmica, que ja és
prou complicada”. Per aquest
motiu, a Sió Actiu els socis
trobaran consells d’especialistes, informació de subvencions i podran participar en
diverses xerrades i cursos de
formació.
La setmana vinent es farà
una reunió a Montgai per presentar la nova associació a
tots els veïns. Els interessats a
fer-se socis han de parlar amb
algun membre de la junta. ■
[FEBRER 2011]
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Ca la Rosa
Menjars casolans
per emportar

- L’Estoneta bar cafeteria

973 390 468
C/ Pau Casals, 12
AGRAMUNT
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Menú diari

8,50

%

Per emportar

5,50
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E NTITATS AG R U PAC IÓ SARDANISTA BARRETINA

Agraïment

Comissió gestora

BARRETINA

Ens sentim satisfets de la resposta
obtinguda, i des
d’aquestes ratlles
donem les gràcies
a tots els assistents
a l’assemblea.

Benvolguts agramuntins,
Com a continuació a la carta que us adreçàvem el passat
mes de desembre a tots vosaltres, i encara que en aquesta
mateixa revista del mes de gener es feia ressò del resultat
de la convocatòria feta el dia
15, us volem fer directament

partícips de la nostra alegria
en veure que d’aquesta trobada en sortia una sèrie de gent,
i sobretot gent jove, disposada a formar junta i continuar
la tasca de l’Agrupació Sardanista Barretina.
Per tant, els membres de la
comissió gestora que fins avui
havíem treballat per la sarda-

na, ens sentim satisfets de
la resposta obtinguda, i des
d’aquestes ratlles donem les
gràcies a tots els assistents
a dita assemblea, i en especial a la Natàlia Ribó Mur,
representant de la colla de
joves que es presentaren com
a membres de la nova junta.
També volem deixar especial
constància del fet que per
part nostra rebran tot el suport i assessorament que els
faci falta.
Al mateix temps aprofitem
l’avinentesa per demanar-vos,
una vegada més, la vostra
participació i col·laboració als
actes que aquesta nova junta
organitzarà durant l’any, i així
poder-los demostrar el suport
que entre tots i durant gairebé
25 anys d’història de l’Agrupació hem estat capaços de
mantenir.
Posant totes les esperances
amb les noves generacions,
ens sentim gratament reemplaçats i els desitgem una
llarga continuïtat i tota mena
d’èxits.
Atentament.

■

pintura i decoració

Roman Serra

695 558 383

[FEBRER 2011]
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E NTITATS C A SA L D’AVIS D’AGRAMUNT I COMARCA

Les activitats no s’aturen
E

l dia 22 de gener vam celebrar el dinar de germanor al restaurant Kipps amb

molta alegria, i que va finalitzar amb una sessió de ball.
El dia 30 vàrem anar al

CASAL D’AVIS

La Junta
teatre-cabaret El Molino per
gaudir de l’obra “Made in
Paral·lel” amb l’amfitriona i
vedette “Merche Mar” entre
d’altres, on vam gaudir d’una
hora i mitja d’espectacle divertit i emotiu.
També us recordem que el
26 de febrer realitzarem una
excursió: la festa del calçot.
Visitarem el santuari de Montserrat a Montferri, un taller de
carros, una cooperativa de caves i, com no, calçotada.
Voldríem recordar als socis
que estiguin afiliats i als que
encara no ho són, i que vulguin participar de les activitats que s’organitzen (festes,
excursions, conferències...),
que poden passar pel Casal
d’Avis, a Cal Mas Vell, tots els
dies feiners de 7 a 8 de la tarda i els dimecres de 10 a 12
del matí, i els farem sabedors
de com poden passar bones
estones amb tots nosaltres.
Us esperem!! ■

RELACIÓ DE PREMIATS DEL SORTEIG DE 12 PREMIS DE 200 €
EN VALS DE COMPRA, DE LA PASSADA CAMPANYA NADALENCA
Rafael Lombardo Molina
Val de Teixits Garrabou

Núria Civís Bellera
Val de Ca l’Esparter - Torres

Eli Terré Brígido
Val de Trau

Luciana Picapiedra Nevado
Val de Ca l’Esparter - Torres

Marta Canes Niubó
Val de Forn Esmatges

Pedro Alonso Arcos
Val de Farmàcia J. Esteve

Encarna Rodríguez Expósito
Val de Peix i Marisc R. Cuñat SL

Caridad Lobo Moreno
Val de Farmàcia J. Esteve

Judith Esteban Fonoll
Val de Graners Solé SL

Alba Badia Riera
Val de Més Cafè

Montse Antequera Hernández
Val de Més Cafè
Teresa Pedrol Curià
(Alòs de Balaguer)
Val de Garrabou Joiers

[FEBRER 2011]
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E NTITATS ASSO C IA C IÓ DE DONANTS DE SANG DE L’URGEL L

Assemblea General de l’Associació
Albert Torra Cabello
President de l’Associació
urgell@donantsdesang.org

ASSOCIACIÓ DONANTS SANG URGELL

lianes), Tresorera;
Josefina
Esteve
i Granje (Agramunt), Secretària;
Angeleta Orpella
i Grà (Anglesola),
Vicepresidenta;
Albert Torra Cabello (Bellpuig), President.
Encarem aquest
2011 amb molts
canvis, fins i tot
de mentalitat, sabent que els temps actuals
són més difícils que fa uns
anys enrere, quan la situació financera era força millor.
De retruc, les donacions
de sang (2010) han baixat molt a tot Catalunya.
Aquesta és una mala notícia que cal publicitar, per
prendre’n consciència i actuar aviat. Les causes són
múltiples, però entre les
més importants se’n destaca “la crisi” amb el seu
efecte anul·lant i paralitzador.
Des de l’Associació de
Donants de Sang de l’Urgell, volem fer una crida i
enviar un missatge d’esperança a tota aquella gent
que ha perdut la feina; que
pateix problemes econòmics diversos, que no pot
arribar a fi de mes; entre

Junta Donants de Sang de l’Urgell,
en l’Assemblea General de
l’Associació.

Tots tenim dret
a la vida: rics,
pobres,... treballadors, aturats,...
simpàtics, eixuts,... Per tant,
hem d’apercebre’ns del nostre
deure ciutadà:
ajudar i donar un
xic d’allò que, en
certa mesura,
podem aportar als
altres.

A

la Biblioteca Municipal d’Anglesola, vàrem celebrar l’Assemblea General de l’Associació. A part dels punts habituals a tractar, hi havia dues
qüestions força rellevants:
canvi d’Estatuts (amb nova
Seu Social) i renovació de
la Junta Directiva.
És per això que volem
fer-vos-en partícips, tot comentant que l’Excm. Ajuntament d’Anglesola ens ha
cedit l’espai del Centre de
Joves - Biblioteca Municipal (C. Horts, núm. 1) per
tal de celebrar-hi les reunions periòdiques de representants, com també les
assemblees anuals.
A més, la Junta Directiva
ha quedat modificada, per
unanimitat, amb l’elecció
dels membres següents:
Anna Moheda i Díaz (Be-

moltes altres circumstàncies, encoratjant-los a seguir donant sang.
Penseu que aquests
gests, altruistes, generosos
i solidaris, són els que ens
fan ésser grans persones;
posseïm més o menys riquesa, de tipus material.
Tots tenim dret a la vida:
rics, pobres,... treballadors, aturats,... simpàtics,
eixuts,... Per tant, hem
d’apercebre’ns del nostre
deure ciutadà: ajudar i donar un xic d’allò que, en
certa mesura, podem aportar als altres.
Per acabar dir-vos que,
com a president d’aquesta associació urgellenca,
em sento molt orgullós de
la meva comarca i sobretot de la seva gent. Encara no tenim dades oficials
d’extraccions (2010), però
amb els excel·lents resultats de la darrera Marató
de Tàrrega (més de 300
persones) i els nivells regulars de donació a la resta
de municipis, podem estar
segurs que continuarem
gaudint d’una de les millors posicions, d’arreu de
Catalunya. Felicitats i gràcies a tots i totes, pel compromís adquirit.
Vindreu a la propera? Us
esperem! ■
[FEBRER 2011]

sió 564

15

FISCAL
LABORAL
COMPTABLE
JURÍDIC
GESTORIA

D’ A G R A M U N T

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

16

sió 564

[FEBRER 2011]

E NTITATS ESCO LA MU N ICIPAL DE MÚSICA

Activitats de l’escola

Diferents actuacions d’alumnes
de l’Escola en l’audició del dia
19 de gener.
Grup de Cercavila organitzat des
de l’àrea de música tradicional
(foto inferior).

Al Grup de Cercavila
es pot aprendre a
tocar la gralla o el
tabal!

Audicions
Continuen les interpretacions dels alumnes a la Sala
d’Audicions de l’Escola, amb
bona assistència de públic
per escoltar-los. Els alumnes
preparen moltes peces i cançons, per poder ensenyar als
assistents diferents instruments, com el violoncel, el
violí, el piano i la flauta tra-

vessera. Per als alumnes
és una bona experiència,
ja que han de mantenir
la concentració, superar
els nervis, i fer coses
protocol·làries com per
exemple (molt important!) saludar el públic.
Aquest mes no havien
de tocar en públic només els més jovenets,
sinó que també ho havien de fer els alumnes
adults el dia 17 de febrer, en plena Setmana
Musical. Els nostres
alumnes adults podien
mostrar públicament la
seva feina feta tocant
la guitarra, el piano i el
EMMA
saxo, entre d’altres instruments!
Les properes audicions es
duran a terme el dilluns 14 i
el dimarts 29 de març. Ambdues començaran a les vuit
del vespre, i tothom pot venir
a escoltar!!

Trobada de
Violoncel·listes
El dissabte dia 12 de febrer
alguns alumnes de violoncel
de l’Escola havien de participar en una trobada a la Seu
Vella de Lleida. Primer era
previst un assaig, seguidament veure una exposició sobre Pau Casals, i després els
violoncel·listes (d’Agramunt
i Lleida) havien d’oferir un
concert.

EMMA

Setmana Musical
Durant la setmana del 14
de febrer té lloc la desena
Setmana Musical. S’anul·len
totes les classes habituals,

però a canvi tots els alumnes
poden participar en diferents
tallers creats pels professors
de l’Escola. Entre d’altres,
n’hi havia un de Caramelles,
un d’improvisació, i un conte
per als més menuts. També
un concert didàctic de jazz.
Aquesta setmana l’Orquestra
Vivace ha d’assajar molt, tant
en grupets petits com tots
junts, ja que el dissabte dia
19, com a cloenda de la Setmana Musical, han d’oferir un
concert juntament amb l’orquestra de l’Escola de Música
de Cerdanyola del Vallès, al
Casal Agramuntí. Aquest intercanvi és molt profitós per a
tots els alumnes de l’Orquestra. La tornada a Cerdanyola
està prevista el mes de maig.

Grup de Cercavila
Des de l’àrea de música
tradicional s’ha tingut la iniciativa de muntar un grup
de cercavila. El grup assaja a
l’Escola, els dissabtes de les
cinc a dos quarts de set de la
tarda. Es pot aprendre a tocar
la gralla o el tabal! Qui s’animi
s’hi pot apuntar, que com més
gran el grup més goig farà!!

Caramelles
El mes passat vàrem anunciar que també enguany participarem amb les Caramelles.
Les tradicions s’han de mantenir ben vives! Encara no és
massa tard si algú s’anima a
cantar. Cal recordar que no hi
ha límit d’edat, així que tothom és benvingut! Assagem
els divendres a partir de les
nou del vespre. Com més serem, MÉS RIUREM!! ■
[FEBRER 2011]
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E NTITATS CEN TR E ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP)

Projecte d’acció unificada
contra els polls a l’escola
Les causes
principals
d’aquesta
epidèmia són
les resistències que
aquests insectes fan als
tractaments
establerts
i l’especial
predisposició
que tenen
alguns nens
per tenir-ne.

D

es de l’Àrea Bàsica d’Agramunt, conjuntament amb els col·legis i les seves respectives Ampes, s’ha engegat un projecte de
disminució de la incidència de POLLS a les nostres escoles.
Com bé sabeu (i molts patiu), aquesta epidèmia, especialment els últims anys, és més freqüent i insidiosa. Les causes principals són les
resistències que aquests insectes fan als tractaments establerts i l’especial predisposició que tenen alguns nens per tenir-ne.
Per aquest motiu, us proposem un pla d’acció
unificat per a totes les escoles d’Agramunt:
a) Si a un nen se li detecten polls:
– Caldrà tractar-lo al més aviat possible amb la
loció de permetrina 1%, retirant-li posteriorment
els polls i llémenes a mà o amb llemenera. Aquest
tractament s’ha de repetir al cap de 7 dies.
– A més a més, es recomana aplicar cada dimecres i dissabte vinagre diluït al 50% amb aigua
tèbia, tapant el cap amb gorra de plàstic durant
30 minuts, retirant posteriorment també els polls
i llémenes a mà o amb llemenera.

ABS D’AGRAMUNT
ATENCIÓ COMUNITÀRIA

– Cal que s’informi a l’escola i, un cop tractat, la
nena o el nen ha de continuar assistint-hi.
– També és necessari que tota la família es revisi, i si cal, que es tracti tothom de manera simultània.
(*) Hi ha nens que durant molts mesos, per
les seves característiques de pH, etc., són molt
propensos a tenir-ne. En aquests casos haurem
d’augmentar la vigilància, i es recomana la consulta al servei de pediatria del CAP.
b) Si ens informen que a l’escola hi ha polls:
– Primer cal revisar si el vostre fill en té.
– Si no en té i es vol prevenir, aquell mateix
dia es recomana aplicar el vinagre diluït al 50%
amb aigua tèbia, tapant el cap durant 30 minuts,
i tornar-lo a revisar.
El vinagre no és 100% efectiu, però ajuda a
canviar el pH dels cabells, deteriora l’estat de les
llémenes i ajuda que aquestes es desenganxin
dels cabells. És innocu i es pot fer servir sovint.
La salut, cosa de tots!
Gràcies per la vostra col·laboració!

■

SIÓ 2009 i 2010 en format digital
Qui vulgui disposar dels arxius de SIÓ de l’any 2009
i 2010, i continuar la col·lecció digitalitzada de la
revista, els pot descarregar de la pàgina web

2

www.revistasio.cat
1

1.

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

2.

S’obre una finestra i s’ha d’anar clicant a
sió 564
[FEBRER 2011] es
cada número que, un cop descarregat,
pot guardar al propi ordinador.
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E NTITATS ASSO C IA C IÓ DONES DE PREIXENS

Aniversari de la Paquita
Estimada Paquita,
Per molts anys et desitgem totes nosaltres, avui
22 de gener, dia del teu aniversari; les que hi som

presents i aquelles que, per motius diversos, no
hi poden ser físicament, però sàpigues que el seu
esperit ens acompanya.
Ja són 85 els anys que acabes d’estrenar i de
ben segur que t’has preguntat:
– “Qui m’ho havia de dir?”
Des d’aquesta perspectiva que donen els anys,
estem segures que si mires endarrere veus que el
llarg camí que has fet és ple i ple de vivències de
tota classes que t’acompanyen i que recordes de
maneres diverses, en funció de com les has viscut;
moments dolços i amargs, feliços i tristos..., en
fi, estones de tota mena que t’han fet prendre decisions, unes encertades i unes altres potser no
tant...
Tant s’hi val. Això sí, totes viscudes amb plenitud i aquest és el resultat: 85 anys que t’han
permès que avui, i per molts anys, puguis tenir al
teu costat gent que t’estima i que estima el que tu
has fet per la teva família; i també totes nosaltres.
Per molts anys ens puguis fer companyia!
En nom de l’Associació de Dones, una abraçada
i la nostra cordial felicitació. ■

ASSOCIACIÓ DONES PREIXENS
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O P IN IÓ EL C ELOB ERT

per JOAN PUIG i RIBERA

La jubilació amb jubilació
Els que avui
treballem i
cotitzem per
un futur més o
menys proper
desitgem que,
quan hi arribem,
ens puguem
retirar en una
edat acceptable i amb una
pensió digna.

H

i ha persones que esperen amb ànsia la jubilació. Després d’haver
treballat una bona picossada
d’anys volen arribar al temps
en què podran reposar i fer coses que no han pogut portar a
terme mentre han treballat per
guanyar-se les garrofes. Tanmateix també es dóna el cas
contrari. El d’aquells que no
volen arribar-hi perquè el fet de
jubilar-se els suposa un trauma
per una mala equació mental
en què estableixen l’equivalència entre jubilació i vellesa: si
em jubilo és que sóc vell. I ja
se sap que de vell enllà no es
pot passar i que ningú no hi vol
arribar, encara que menys quedar-se pel camí.
Amb la crisi financera mundial i el govern espanyol que no
sap com sortir-se’n, s’ha anat a
raure a la jubilació. Més ben dit

al sistema establert de la jubilació. Pel que diuen els experts
i no tan experts, sembla ser
que de continuar produint-se
les jubilacions a l’edat actual,
hom no garanteix que en un
futur hi hagi prou diners per
pagar els jubilats. Així doncs,

el govern hispànic, seguint recomanacions d’americans i europeus, ha optat per retocar el
sistema establert fins ara.
Els sindicats, majoritàriament d’esquerres, que s’esforcen per defensar els drets dels
treballadors, després d’haver
muntat una vaga general de
protesta per les noves mesures
i les retallades dels sous de treballadors, aquesta vegada no
han fet altra cosa que matisar
el camí marcat pels governants,
dient després, això sí, que han
aconseguit de millorar l’acord
gràcies al pols ferm mantingut
amb l’administració.
Si realment la qüestió és tal i
com ens han venut els polítics,
poca cosa hi podem dir, perquè
els que avui treballem i cotitzem per un futur més o menys
proper desitgem que, quan hi
arribem, ens puguem retirar
en una edat acceptable i amb
una pensió digna. Això no treu,
però, que tots els que paguem
des de fa anys ens sentim plenament estafats pel fet que a
l’endemig del partit ens canviïn les regles de joc.
En aquest afer hi ha una
qüestió en la qual el govern no
ha incidit gaire. La mitjana de
la jubilació a l’estat espanyol
passa un xic dels 62 anys, cosa
que vol dir que si n’hi ha uns
que es jubilen als 65 o més
tard, uns altres ho fan als 59
o abans. Dit d’una altra manera: dos de cada tres jubilats
pleguen de treballar abans de
l’edat reglamentada. Per què
el govern no es planteja seriosament d’establir que la gent
es jubili quan realment s’ha
de fer? Per què no es comença

primer per fer passar la mitjana
de 62 i escaig als 65 reals? Per
què es pre-jubila molts treballadors quan el banc, la caixa
o l‘empresa multinacional en
què han treballat fa una fusió,
una reestructuració o quelcom
equivalent? Qui no coneix alguna persona que s’ha jubilat als
cinquanta i tants pel fet que
treballava en una entitat bancària que ha fet reestructuració
de personal? O alguna altra que
treballava a Telefònica i com
que van fer una cosa semblant
es va jubilar abans del que tocava? I, a més a més, aquestes
persones ho han fet amb unes
indemnitzacions i unes quantitats a percebre que molts dels
treballadors actuals ja voldrien
tenir de salari.
Una darrera qüestió. Per què
no s’incentiva les empreses i
els treballadors que vulguin
continuar treballant un cop
arribats a l’edat de jubilació?
La seguretat social també hi
guanyaria donat que de moment no hauria de pagar-los la
pensió.
La paraula jubilació prové
del llatí iubilatio que vol dir
alegria. La jubilació, doncs, si
tenim en compte l’etimologia
de la paraula hauria de ser l’assoliment d’un estadi de la vida
ple d’alegria. Si hom consulta
el diccionari comprovarà que
per jubilació s’entén, a més de
l’acció de retirar-se de la feina,
“alegria expansiva”. Esperem,
doncs, que un dia no gaire llunyà (si pot ser) tots arribem a
la merescuda jubilació (del treball) amb bona salut i jubilació (és a dir, alegria). Que així
sigui! ■
[FEBRER 2011]
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CLÍNICA DENTAL CASCOS MARTORELL
Ha obtingut el diploma a l’excel·lència en desinfecció i esterilització
atorgat per Clinical Reference
La Clínica Dental Cascos Martorell disposa dels procediments, controls externs i equipament òptims i d’acord
amb la normativa vigent, que garanteixen la seguretat del pacient en front de la transmissió d’infeccions.

Clinical Reference dedica els seus esforços a la formació sobre desinfecció i esterilitat en hospitals i clíniques i subministra els controls i equipaments necessaris per dur-la a terme.
comercial@clinicalreference.es
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O P IN IÓ GEN T, FETS, COSES. . .

per A. PONSA

Ocells: cucut

És un ocell migrador que va a
passar l’hivern a
l’Àfrica, és insectívor i un dels pocs
que es mengen les
peludes erugues
de la processionària que causen
tants estralls a les
pinedes del nostre
país.

U

n dels ocells més coneguts de la nostra
fauna és el cucut, almenys pel que fa pel seu nom
i el seu cant, perquè per poder-lo observar resulta un xic
més complicat, no només pel
seu tarannà de fer vida al bosc
i en altres zones no urbanes a
recer de l’enrenou produït per
la gent en el seu anar i venir
quotidià, sinó perquè la seva
població no és gaire abundosa, ans al contrari, més aviat
escasseja,
És un ocell de formes allargades que ateny entre 30 i
35 cm, i diríem que és com
un falcó petit amb les ales
que acaben en punxa i la cua
bastant llarga. El mascle té el
plomatge de color gris fosc i
el dessota lleugerament més
clar cobert per ratlles fosques,
i la femella es diferencia úni-

cament per una coloració rogenca que du entre el pit i el
coll. També és un dels ocells
més singulars si ens atenem
a la manera de reproduir-se,
ja que per fer-ho practica la
forma anomenada de parasitisme, la qual consisteix en
el fet que després d’aparellar-se, s’estalvia l’enrenou
que comporta fer el niu, covar
i atipar i esquerar els novells,
ja que la femella se les sap
totes per aconseguir-ho; així,
va dipositant els ous que pon,
portant-los d’un en un amb
el bec als nius d’altres moixons, al mateix temps que
en sostreu un d’autèntic dels
que hi ha perquè els amos
no s’adonin del canvi, (de
fet, el cucut no és pas l’únic
ocell parasitari perquè hi ha
moltes altres espècies que
ho són). El cucut novell creix
molt més ràpid que els seus
germans ficticis, i ho fa precisament perquè és més robust
i els acaba fent fora del niu
amb empentes per tal de rebre ell solet tot l’aliment que
uns atrafegats pares aporten
per a tota la niada. De fet,
aquest comportament obeeix
a una raó imperiosa, ja que
ell sol necessita tant menjar
com tots els altres germanastres junts.
D’altra banda és un ocell
migrador que va a passar l’hivern a l’Àfrica, és insectívor i
un dels pocs que es mengen
les peludes erugues de la processionària que causen tants
estralls a les pinedes del nostre país.
Una altra singularitat del
cucut és que cadascun d’ells

es recorda bé dels seus pares
adoptius que l’han atipat fins
a fer-se gran, i és que, quan
arriba l’hora de fer la cria
s’esmerça a buscar nius de
la mateixa espècie per parasitar-hi. I és que si no tria bé el
lloc on deixar l’ou, si és en un
niu inadequat, corre el perill
de no tenir descendència. No
només no pot pondre ous a la
babalà, sinó que, a més, ha
de triar un assistent ben capacitat on deixar-los.
Molt aviat els pares adoptius es queden petits davant
la crescuda del novell, fet que
els comporta haver de treballar molt per poder-li subministrar tot el menjar que necessita.
Entre els costums i la veu
que té no és estrany que el
cucut hagi esdevingut l’ocell
de tan diversos significats
com són el de la infidelitat en
el matrimoni, el del retorn del
bon temps, la veritable veu de
la boscúria, l’il·legítim o el de
la privació forçosa d’uns fills,
entre d’altres. A més d’estar
representat en aquells rellotges de paret que marquen les
hores i en reprodueixen fidelment la veu.
Ací a les nostres planúries
tenim un altre cucut anomenat cucut reial, el qual és una
mica més gran que el que
acabo de descriure i que té el
cap fosc abillat amb un plomall molt característic: gris
de sobre amb taques blanques i la cua llarga i esglaonada i el seu parasitisme és
força selectiu ja que es limita
a dues espècies: les cornelles
i, sobretot, les garses. ■
[FEBRER 2011]
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OP IN IÓ ELS LEC TO R S ESCRIUEN

Continuem tancats

E

l mes de juliol de 2009
vàrem presentar el següent escrit a l’Ajunta-
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ment d’aquesta Vila, signat
per 50 veïns:
“Els sotasignats, residents
a aquesta Vila, exposem el
següent:
Quan l’Ajuntament d’Agramunt va fer la concessió per
50 anys a l’empresa Ros Roca
d’uns terrenys al costat del riu
Sió (C. Sta. Esperança), per
accedir al Passeig de Josep
Brufau i altres carrers, varen
deixar un carreró per als vianants (encara sort).
Ara, acabada la concessió
i enderrocats els edificis que
s’hi van construir, esperàvem
recuperar el carrer, però res
més lluny de la realitat.
L’esmentat carreró que es
va deixar en el seu dia, per
la nostra gran i desagradable
sorpresa, s’ha tapiat, i per
accedir al Passeig de Josep
Brufau, Av. Catalunya, Pl. del
Pou i altres carrers, estem
obligats a donar la volta pel
pont-passarel·la del riu Sió
amb les consegüents molèsties i pèrdua de temps. Igualment els passa als vilatans
dels carrers de l’altra banda

Uns veïns decebuts

del riu per accedir al pont de
Ferro i als diferents horts.
Demanem que si no hi ha
pressupost per fer el carrer
de forma imminent, almenys
s’enderroqui la paret que ens
priva el pas i, si és necessari,
s’arrangi la que separa el pati
del carreró. No creiem que
això suposi una gran despesa
i els veïns d’Agramunt recuperaríem el dret de pas que
tenim per ser un terreny del
poble.
Esperant una ràpida solució, el saludem atentament. 8
de juliol de 2009”.
En el Ple d’aquell mateix
mes, el Sr. Batlle va dir que
es posarien en contacte amb
FECSA per arranjar un cablejat de l’esmentat carreró. Segons la seva opinió durant el
mes d’agost no es podria fer
gran cosa degut a les vacances, però al mes de setembre
ja se’n cuidarien a fi que per
a la propera Fira del Torró s’hi
pogués passar.
Han passat ja dues fires
i res de res, continuem tancats. Fins quan? ■

O P IN IÓ ELS LECTO R S ESCRIUEN

Voreres Av. Marià Jolonch
Espero i desitjo que miri de
posar-hi remei i
així poder evitar
algun accident.

A

l’atenció del Sr. Batlle de
la nostra Vila,

Sr. Batlle, li agrairia moltíssim que quan vostè surti a passejar ho faci per les voreres de
l’Av. Marià Jolonch, principal-

ment pel tram que va des de
cal Sr. Jolonch fins a la cruïlla
del Control.
Tant a un costat com a l’altre
és impossible passar-hi a peu,
i ja no dic amb cadira de rodes, cotxet infantil o carret de
la compra. Llavors podrà comprovar el difícil que és accedir
als corresponents habitatges
sense jugar-s’hi el físic, doncs
són moltes les vegades que has
de passar per la carretera amb
el perill que això comporta.
Vaig parlar-ne amb la policia
local i la seva resposta va ser
que això no era de la seva competència, doncs la ratlla que
està marcada al terra és de color BLAU i la normativa actual
no els permet actuar.

ARSETEMA
Jo li pregunto el següent:
Per què la ratlla de color
BLAU no la pinten de color
GROC?
Per què no habiliten una vorera tan sols per als vianants i
l’altra per als cotxes?
Per què no fan zona d’aparcament al Passeig, i així potser
descongestionaríem les voreres?
No sé si alguna d’aquestes
mesures es podrien aplicar,
però sí que li demano alguna
solució perquè és de primera
necessitat solventar-ho.
Espero i desitjo que miri de
posar-hi remei i així poder evitar algun accident, perquè llavors sí que trobaríem solucions.
Atentament. ■

Dinar de germanor
Es lliuraren medalles commemoratives a tots
els participants
i els trofeus a
les tres parelles
guanyadores.

E

l dissabte dia 5 de febrer vàrem celebrar el
dinar de germanor de tots els participants
i col·laboradors del cinquè campionat de
botifarra Bar Tres Hermanos. Tots els assistents
vàrem poder gaudir d’una exquisida favada asturiana, cuinada per en José Vázquez (Coke), un
asturià establert a la nostra Vila. Mira que juga
bé a la botifarra, però renoi cuina com els àngels
i, com dirien els experts culinaris, vàrem menjar
una “delicatessen”.

J. Ribalta
Tot seguit es lliuraren medalles commemoratives a tots els participants i els trofeus a les tres
parelles guanyadores del campionat, que foren
les següents:
– Primer lloc: José Vázquez (Coke)
Francesc Xavier Farreny (Xaves)
– Segon lloc: Ermengol Marsinyach
Pere Sorribes
– Tercer lloc: Josep Esteve (Pepe)
Joan Bocurull
Els trofeus i medalles foren patrocinades per:
Bar Tres Hermanos, Castro Motor, Planchistería
Garcia i Vulcanizados Ibarz.
Una vegada entregats els trofeus, es procedí
al sorteig de regals cedits per empreses, establiments i col·laboradors del campionat.
I com sempre, agrair a l’Andreu Ramos tot
l’esforç dedicat a organitzar aquest campionat,
i dir a tots els participants i col·laboradors que
vàreu participar en aquest entranyable dinar de
germanor, moltes gràcies i fins l’any vinent. ■
[FEBRER 2011]
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A voltes amb la concentració
parcel·lària

Vicent Loscos,
Amics de l’Arquitectura Popular

Nosaltres pensem
que, més enllà de
criteris paisatgístics, la funció
dels marges no
ha perdut actualitat i, doncs, que
continuen sent
necessaris.
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E

l paisatge rural del nostre país és notícia de fa
uns anys per la concentració parcel·lària. A propòsit
d’aquest fet es dóna el cas
que, al costat dels que albiren
un millor futur per a les seves
terres, hi ha els que lamenten
una certa pèrdua d’identitat
en referència a elements típics
d’aquest paisatge en general i
de l’arquitectura popular en
concret. Primer va ser Torres
de Segre; després, Preixana,
i ara Agramunt. Són opinions
que donen fe d’un canvi de
fesomia que s’empassa amb
resignació. El cas és, però,

que el paisatge que hem vist
tota la vida, actualment degradat, tampoc no ha estat
el mateix al llarg dels temps.
La presència abancalada dels
camps de cultiu, protegits
amb els característics marges
de pedra, va ser conseqüència
dels repartiments de terres
que es van donar al s. XVIII.
Aquest teixit de feixes cultivades, puntejat actualment per
arbres dispersos i animat encara per la presència minvant
d’algunes cabanes, pallisses,
basses i pous, es pot recórrer
pels camins que el travessen i
que, a part de fer el seu servei

usual, són utilitzats per ciclistes, caçadors, etc.
La concentració parcel·lària
ha suscitat un enfrontament
d’opinions entre els que pensen, per una banda, que a les
noves propietats corresponen
noves maneres i una nova
fesomia del camp i, per una
altra, els que pretenen preservar el paisatge existent. Els
Amics de l’Arquitectura Popular, tot i entendre la necessitat de modificacions, recolzem aquesta segona opinió.
A Puigverd d’Agramunt, un
pagès ens va dir que s’havien
posat d’acord en suprimir tots
els marges. Nosaltres pensem
que, més enllà de criteris paisatgístics, la funció dels marges no ha perdut actualitat
i, doncs, que continuen sent
necessaris. I hem d’entendre
que, a més de ser convenients
a l’agricultura o pel turisme
rural, els marges són també
un patrimoni. L’argument funcional el van demostrar a Vilafranca del Penedès, on van
refer uns marges després de
constatar que la terra havia
perdut rendiment en eliminar-los. Pel que fa als nous
camins, i tal com ens havien
explicat del cas de Preixana,
sembla que, enlloc d’adaptar-se al terreny, van en tirades rectes, eliminant turons
al seu pas. Segons diuen, la
línia recta, tot i ser la distància més curta entre dos punts,
no és la més recomanable per
al desplaçament de vehicles,

Les ajudes europees de la PAC
impliquen un
reconeixement
al manteniment
de les terres de
cultiu amb criteris
determinats.

Segons aquestes
normes s’han
de mantenir els
marges evitant
els aterraments i
esllavissades.

que és el motiu de fer una
nova xarxa de camins.
En aquesta controvèrsia no
som els únics a defensar l’opinió conservadora, i és significatiu que les ajudes europees
de la PAC impliquen un reconeixement al manteniment de
les terres de cultiu amb criteris determinats. El Real Decreto 486/2009, de 3 d’abril,
estableix al seu Anexo II (Buenas Condiciones Agrarias y
Mediambientales), una sèrie
d’indicacions, que afecten les
DUN i que recull la Generalitat sota el títol de condicionalitat. Segons aquestes normes
s’han de mantenir els marges evitant els aterraments
i esllavissades. Fa anys que

en aquest país, els marges
amb esllavissades són part
del paisatge degradat al qual
feia referència més amunt.
Els repararan algun dia? Entre les bones condicions exigibles per a cobrar els ajuts,
es troben les de mantenir els
elements estructurals (marges, cabanes, basses, etc.) i
les característiques topogràfiques, sempre que no es tingui
el permís corresponent per a
modificar-les.
Aquí hem vist com es treuen
marges. I hem sentit explicar
que el personal d’alguna empresa en proposa l’eliminació
com a cosa feta, o que el propietari s’ha trobat sense un
marge de la nit al dia. Pen-

sem que en cada cas deuen
tenir permisos per plantejar
i fer les coses així, ja que la
UE que, pel que sembla, ens
té posat l’ull a sobre, disposa
de vistes dels nostres camps
amb precisió de decímetres.
I segons el que vegin, podrà
ser que no coli. Seria ben lamentable que la ignorància
amb la qual s’han fet algunes
modificacions ens acabi afectant, més enllà de l’opinable
aspecte paisatgístic, directament en l’econòmic. Perquè
ens poden penalitzar sense
cobrar de la PAC, cosa que
certament perjudicaria a tot
el país. I en això, tots estarem
d’acord a opinar que no ens
agrada. ■
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R E P O RTATGE ESPEC IA L 25 ANYS DE CARNAVAL

per JOSEP BERTRAN

S.M. Carnestoltes, any XXV del seu
regnat, per la gràcia dels agramuntins
La nostra revista
n’ha donat puntual
informació, any
rere any i n’ha
explicat els seus
antecedents històrics, que també són
molt destacats.

Fotos: Arxiu SIÓ

E

l proper Carnaval agramuntí, que se celebrarà
entre els dies 4, 5 i 6
de març, coincideix amb la
seva 25a edició. Els organitzadors han preparat una celebració especial amb més i
variats actes que publiquem
en aquestes pàgines. SIÓ
es vol afegir a la commemoració de l’efemèride amb
aquest reportatge especial en
el qual es fa un repàs gràfic

de les 24 edicions. La nostra
revista n’ha donat puntual informació, any rere any i n’ha
explicat els seus antecedents
històrics, que també són molt
destacats. El que veureu a
continuació n’és un tast. Si
voleu ampliar-la podeu fer-ho
en la col·lecció de la revista,
tant en la versió de paper com
en la digitalitzada.
L’organització del Carnaval
agramuntí tal com el coneixem, és fruit de l’evolució i
l’empenta que van agafar els
que se celebraven als centres
d’ensenyament el dimarts de
Carnaval. L’any 1983 és el
primer Carnaval que deixen
de celebrar-lo a l’interior de
cada centre i surten al carrer. Primer ho va fer l’Institut,
organitzant una rua amb els
alumnes disfressats i amb el
Cuc com a element mòbil.
L’any després ja van sortir els
tres centres amb concentra-

cions a les places de l’Església i al Mercadal. Al Casal se
celebrava cada any un ball de
disfresses molt concorregut.
El 1983 es va organitzat un
concurs de disfresses amb la
participació d’unes 140 persones.
Finalment l’any 1987
l’Ajuntament es decidí a organitzar, tal com es venia
reivindicant, un Carnaval públic i popular durant el cap
de setmana. Es va demanar
la col·laboració d’entitats i de
veïns a nivell individual. Tothom s’hi va posar amb entusiasme. En aquells primers
anys tenien molt de predicament els capítols del Judici,
l’Execució i l’Enterrament del
Rei Carnestoltes. Mica a mica
el protagonisme passa a la
rua, en detriment dels actes
del diumenge fins a desaparèixer i quedar només la Sardinada Popular.
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CARNAVAL 87 *
La recuperació de la festa
del Carnaval ha estat la notícia
del mes de febrer
Amb la participació multitudinària dels
agramuntins, en tots els actes que es van organitzar amb motiu de les festes de Carnaval,
es pot donar per recuperada aquesta festa que
havia estat tant important en altres èpoques.
Evidentment els actes organitzats enguany
no són pas els que es feien fa més de cinquanta anys. Tampoc la gent no participa
amb el mateix esperit, ni les circumstàncies
no són gens iguals. En aquest sentit no cal
fer paral·lelismes, el que sí podem fer és congratular-nos de la recuperació d’una festa
que el poble vol; que la gent hi participa amb
ganes; que ho fa d’una manera sana i amb
convivència amb els seus convilatans i, cal assenyalar-ho, sense protagonitzar cap incident
important.
Evidentment, la festa, en la seva part organitzativa, ha tingut fallades, mancances i un
cert aire d’improvisació en alguns moments;
com també en alguns moments, un ritme irregular. Tot això, però, és lògic i natural en una
primera edició de la festa i els organitzadors
ja hi meditaran. I parlant dels organitzadors
i de tots aquells que han aportat el seu esforç perquè la festa es pugui tirar endavant,
a ells hem d’agrair els agramuntins el que la
festa s’hagi recuperat; sense la dedicació de
tanta gent no hauria estat possible la celebració del Carnestoltes, no hauria estat possible
que tants agramuntins hagin pogut disfrutar
plenament de la festa pensant únicament en
això, en disfrutar i deixar al marge la preocupació que totes les coses estiguin a punt en el
seu moment. És gràcies a totes aquestes persones, integrades en una entitat o bé a nivell
particular, que les festes populars poden tirar
endavant. A tots, que són molts, les gràcies
pel seu esforç.
El nostre granet d’arena, el de SIÓ, el posem deixant constància de tot i informant en
la justa mesura. El lector trobarà àmplia informació en les pàgines centrals d’aquest número. I al “Rei Carnestoltes” gràcies per posar-nos en el seu testament, fins l’any que ve.

* Primera crònica de SIÓ sobre el recuperat Carnaval, publicada en el número 277.
[FEBRER 2011]
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PROGRAMA D’ACTES CARNAVAL 2011
Divendres dia 4
A les 9 h.
Inici del 1r Concurs de Guarniments de
Balcons “Made in Agramunt 2011”.
Hi haurà 6 premis de 50 euros per als més
enginyosos i creatius. I per al millor, un premi especial de dues entrades per anar al
Molino.
A les 18 h.
A la plaça de la Xurripampi (plaça de l’Església)
Carnaval infantil i recepció del REI CARNESTOLTES i la seva cort, per les autoritats locals. Presentació de la Xurripampi i
del seu Ball. S’ha de portar l’emblema, en
aquesta orgia de festa i disbauxa.
A les 21 h.
Al Molino (Pavelló Polivalent)
Inici de la VII Nit Daurada. Coincidint amb
el 25è aniversari, les nostres vedettes oferiran un bon sopar.
Projecció de la pel·lícula “The Rocky
Horror Picture Show”.
A continuació, Concurs de Disfresses
Casolanes 2011.

Dissabte dia 5
Durant tot el matí
Concurs d’Establiments “Made in Agramunt 2011”.
Music-halls, teatres, cafès i sales de ball
que seran visitades per les vedettes més
glamuroses. Acompanyades per la Banda
de l’EMMA, aniran a fer la inspecció pels
locals participants.
Paral·lelament, la Companyia Teatredetics vendrà els seus Cagarros tradicionals i escatològics.

A les 18 h.
A la plaça del Carme de Mai-drena (plaça
Fondandana)
Concentració de comparses, carrosses,
vehicles, artilugis i andròmines.
A les 19 h.
Inici de la millor Rua de Carnaval “Made
in Agramunt 2011”.
Amb el següent recorregut: Plaça Fondandana, Av. Catalunya, plaça del Pou, Av. Àngel Guimerà, Av. Jaume Mestres, Av. Agustí Ros.
A partir de les 23:59 h.
Festa de les Plomes i del Petardeo, a la
sala El Molino (Pavelló).
Amb l’orquestra ANÒNIMA
i després, la millor marxa amb MALA
FAMA. A gaudir-la!

Diumenge dia 6
A les 2 h.
Entrega dels tangues més exclusius i
premis a les comparses i carrosses guanyadores de la Rua de Carnaval, del 1r
Concurs de Guarniment de Balcons i del
Concurs d’Establiments “Made in Agramunt 2011”.
A les 19 h.
Des de la plaça La Bella Dorita (plaça de
l’Església)
L’Esbarjo ens guiarà l’enterro de la Sardina.
A continuació, a la plaça del Mercadal
Sardinada popular
I com a fi de Festa, projectarem a la mateixa plaça el vídeo inèdit del primer Carnestoltes de l’any 1987, i veureu com
queda el cos després de 25 anys de Festa.
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H I STÒ R IA A G R A MU N T A L ES HEMEROTEQUES

R. BERNAUS / J. BERTRAN

El Carnaval agramuntí
Aquest mes hem pouat en l’hemeroteca de la nostra revista. N’hem extret l’article que en Ferran Ros
i Pijuan va publicar el mes de març del 1984 dedicat a la festa del Carnaval agramuntí “ ...sense
cap mena de regateig, a nivell provincial, no hi ha Carnavals com els nostres”. També hem recuperat
la fotografia que va ser el motiu de l’escrit del Fernando. Ho va fer tot recordant la seva joventut i
les festes dels primers anys del segle passat. Una de les coses que es desprèn del seu escrit és
que a l’època ja s’havien abandonat els carnavals “feréstecs dels confits de guix i les taronges
sense suc” que eren els protagonistes d’uns actes impensables avui en dia.

Oficis, festes i costums
De l’Agramunt Carnavaler - El «Manelic» a la plaça
Dels nostres Carnavals hi ha
molt a contar, crec que sense
cap mena de regateig, a nivell
provincial, no hi ha Carnavals
com els nostres.
Aquest mes publica SIÓ una
foto referida a una tarda de
Carnaval d’aquells anys heroics
del 1928-29 i per aquest motiu
he cregut oportú explicar el fet
que va donar lloc a la fotografia
esmentada.
En un dels referits Carnavals,
la nostra colleta de fadrins i fadrines, ens organitzàrem per tal
de representar un fragment de
«Terra Baixa», un quadre amb «En
Manelic», una d’aquelles tardes
en el ball típic del Carnestoltes
que es feia a la plaça Major.
Uns dies abans ens preparàrem
anant a collir aquella herba
emparradora que es manté
verda tot l’any i que s’aguanta
uns quants dies fresca. D’ella
en fèiem les trenes i de papers
de colors els serrells, i tot plegat ens serviria per guarnir la
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carrosseria d’un camió. Aquest
era propietat del Poch i del Barril, i com que el Barril petit, el
Jaumet, era de la nostra colla, el
seu germà ens va proporcionar
el camió al saber la idea que
portàvem.
Ja prop del Carnaval cada
dia a les tardes, en plegar del
treball, nois i noies anàvem a
casa nostra, al Mercadal, i allí als
baixos fèiem les tires de serrells
i trenes. A més les noies s’havien
d’espavilar a buscar roba adient,
perquè haurien de vestir de
«Puntaires». Feia poc que ací a
Agramunt s’havia representat
l’obra teatral «La Puntaire» i
tots estàvem d’acord que era la
vestimenta més encertada per
acompanyar «En Manelic».
Un d’aquells dies del Carnaval
que comentem, de bon matí, la
colla de nois i noies, proveïts dels
elements necessaris, acudírem al
carrer de la Muralla —l’actual
Àngel Guimerà— als baixos de
cal Llibre, on ara hi ha la farmà-

cia Mas. Allí tancaven el camió
el Poch i el Barril.
A l’hora concertada el grup
es va presentar a la Plaça, com
volent fer un petit homenatge
al personatge creat pel nostre
poeta Àngel Guimerà: el «Manelic» de «Terra Baixa». Aquest
el representava en Xavier Bernaus, el qual amb l’anyell a
l’esquena, el sarró al costat, un
gros bastó creuat per darrere
el coll, tot agarrant-lo amb una
mà per cada extrem, i amb la
seva faixa i barretina, cregueu
que resultava l’estampa d’un
«Manelic» autèntic.
L’impacte es produí en arribar el camió al centre de la Plaça,
el goig augmentava al contemplar el quadre que s’oferia, la
carrosseria semblava talment
una cabana de pastor, coberta
d’heura. Les mosses abillades
com unes «Puntaires» de debò.
Els fadrins amb espardenyes
embetades, mitjons blancs, faixa
i barretina vermella i pantaló

ARXIU SIÓ DIGITALITZAT

Carrossa de Carnaval de l’any 1928-29.

de vellut. Davallats del camió
feren anella i situaren «En Manelic» al centre de la rodona;
aleshores esclatà l’emoció i un
espetec d’aplaudiments es féu
amo de la Plaça. L’orquestra
va engegar amb aire i ritme
de sardana i tothom va parar
de ballar. L’orquestra va tenir
l’encert d’executar solament
uns compassos de la sardana de
«Cançó d’Amor i de Guerra», molt
adient al cas; els músics sabien
que la seva feina era fer una
sessió de ball de tarda normal.
Acabats aquests tocs de sardana el grup es va acomiadar del
públic i aquest va correspondre
amb un llarg aplaudiment.
Una vegada més el marc
meravellós de la nostra plaça
Major, va ser escenari d’un bocinet de tarda de Carnaval, seriós, rialler i simpàtic i de lluï-

ment cultural i recreatiu.
Ja quedaven molt lluny
aquells Carnavals feréstecs, dels
confits de guix i de les taronges
sense suc. Introduir un trosset
de «Manelic» i de la «Puntaire» al
ball de Carnaval, crec que volia
dir alguna cosa.
Tot això es va coure a «La
Barretina», que ja posseïa orquestra, grups corals, quadre
escènic, sala de teatre i cafeteria, biblioteca, etc. i sobretot
sobreeixia d’entusiasme. La
joventut hi trobava un bon ambient, per realitzar tota mena
d’actes culturals i recreatius,
i feia poc que al teatre de «La
Barretina», s’hi havia reposat
«Terra Baixa», aquesta vegada
pel gran actor Borràs.
Un grupet de companys barretinaires: Tonet Lluelles, Miquelet Escolà, Carmel Castellà,

Josep Ribalta (Xurroviu), Jaume
Barril, algun altre i jo mateix,
ens va venir la idea de fer un
puntet per Carnaval, presentant
«En Manelic» a la Plaça. Això es
va proposar a la Junta, aquesta
va contestar amb un «tireu endavant i fora» i compteu amb el
que faci falta. Així un poc al tant
va anar la cosa i no va faltar
en cap moment la col·laboració
sincera i franca dels fadrins i
fadrines, que figuren a la foto i
que llavors eren en tot i pertot
a «La Barretina». A mi no em va
ser possible ser a la foto, perquè la van fer allà a cal Llibre
i no podia deixar l’orquestra, a
l’acabar el ball a la Plaça havíem
d’anar tot seguit a començar el
ball de vetlla a «La Barretina»,
una sessió que es feia abans de
sopar.
Ferran ROS i PIJUAN
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E N S E N YAMEN T FINESTR A EDUCATIVA

Celebrem el DENIP
Col·legi Mare de Déu
del Socors

(Dia Escolar de la No-violència i la Pau)

C

oincidint amb la setmana de la solidaritat (del
24 al 28 de gener) els
alumnes de l’escola varen celebrar el Dia de les Missions i
el Dia de la No-violència i la
Pau.

COL. M. D. DELS SOCORS

COL. M. D. DELS SOCORS

Les activitats per celebrar
l’aniversari en què les germanes de la congregació van
marxar al Tercer Món, van
consistir a treballar a classe la figura de la fundadora
Mare Alfonsa Cavin i també
de l’agramuntina Germana
Montserrat Pons, la capdavantera de la nostra escola.
Els actes referents a la diada de la Pau van ser:
A la sala d’actes, la visualització d’un PowerPoint sobre el tema. A continuació, al
pati, una cantada de cançons
amb contingut pacifista, a càrrec alumnes de cicle superior,
mentre els altres alumnes de
diferents cursos formaven la
paraula Pau al terra del pati,
i els alumnes de Primària van
cloure els actes amb la penjada d’una pancarta de la Pau a
la façana del col·legi.
Els alumnes de parvulari
van elaborar uns treballs manuals amb el símbol del colom de la Pau
Els nens i nenes de la Llar
d’infants van pintar un mural
ple de cors de colors.
Enhorabona a tots per contribuir a la jornada en record
del savi i pacifista Mahatma
Gandhi. ■
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Xavier Junyent Sangrà
Tel. 625 119 990
xavie_reformes@hotmail.com
25310 AGRAMUNT
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Av. dels Esports, 8, 2n, 1a

E N S E N YAMEN T FINESTR A EDUCATIVA

Dia Escolar per la No-violència i la Pau

COL. MACIÀ-COMPANYS

Escola Macià-Companys

El concepte de Pau
no és només l’absència de guerra,
té un sentit molt
més ampli.

C

om cada any, el divendres 28 de gener a l’escola Macià-Companys
vam celebrar el dia escolar
per la No-violència i la Pau,
en commemoració de la mort

de Mahatma Gandhi, personatge que, amb la seva lluita
pacífica, va fer avançar cap a
la Pau i els seus ideals continuen sent necessaris en l’actualitat.

Vam fer quatre rotllanes al
pati per cicles, cada grup tenia el seu colom de la Pau on
l’alumnat van anar enganxant
mans blanques de paper de
seda. Després vam cantar la
cançó “La festa de la Pau”
de Dàmaris Gelabert on expressa el desig que les bales
siguin flors, els fusells fagots,
els trons poemes d’amor, els
canons prismàtics gegants,
els tancs camions de gelats,
els soldats clowns... També
els alumnes de cicle superior,
amb flautes, van interpretar
“cant de joia” (Himne de
l’alegria) de Beethoven i ens
vam agafar les mans per cantar i ballar “We are the world”
de Michael Jackson.
Es va acabar recordant que
el concepte de Pau no és només l’absència de guerra, té
un sentit molt més ampli,
més enllà de les paraules, el
pacifisme, el respecte i la no
violència, en fets i paraules
ho tenim cada dia a la mà.

Us convidem a veure l’acte: http://www.xtec.cat/ceipmacia-companys/novetats/diapau_2011.htm

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

Pilar Figuera
Tel. 973 39 20 42
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C O L · L A B O R AC IO N S
L I T E R À R IES EL C O N TE

per J. PIJUAN

Boira intermitent

L

J. PIJUAN

Sense l’obstacle
de la persiana al
seu davant, l’avi
va poder contemplar amb tota
llibertat l’exterior
comprovant així
que aquell dia
havia eixit entelat
per una boirina
alta que apaivagava el somriure
del sol. Sense
la seva lluentor
l’ambient que
es respirava al
carrer es mostrava com despullat
i immers en un
mar de tristor.

a foscor de la nit s’esvaïa
per donar pas al nou dia.
La persiana de l’habitació
es trobava mig apujada i deixava passar endins la claror del
carrer. L’avi ja estava despert
i contemplava com la claror
s’esforçava per abastar tota la
cambra. Després d’una bona
estona de romandre despert
al llit s’aixecà definitivament i
es plantà davant la finestra, i
acte seguit va acabar d’apujar
la persiana fins dalt de tot permetent així que una claror esmorteïda envaís completament
l’estança. Sense l’obstacle de
la persiana al seu davant, l’avi
va poder contemplar amb tota
llibertat l’exterior comprovant
així que aquell dia havia eixit
entelat per una boirina alta que
apaivagava el somriure del sol.
Sense la seva lluentor l’ambient que es respirava al carrer
es mostrava com despullat i
immers en un mar de tristor.
Mentre el pobre home observava el carrer sentia dins seu
que aquella claror desdibuixada l’estava submergint en un
estat de malenconia i no estava
disposat a deixar-se influenciar
per aquella sensació que l’instava a romandre enclaustrat a
casa. Així doncs, un cop hagué
esmorzat es preparà per sortir a
passejar.
Tan bon punt va obrir la porta del carrer una alenada d’aire
fred es precipità dins l’entrada
i el va embolcallar. La sensació
de fredor va ser tan sobtada pel
contrast de temperatura que hi
havia amb l’exterior, que instintivament va fer una passa
enrere i va tancar la porta refugiant-se de nou dins l’escalfor
que li oferia la casa. Quan ja

s’estava allunyant de la porta
desmoralitzat el pensament
d’haver de passar qui sap les
hores més tancat allà dins el
va fer reaccionar i sense pensar-ho més va donar mitja volta
i va sortir al carrer.
Feia fred i l’ambient gris que
regnava al carrer encara ajudava més a accentuar-lo. Pel
carrer transitava poca gent i
els pocs que s’hi veien, encara que anaven ben abrigats,
sallaven ben de pressa i arrupits per intentar deslliurar-se
el més aviat possible d’aquella
fredor que s’arrapava al cos. I
tot caminant l’avi va arribar fins
al bar de la cantonada. S’aturà davant la porta i durant uns
segons rumià indecís si entrar
o no a resguardar-se, al final,
però, es decidí per continuar
la passejada encara que amb
el dubte a sobre de si realment
estava fent bé. Al cap d’uns minuts de reprendre la marxa va
percebre com la boirina s’anava esvaint lentament permetent
així la lliure irrupció del sol, i
en aquell moment va notar que
aflorava dins seu una certa alegria que el va empènyer a seguir avançant amb entusiasme.
I amb aquesta il·lusió va arribar
als afores del poble. El cel ja
estava tan clar que el sol s’expandia per tot l’horitzó sense
cap obstacle que l’enterbolís.
Quan va veure la brillantor del
paisatge que tenia al seu davant no es va poder estar de
continuar endavant i agafant
un camí s’hi va endinsar. Sentia com el fred quallava en els
seus ossos però seguia endavant envoltat de diamants per
tot arreu: arbres, matolls, sembrats que començaven a treure

el nas, tot n’anava ple.
Al cap d’una bona estona de
caminar va notar el cansament
a sobre. Les cames li estaven
dient prou, però va seguir unes
passes més fins arribar a una
gran roca que havia vist vora
el camí on podria reposar una
mica. La roca tenia una fina
capa de blancor a sobre i la va
enretirar per seure-hi. Tan bon
punt s’hi deixà anar va notar la
seva fredor al cos i es va estremir, per sort no s’hi estaria gaire, va pensar. Mentre recobrava
l’alè va contemplar el paratge
que l’envoltava i no es va estar
de meravellar-se’n encara sols
fos per la brillantor que oferia.
No obstant l’alegria que l’envaïa
va durar poc, perquè de sobte
va veure que el cel es tornava a
emboirar. S’aixecà ràpidament
d’aquella roca i va emprendre
tot seguit el retorn cap al poble
abans no anés a més. Però a
mesura que s’anava apropant,
la boira es feia cada cop més
espessa i al final no s’hi veia a
quatre passes. Davant la manca de visibilitat la tornada se li
va fer interminable. Caminava i
caminava i no arribava enlloc i
aviat l’envaí la preocupació de
trobar-se perdut vés a saber on.
Estava cansat, les cames li fallaven, s’aturà allà mateix i es
deixà caure a terra. No podia
més. Aleshores...
– Senyor Mateu, què fa voltant pel Passeig amb aquesta
boira? Apa, anem cap a la residència que ja és hora de dinar
–li va dir una de les auxiliars
que l’havia anat a buscar. Un
altre dia que vulgui sortir ens
ho ha de dir, entesos? Ja sap
que no hauria de sortir sol a
passejar. ■
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Resultats i classificacions

G. GATELL
LA

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

AGRAMU
C.F.

ES
NT CO

R. Mendoza

Primera Territorial
Alpicat
Agramunt G. Gatell
Agramunt G. Gatell
La Seu d’Urgell

4
4
4
1

Agramunt G. Gatell
Guissona
Pobla de Segur
Agramunt G. Gatell

0
0
2
1

Classificació

J

GF

GC

Punts

Almacelles

19

62

21

45

Andorra

19

52

12

43

Alpicat

19

40

20

42

Linyola

19

35

21

36

Borges Blanques

18

29

22

34

Balàfia

19

42

40

32

Juneda

19

34

30

30

La Seu d’Urgell

19

38

33

30

19

37

36

27

19

33

32

25

Solsona

19

33

41

25

Guissona

19

19

27

20

Tremp

18

23

33

20

Artesa de Lleida

19

20

31

18

Balaguer

18

23

28

17

Infantil

Vilanova de la Barca

19

28

47

15

Pobla de Segur

18

27

49

10

Almenar

19

14

66

3

Agramunt G. Gatell
Baix Segrià
Agramunt G. Gatell
E. F. Urgell

JOAN PUIG

Artesa de Segre
Agramunt G. Gatell

Aleví - A.

Classificació

Cadet
Balaguer
Agramunt G. Gatell
Agramunt G. Gatell
At. Segre
Classificació

1
1
6
1

Agramunt G. Gatell
Baix Segrià
Tremp
Agramunt G. Gatell

J

Agramunt G. Gatell 13

70

3
1
0
2

GF

GC

Punts

50

20

30

Escola F. Urgell

13

53

32

29

Guissona

13

57

18

29

Classificació
2
0
0
1

Borges
Agramunt G. Gatell
At. Segre
Agramunt G. Gatell

J

GF

GC

Punts

14

63

10

53

At. Segre

13

59

7

49

Arrels

14

58

11

48

Agramunt G. Gatell 14

67

25

48

GF

GC

Punts

At. Segre

14

58

15

37

E. F. Urgell

14

50

45

38

E. F. Urgell

14

50

17

34

Pla d’Urgell

14

43

44

36

Garrigues

14

49

20

32

Cervera

14

43

55

30

Pobla de Segur

14

50

26

31

Tàrrega

14

37

56

30

Bellpuig

14

46

24

31

Guissona

13

49

56

30

Rialp

14

28

37

19

Garrigues

14

38

62

27

Tremp

14

33

26

18

Balàfia

14

42

74

23

Agramunt G. Gatell 14

29

35

17

Ivars d’Urgell

14

15

65

18

Guissona

13

20

34

13

Pardinyes

14

23

77

14

Tàrrega

14

15

33

9

13

48

14

29

Bellpuig

12

33

34

22

Artesa-Ponts

13

25

45

8

Tàrrega

13

25

18

19

Cervera

14

7

58

7

Pla d’Urgell

13

25

28

17

Balaguer

14

16

56

5

Balaguer

13

21

33

14

At. Segre

13

23

30

9

Aleví A

Ivars d’Urgell

12

22

36

8

Fondarella

13

18

72

6

Tremp

13

14

54

4

E. Urgell
Agramunt G. Gatell
Agramunt G. Gatell
Cervera
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J

Baix Segrià
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4
2
6
1

2
7
3
1

Agramunt G. Gatell
Pardinyes
E. F. Urgell
Agramunt G. Gatell

Aleví B
Lleida
Agramunt G. Gatell
Agramunt G. Gatell
Linyola
6
2
1
5

Classificació

2
3
5
3

Agramunt G. Gatell
Intercomarcal
Pla d’Urgell
Agramunt G. Gatell

1
2
0
4

J

GF

GC

Punts

At. Segre

14

63

19

51

Intercomarcal

14

58

22

48

Mollerussa

14

47

19

48

Rialp

14

52

29

40

Linyola

14

52

40

38

Agramunt G. Gatell 14

51

38

37

Tàrrega

13

40

39

35

Lleida

14

43

39

35

Bellpuig

14

55

50

27

Cervera

14

32

54

27

Oliana

13

18

60

19

Pla d’Urgell

13

10

64

16

Fondarella

13

25

73

14

Benjamí
Agramunt G. Gatell
Artesa-Ponts
Guissona

4 Cervera
2
4 Agramunt G. Gatell 4
5 Agramunt G. Gatell 3

Pre-Benjamí
Ivars d’Urgell
Agramunt G. Gatell

1 Agramunt G. Gatell 3
4 Balàfia
3

(Aquestes categories no disposen de classificació).

AGENDA DEL MES DE MARÇ AL CAMP D’ESPORTS
Primera Territorial
Dia 13, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Borges Blanques
Dia 27, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Andorra

Cadet

Dia 19, a les 17,30 h Agramunt G. Gatell - Pla d’Urgell

Infantil

Dia 19, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Artesa-Ponts

Aleví-A

Dia 19, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - At. Segre

Aleví-B

Dia 19, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - At. Segre

Benjamí

Dia 12, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Bordeta
Dia 26, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Balàfia

Pre-Benjamí Dia 12, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Alpicat
Dia 26, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Pla d’Urgell
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Vine a la nostra botiga i descobreix,...
TORRONS I XOCOLATES
ARTESANS,
ESPECIALITATS DE
XOCOLATA, TORRONS I
XOCOLATES ECOLÒGICS
A.Lluch Camí Vell de Tàrre a 17-19, Agramunt (Lleida) Tel. 973.39.00.30

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

SERVEI de TAXI
24 hores - Tots els dies

Dos vehicles de 5 i 7 places climatitzades

Curt i llarg
recorregut

Lloguer de remolc tancat de grans dimensions per a turismes

Demanar per Josep Mª 600 446 600 - 973 713 050
72
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E S P O RTS B À SQ U ET A G RAMUNT CL UB

El 2011 s’inicia de manera satisfactòria
per als equips del BAC

Rubén Añé

H

a arribat l’equador de la temporada pels diferents equips del
BAC. En categories de promoció
els dos cadets han iniciat la segona fase
de la lliga amb sort diversa i els dos sèniors es troben immersos en les segones voltes de les competicions. Anem a
veure com ha anat la trajectòria un cop
iniciat el 2011.

Sènior Masculí
L’equip s’ha consolidat en la segona
posició de la classificació i té serioses
opcions de disputar la final a quatre.
Però encara falta molt per treballar i
el CB Sedis i el CB Bellvís posaran les
coses difícils en un final de competició
que es preveu apassionant.
Cal destacar també que l’equip es
va classificar per disputar la Copa Federació a Alpicat, que es va disputar
en format de tots contra tots. Tot i jugar contra un equip de superior nivell,
els agramuntins van donar la cara i si
haguessin estat més encertats en el tir
haguessin tingut moltes opcions de passar a la següent ronda. Malgrat la derrota contra el CB Secà A la presència
a Alpicat ja era un premi a l’excel·lent
trajectòria de l’equip. Caldrà afermar en
defensa treballant les ajudes i ser disciplinats en atac seguint el sistema de joc
per tal d’encarar amb garanties el tram
final de temporada.
BAC - CB Torà
Penya Fragatina - BAC
BAC - CB Secà A (Copa Federació)
CENG Artesa - BAC
BAC - CEP Vallfogona
CB Vilanova Bellpuig - BAC

59-47
49-51
37-45
28-48
67-48
26-55

Sènior Femení
Dues victòries en cinc partits al llarg
del 2011 és el bagatge d’un equip que
a poc a poc va progressant en la Tercera Catalana. La intensitat defensiva del
grup ha millorat i en atac es tenen les
idees més clares, fruit d’això ha estat el

joc demostrat durant els partits.
Llàstima que en alguns moments encara s’està errant massa sota el cèrcol
en situacions de 2x1 o un 1x0 com davant el CB Bell-lloc i el CB Mollerussa.
A destacar positivament la implicació de
les jugadores i l’esforç demostrat contra
el CB Maristes, el CEP Vallfogona i el CB
Juneda, el millor partit fins a dia d’avui.
També cal fer esment a la recuperació
de jugadores lesionades, que han enfortit el grup i aportat el seu gra de sorra
per sortir endavant en la taula classificatòria, respecte la qual s’ha guanyat una
posició (9è lloc).
CB Maristes - BAC
BAC - CB Bell-lloc
BAC - CEP Vallfogona
CB Mollerussa- BAC
BAC - CB Juneda

57-38
17-50
46-42
43-16
57-36

Cadet Masculí
S’ha iniciat la participació en la segona fase de la lliga. Fins a dia d’avui els
resultats obtinguts han estat una mica
irregulars, tot i que cal destacar la milloria en el joc i en l’ocupació dels espais
dins la pista.
Un altre aspecte a tenir en compte
és l’assimilació de l’estil de joc, que
entrenament rere entrenament els jugadors van assumint, la qual cosa els va
permetre remuntar el partit contra el
CB Torà fent palès que el treball en les
categories de promoció és molt important. Caldrà fer un esforç final per tal
d’assolir la millor classificació possible i
fer que els nois s’ho passin el màxim de
bé aprenent els fonaments de la categoria: bloqueigs, talls a la zona, pressió a
la pilota, etc.
CEP Vallfogona - BAC
BAC - CB Torà
BAC - CB Maristes

75-25
47-37
33-52

Cadet Femení
L’equip ha patit una davallada física
fruit de l’aturada de la competició per

les festes nadalenques i això s’ha notat
sobretot en els instants finals dels partits. També cal dir que la mala sort s’ha
aliat amb el BAC, donat que partits com
el disputat davant l’EFU s’haguessin
pogut guanyar si hi hagués hagut més
encert en els moments decisius. Malgrat
que els resultats no han estat els esperats, val a dir que l’esforç de les jugadores i de l’equip tècnic està sent molt
important per tal de retrobar-nos amb
les victòries i el bon joc. Els propers enfrontaments seran claus per decidir la
classificació final en el grup.
Penya Fragatina - BAC
BAC - EFU
BAC - CB Tremp
BAC - CB Bellpuig

24-74
57-60
41-64
53-73

També destacar que el BAC participa
de manera activa en els jocs escolars
del Patronat d’Esports municipal, amb
la presència de dos monitors-entrenadors que imparteixen la formació en
basquetbol als nois i noies de tercer a
sisè de primària. L’objectiu d’haver endegat aquesta activitat és la recuperació
dels equips de base de cara a la propera
temporada (pre-mini, mini i infantil) per
tal de garantir la supervivència del club
amb la regeneració dels equips i de les
seves infraestructures.
Només serem capaços de tirar endavant com a Club si podem garantir que
en el futur els nois i noies puguin regenerar un teixit organitzatiu que amb
la pèrdua de l’Escola de bàsquet va
quedar una mica desdibuixat. Des de
la Coordinació esportiva del Club s’està
convençut que la participació del BAC
en aquesta activitat serà positiva per al
Club i per als seus interessos de promoció i difusió de l’esport del bàsquet.
Molta sort a tots els integrants del
Club que treballen per fer possible el
seu dia a dia i ens veiem a les pistes
de joc! ■
[FEBRER 2011]

sió 564

73

E S PO RTS CLUB H A N D B OL AGRAMUNT

Resultats dels equips d’handbol
U

n número més de la revista Sió amb tots vosaltres, per
donar-vos puntual informació de totes les notícies i resultats dels diferent equips del club.

AGRAMUNT CH

11

5

2

4

12

SANT QUIRZE, HANDBOL

11

4

2

5

10

SANT OT, CLUB ESPORTIU

11

4

2

5

10

Sènior Masculí (Tercera Catalana - Grup A)

GRÀCIA, OAR SABADELL

11

4

1

6

9

RIPOLLET, CLUB HANDBOL

11

3

0

8

6

IGUALADA, CLUB HANDBOL

11

2

0

9

4

H. SANT LLORENÇ-SANT FELIU LL., B

11

0

0

11

0

Bon balanç en el mes de gener, de l’equip Sènior Masculí.
Dues victòries, una fora i l’altra a casa contra un dels primers
de la taula, i derrota en l’últim partit disputat contra un rival directe en la classificació. Tot sumat permet mantenir
l’equip a la part mitjana de la llista un cop acabada la primera volta, en una de les competicions més igualades dels
últims anys.
Resultats:
05/02/2011 PROCER CERDANYOLA 32 AGRAMUNT C.H.
27
30/01/2011 AGRAMUNT C.H.
26 C.H. SANT MIQUEL 18
15/01/2011 OAR GRÀCIA SABADELL 26 AGRAMUNT C.H.
32
Classificació

G

E

P

Punts

Continuem en la tònica general de tota la lliga. L’equip va
millorant a poc a poc en defensa, però li falta concentrar-se
en atac per aconseguir els resultats desitjats. Esperem que
ara, en començar la segona volta, l’equip millori aquest aspecte i pugui treure algun resultat positiu.
Resultats:
05/02/2011 PROCER CERDANYOLA 28 AGRAMUNT C.H. 8
30/01/2011 AGRAMUNT C.H.
14 CONCÒRDIA C.H. 30
15/01/2011 OAR GRÀCIA SABADELL 43 AGRAMUNT C.H. 8

PARDINYES, CLUB HANDBOL

11

9

0

2

18

SANTPEDOR, CLUB HANDBOL

11

8

1

2

17

BCN-SANTS UBAE CEH

11

8

0

3

16

Classificació

J

G

E

P

Punts

11

8

0

3

16

SANT QUIRZE, HANDBOL (A)

10

10

0

0

20

PROCER CERDANYOLA, CLUB HANDBOL

11

7

0

4

14

GRÀCIA, OAR SABADELL

11

9

0

2

18

CLUB HANDBOL

CH SANT MIQUEL

Equip sènior del Club Handbol Agramunt.
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BCN-SANTS UBAE CEH

11

8

1

2

17

Classificació

J

G

E

P

Punts
26

PARDINYES, CLUB HANDBOL

11

8

1

2

17

IGUALADA, CLUB HANDBOL

13

13

0

0

SANT LLORENÇ-SANT FELIU LL., HANDBOL

11

6

0

5

12

ASSOCIACIÓ LLEIDATANA D’HANDBOL

13

9

0

4

18

PROCER CERDANYOLA

11

5

1

5

11

VILANOVA DEL CAMÍ, CLUB HANDBOL

13

9

0

4

18

CONCÒRDIA, CLUB HANDBOL

11

5

0

6

10

ACLE GUISSONA

13

8

0

5

16

IGUALADA, CLUB HANDBOL

11

4

1

6

9

CH MONTBUI

13

6

0

7

12

RIPOLLET, CLUB HANDBOL

10

4

0

6

8

CEACA TÀRREGA 1

13

5

0

8

10

6

BALSARENY, HANDBOL

13

2

0

11

4

AGRAMUNT CH

13

0

0

13

0

HANDBOL BERGA, (S/D)

11

3

0

8

AGRAMUNT CH

11

1

0

10

2

SANT OT, CLUB ESPORTIU

11

0

0

11

0

CADET FEMENÍ (Primera Catalana - Grup A)
L’equip continua sense aixecar el cap. En els últims partits
contra rivals de nivell més similar s’han tret resultats més
ajustats, però tampoc no s’ha aconseguit guanyar. Segueixen les baixes de jugadores importants i l’equip no acaba
d’agafar el to.
Resultats:
05/02/2011
30/01/2011
15/01/2011

AGRAMUNT C.H. 17
AGRAMUNT C.H. 9
AGRAMUNT C.H. 10

BALSARENY HANDBOL
24
C.H. VILANOVA DEL CAMÍ 34
CEACA TÀRREGA
22

Nous equips:
Tal com vàrem comentar, ja tenim un equip infantil entrenant fa un temps i a punt per participar en la Copa pròximament. Ens alegra comunicar que podrem afegir-hi amb tota
probabilitat dos equips més femenins, potser no per competir aquesta temporada, però sí per posar-los a punt per a la
pròxima. Aquest fet ens omple de joia, però també ens planteja nous reptes, tant a nivell organitzatiu com econòmic.
Així doncs, fem una crida a tots/totes els ex-jugadors del
club, que puguin i vulguin dedicar una mica del seu temps
a col·laborar amb el club, i així entre tots formar i fer créixer
aquests nous equips. ■
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Secció de Futbol Sala
A. Guerrero

PREFERENT CATALANA GRUP 5
Resultats
ORVERPARD 10 - 6 AGRAMUNT
AGRAMUNT 3 - 5 BORGES
RES. MODERNO 5 - 5 AGRAMUNT
AGRAMUNT 7 - 7 FONT ALMAGRÀFIC

BON JOC, PERÒ POCS PUNTS

L

’Agramunt ha iniciat l’any
amb una millora notable
del joc que no s’ha vist
traduïda en punts. De fet, en
els quatre partits del mes de
gener l’equip que entrena Josep Maria Viladevait ha sumat
dues derrotes i dos empats.
L’any va començar amb una
desfeta contra el Pardinyes
(10-6). Va ser un partit molt
descontrolat que va acabar amb

J
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

victòria pels locals. En la jornada següent (la número 13), els
nostres van perdre a casa contra el Borges (3-5). Va ser una
derrota totalment immerescuda ja que durant pràcticament
tot el partit l’Agramunt va anar
per davant en el marcador. Uns

darrers minuts fatídics van acabar amb les aspiracions dels
agramuntins.
I en les dues darreres jornades del mes, contra el Restaurant Moreno i contra el Font
Almagràfic d’Almacelles, el joc
de l’equip ha estat el millor de
la temporada fins al moment.
Tot i això, l’equip només ha
estat capaç de sumar sengles
empats, 5-5 i 7-7 respectivament. De fet, contra l’Almacelles, i a falta de poc més de
dos minuts per finalitzar l’encontre, els nostres dominaven
per 7 a 5 després d’una gran
remuntada.
En definitiva, que l’equip ha
començat l’any amb ganes de
fer les coses bé. S’ha guanyat
en consistència i intensitat i, a
més, els jugadors i el cos tècnic estan convençuts de sortir
de la mala situació a la taula.
I és que, malauradament, la
primera volta s’ha acabat amb
l’Agramunt en última posició
amb sis punts. La constant
evolució de l’equip ens fa pensar que l’equip encara donarà
“molta guerra”. ■

FUTBOL SALA

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

Classificació (fins a la jornada 15)
SANT JULIÀ, C.E. “A”
CASTELLAR DE LA RIBERA “B”
ALCARRÀS, F.S. “A”
BALAGUER, C.F. “A”
TORRENTE DE CINCA-MASSALCOREIG, F.S. “A”
BORGES, F.S. “A”
RAJOLÍ D’OR LLARDECANS “A”
FONT-ALMAGRAFIC F.S., ASS. “A”
BALAGUER, C.F.S. “B”
REST. MODERNO ROSSELLÓ - REST. HONG KONG “A”
ORVEPARD “A”
PUIGGRÒS C.F.S. “A”
CERVERA FUTBOL SALA II C.E. “A”
CENTRE EXCURSIONISTA NOVA GENT “A”
CONCA D’ALLÀ FUTBOL SALA “A”
AGRAMUNT C.H., FS “A”

Contra el Font Almagràfic Almacelles l’equip va fer el millor joc de la temporada, tot i que només es va poder empatar.
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G
14
12
11
10
11
7
7
7
6
4
5
4
3
3
2
1

E
1
0
1
3
0
1
1
1
2
3
0
2
3
3
2
3

P
0
3
3
2
4
7
7
7
7
8
10
9
9
9
11
11

GF
107
105
89
70
115
63
66
67
47
62
52
48
42
62
79
59

GC Punts
29 43
56 36
58 34
50 33
74 33
70 22
62 22
70 22
66 20
74 15
69 15
73 14
69 12
97 12
115 8
101 6

E SPO RTS ATLETISME

ESCATXICS

ESCATXICS

Participació en dues curses de cros

En Pol Morell competint a la categoria juvenil al Cros
de Vic.

CROS DE VIC
16-1-2011

La Laia Llorens, a la dreta, en ple esforç de la seva
cursa infantil al Campionat de Catalunya de Cros
a Granollers.

El primer cros de l’any 2011 va servir
alhora com a prova general pels campionats de cros de Catalunya, que s’havien de celebrar a Granollers a darrers del
mes de gener. Tal com s’esperava, hi va
haver atletes rivals molt ben preparats,
encara que finalment alguns corredors
dels Escatxics van aconseguir resultats
molt destacats.

En Gerard Tarruella, foto inferior, a la cursa Aleví
del Campionat de Catalunya de Cros a Granollers.

MHAMED TALBI

Veterà M

20

GABRIELA KARSESKA

Veterà F

36

POL MORELL

Juvenil M

22

SERGI TARRUELLA

Cadet M

21

ORIOL VALLS

Infantil M

5

NAIMA BARKANE

Infantil F

5

ESTER CORTADELLES

Infantil F

14

PAU GODOY

Aleví M

3

GERARD TARRUELLA

Aleví M

4

MARINA SÚRIA

Aleví F

ROGER SÚRIA

Benjamí M

11

7

WALID TALBI

Benjamí M

14

MAR GODOY

Benjamí F

9

AINA CORTADELLES

Benjamí F

30

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE
CROS - GRANOLLERS 30-1-2011
ESCATXICS

ESCATXICS

La prova més important de
la temporada de cros és el
Campionat de Catalunya, enguany celebrat a Granollers,
i on els Escatxics varen aconseguir uns bons resultats.

Finalment va arribar el dia més important de la temporada de cros d’enguany. Aquest cop les competicions

van tenir lloc a Granollers. El recorregut del circuit, malauradament, era
massa estret i amb molts revolts, i a la
zona de sortida hi havia molt poc espai
perquè tots els atletes tinguessin una
bona posició de sortida. En algunes
categories hi van haver més de 200 atletes. Malgrat això, els Escatxics varen
aconseguir uns bons resultats.
Cal destacar el 5è lloc de Pau Godoy,
així com el 13è lloc de Gerard Tarruella
que en el seu primer any de competició
apunta molt amunt. En categoria femenina destaquem l’actuació de Marina
Súria 13a a la general i de les benjamines Mar Godoy i Ariana Llorens.
POL MORELL

Juvenil M

SERGI TARRUELLA

Cadet M

32
83

ORIOL VALLS

Infantil M

48

NAIMA BARKANE

Infantil F

25

MARINA MORELL

Infantil F

71

ESTER CORTADELLES

Infantil F

129

LAIA LLORENS

Infantil F

163

PAU GODOY

Aleví M

5

GERARD TARRUELLA

Aleví M

13

MARINA SÚRIA

Aleví F

13

WALID TALBI

Benjamí M

60

ROGER SÚRIA

Benjamí M

61

GERARD FÍGOLS

Benjamí M

142

MAR GODOY

Benjamí F

20

ARIANA LLORENS

Benjamí F

23

AINA CORTADELLES

Benjamí F

100
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Assemblea ordinària

La Junta

El Club queda en mans d’una Junta gestora, a l’espera que abans del proper 31 de març es presenti
algun voluntari per formar una nova junta. En cas contrari, aquesta Junta gestora oferirà la gestió
del club i les seves instal·lacions a l’Ajuntament.

ESTAT DE COMPTES DE L’ANY 2010
INGRESSOS
Romanent any anterior .......... 20.280,38
Quotes socis ......................... 7.915,00
Interessos.............................
4,36
Publicitat ............................. 1.070,00
Abonament begudes ..............
79,65
Loteria ................................. 1.585,00
Abonament banc ...................
80,17
TOTAL.................................. 31.014,56
DESPESES
Manteniment pista ................ 1.589,31
Pista nova ............................ 20.250,12
Varis oficina ..........................
53,36
Despeses bancàries ...............
129,17
Fecsa ...................................
687,36
Millora instal·lacions ..............
669,02
Quotes retornades .................
920,00
Federació .............................
665,07
Lloguer màquina ...................
314,55
Assegurança .........................
327,76
Loteria ................................. 1.668,00
(868 pertanyen al 2009)
Despeses tornejos .................
82,00
Romanent ............................ 3.658,84
TOTAL.................................. 31.014,56
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E

l Club Tennis Agramunt va
celebrar l’Assemblea Ordinària el proppassat 5 de febrer.
Lamentablement, l’assistència va
quedar resumida en els membres
de la Junta i un soci. Després de la
presentació de l’estat de comptes de
l’any 2010, es procedí, com a punt
de l’ordre del dia, al cessament voluntari del President de la Junta, així
com de la totalitat dels seus membres. Conseqüentment, es va donar
per oberta la presentació de noves
candidatures, però evidentment va
quedar deserta.
Ara s’obre un període fins el proper
31 de març en què el Club queda
en mans d’una Junta gestora. Si arribada aquesta data el Club continua
sense Junta constituïda, la Junta
gestora oferirà la gestió i les instal.
lacions de l’entitat a l’Excm. Ajuntament d’Agramunt.
Després de tants anys d’autogestió, de voluntarisme desinteressat
per part de molts socis, de Presidents i Juntes anteriors, després de
tants esforços per tenir una entitat

respectable i respectada, resulta ara
realment decebedor que tots plegats,
socis, ciutadans i amics de l’esport,
deixem passar l’oportunitat de tornar
a engrescar-nos en nous projectes,
nous reptes i noves il·lusions, per
aquest, el nostre Club.
Podríem pensar que es tracta
d’una gestió feixuga, ans al contrari. Podríem pensar que el cessament
és degut a una crisi econòmica de
l’entitat, tant innominable en l’època actual, però no és pas el cas. El
Club ha realitzat inversions en la remodelació d’una nova pista, així com
manteniment de les instal·lacions,
sempre ajustant-se a la capacitat de
la caixa disponible. És per això que
en l’actualitat, no tan sols es disposa
d’un romanent de tresoreria de més
de 3.600 euros, sinó que l’endeutament bancari i a proveïdors és nul.
És per tot plegat, que fem, una
vegada més, una crida als socis i
a la ciutadania perquè ens ajudi a
prendre el relleu en la gestió d’una
entitat amb tants anys de nom propi
dins d’Agramunt. ■

E S P O RTS C LUB D E B ITL L ES SIÓ D’AGRAMUNT

XX Lliga de Bitlles Catalanes

CLUB BITLLES

CLUB BITLLES

Ramon Joval

Club bitlles La Fuliola i Sió d’Agramunt A.
Jugant al Camp d’Agramunt contra el Montgai (dreta).

EQUIP
Últims resultats:
SIÓ D’AGRAMUNT A
GÀRZOLA
SIÓ D'AGRAMUNT A
SIÓ D’AGRAMUNT A
LA FULIOLA
SIÓ D'AGRAMUNT A
MONTGAI

552 PUNTS
566 PUNTS
524 PUNTS
458 PUNTS
521 PUNTS
552 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT B
SIÓ D'AGRAMUNT B
VERGÓS B

458 PUNTS
511 PUNTS

BELL-LLOC
SIÓ D’AGRAMUNT B

517 PUNTS
413 PUNTS

CAMARASA
SIÓ D'AGRAMUNT B

424 PUNTS
430 PUNTS

CONDOL: Amb aquestes ratlles els components del Club de Bitlles Sió d’Agramunt
volem lamentar públicament la irreparable
pèrdua del nostre company i amic Pere Ignaci Martínez, i al mateix temps fer arribar
el nostre condol a la seva família. El record
del Pere ens acompanyarà per sempre més
en les nostres tirades.

J

G

E

P

PJ

BIT

P

CABANABONA

14

10

0

4

7445

536

20

MONTGAI

13

9

1

3

6962

497

19

GÀRZOLA

14

8

0

6

7398

540

16

CEPS BITLLES

14

8

0

6

7341

527

16

L’ERAL DE CUBELLS

14

8

0

6

7329

519

16

SOLSONA

14

7

1

6

7357

508

15

TÀRREGA

14

7

0

7

7503

546

14

SIÓ D'AGRAMUNT A

14

6

0

8

7333

521

12

TORDERA

13

5

0

8

6660

475

10

PREIXANA

13

5

0

8

6637

469

10

LA FULIOLA

14

4

0

10

7117

489

8

BELLPUIG B

13

4

0

9

6672

468

8

EQUIP

J

G

E

P

PJ

BIT

P

13

12

0

1

6689

473

24

MAS DURAN

13

10

0

3

6624

457

20

LA PORTELLA

13

9

0

4

6771

484

18

CAMARASA

13

8

0

5

5830

400

13

CASTELLSERÀ C

13

6

0

7

6463

439

12

CASTELLNOU B

13

6

0

7

6335

428

12

VERGÓS B

12

5

0

7

5954

419

10

FLOR DE LIS

12

5

0

7

5490

361

10

VALL DE LORD

12

4

1

7

5469

362

9

VALLVERD B

13

2

1

10

5870

365

5

SIÓ D'AGRAMUNT B

13

2

0

11

5885

369

4

BELL-LLOC
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>amm.cat

Elaboració Artesanal

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

NATURA Dietètica
Montse Serra i Pijuan
ALIMENTACIÓ i COMPLEMENTS DIETÈTICS
HERBES MEDICINALS

Ens trobareu a:
Ronda dels Comtes d’Urgell, 18
Tel. 973 39 23 35 - Part. 973 39 08 65

AGRAMUNT

TALLERS

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

ARTESA DE SEGRE - TEL
TEL. 973 40 01 48
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PA RT I T S P O LÍTICS
M U N ICIPALS ER C
Secció local d’Agramunt
www.esquerra.cat/agramunt

Agramunt en xarxa
Hem dissenyat un
espai pensat per a
ser integrat al mateix web de l’Ajuntament, de manera
que totes les
entitats i empreses
que ho desitgin,
amb previ registre,
puguin accedir-hi
directament per
a consultar el
calendari d’actes
perfectament
actualitzat.

Agramunt en xarxa: Un nou
espai obert a tothom.

U

na de les paraules més
utilitzades en els darrers anys a l’hora de
plantejar nous objectius, nous
projectes, noves metodologies
de treball o, fins i tot, noves
maneres de relacionar-se és,
sens dubte, la paraula xarxa.
Ens vénen al cap conceptes
com ara les xarxes socials,
el treball en xarxa, la informació a la xarxa,...i sempre
aportant aquesta dimensionalitat tan enriquidora i alhora
democratitzadora de l’opinió
i del saber. La capacitat d’interrelacionar-nos, compartir
experiències i coneixements
i incorporar noves maneres
d’entendre el món ha estat,
en gran part, gràcies a l’arribada de les noves tecnologi-

es. Unes eines a l’abast de
tothom i que han deixat enrere els continguts únicament
expositius i unidireccionals,
convertint el receptor en participant directe d’allò que està
rebent. Tots hem vist pàgines
web desactualitzades (només
cal veure la de Joventut de
l’Ajuntament d’Agramunt que
encara parla de l’estiu del
2009). També estem avesats
a veure aparèixer nous portals
d’entitats a dos mesos de les
eleccions municipals i sovint,
entre les promeses electorals,
se sol oferir espai web a les
entitats quan, precisament,
moltes d’elles tenen prou feina en el seu dia a dia com per
mantenir al corrent una nova
pàgina de continguts. Això
demostra una manca
de proximitat amb els
diferents col·lectius i,
alhora, converteix una
eina que podria ser
molt útil en una càrrega feixuga per a totes
les parts.

Agramunt en xarxa:
Un nou espai obert
a tothom
Des del Grup d’Esquerra i amb la collaboració altruista d’un
grup de persones ja
fa temps que estem
treballant per a donar
solució a aquesta tan
reivindicada necessitat. Hem dissenyat un
espai pensat per a ser
integrat al mateix web
de l’Ajuntament, de
manera que totes les

entitats i empreses que ho desitgin, amb previ registre, puguin accedir-hi directament
per a consultar el calendari
d’actes perfectament actualitzat, inserir-hi l’activitat que
tenen prevista dur a terme i,
fins i tot, sol·licitar automàticament aquells serveis o espais municipals que puguin
necessitar. Al mateix temps,
un cop finalitzada l’activitat,
les mateixes entitats poden
aportar-hi la informació gràfica que considerin oportuna. Quant als usuaris, aquest
portal ens permetrà estar-hi
registrats de manera que puguem rebre al nostre correu
electrònic aquells tipus d’informacions que prèviament
haurem escollit i seleccionat
i, fins i tot, aportar-hi la nostra opinió. En definitiva, un
espai en xarxa contínuament
actualitzat i lluny d’aquells
portals d’entitats encorsetats
i estàtics que amb el temps
esdevenen inoperatius.

Un nou projecte de Govern Municipal
Durant les properes setmanes, el grup de persones que
estem treballant en aquest
nou Projecte de Govern Municipal presentarem aquesta
proposta a les entitats i collectius de la vila. El nostre
Projecte de Govern és ampli,
robust i ambiciós i ens sentim
preparats per liderar Agramunt durant els propers anys.
Perquè això sigui possible,
necessitem el vostre suport.
Per aquest motiu, restem a la
vostra disposició. ■
[FEBRER 2011]
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PA RT I T S P OLÍTICS
M U N IC IPALS P SC
Grup Municipal
http://www.socialistes.cat/psc/territoris/agramunt

L’agrupació local del PSC presenta
el cap de llista
Amb el nou cap
de llista, Eduardo
López, i una renovada candidatura,
estimem que el
projecte ha de
ser un objectiu
de màxims.
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reiem que la actual situació de desencís per
part de moltes persones
només es pot afrontar sumant
esforços, perquè l’angoixant
recurs a culpar la crisi global
dels mals quotidians i el lament permanent no condueixen enlloc.
Des de l’agrupació volem
manifestar la voluntat de desempallegar-nos de l’abatiment. El municipi és el lloc
més proper al ciutadà. És
un espai de convivència i de
contacte permanent amb els
veïns. Un bon veïnatge és
l’aposta que volem fer des
del grup del PSC. Apostar pel
futur vol dir això: confiar que

els agramuntins som capaços
de créixer amb empeny de
tothom.
Amb el nou cap de llista,
Eduardo López, i una renovada candidatura, estimem
que el projecte ha de ser un
objectiu de màxims i la conversa que hem mantingut
amb ell ha de ser clarificadora d’aquest camí que volem
emprendre.
A ell cedim el protagonisme
que fermament volem que sigui una realitat en els pròxims
anys.
– Quines accions creus que
podem emprendre des de
l’Ajuntament?
– El programa que presentarem per les properes eleccions municipals recollirà les
línies generals del projecte
que volem desenvolupar en
els propers quatre anys. Des
de l’inici desitgem establir
un diàleg obert amb les famílies amb nens petits i en edat
escolar o amb les persones
grans, amb les associacions
esportives i culturals, amb
els comerciants i industrials,
amb treballadors del sector
agrícola i ramader, amb veïns
dels pobles que depenen
administrativament del nostre municipi, amb els representants d’altres països que
conviuen entre nosaltres. I
de tots ells volem conèixer de
prop les seves necessitats i
preocupacions a fi de trobar,
dins del marc del màxim con-

sens possible, les solucions
més adients a cadascú.
– Com veus l’Agramunt actual?
– Indubtablement l’actual
situació de crisi que vivim ha
condicionat de manera important el desenvolupament i
l’execució de molts dels plans
proposats per a aquesta legislatura.
Gràcies a les inversions rebudes i a l’obtenció de crèdits
ha estat possible impulsar algunes de les obres previstes.
Per altra banda, amb la gestió i treball dels nostres representants des de l’oposició
en l’Ajuntament hem pogut
acomplir part del programa
electoral que havíem presentat l’any 2007.
Malauradament, tant les
nostres propostes i gestions
com les de l’altre partit en
l’oposició han quedat minimitzades per l’actual equip
de govern.
– Què destacaries del grup
humà amb què vols treballar?
– Impulsar la tasca de govern no depèn d’una sola
persona. Ans el contrari, és
important comptar amb un
equip entusiasta, obert, innovador i experimentat però,
sobretot, disposat a treballar i
estar al servei del poble.
Estem segurs que la qualitat humana de l’equip que
presentem serà garantia de
confiança i credibilitat de la

Ara que disposo
del temps suficient, estic en
condicions d’expressar el meu
compromís absolut
i la plena dedicació al servei del
poble d’Agramunt.

nostra gestió. Tots ells estan
preparats per treballar amb
efectivitat i amb la màxima
il·lusió.
– Què prioritzes de l’acció
de govern municipal?
– Volem transmetre a les
agramuntines i agramuntins
que l’Ajuntament és en realitat la casa de tots, obert a
escoltar les preocupacions i
necessitats de la població i
valorar acuradament les actuacions a emprendre en funció
de la prioritat i dels recursos
disponibles.
Penso que l’actual crisi ha
tingut un aspecte molt positiu
que hem de valorar i no podem obviar. Durant aquests
anys, molts hem viscut molt

per sobre de les nostres possibilitats i en ocasions no s’ha
actuat en funció dels recursos
disponibles.
Aquesta lliçó ens ha de servir per actuar amb el màxim
de seny i no prometre projectes irrealitzables. Solament
des de l’honestedat de les
nostres propostes i idees podrem ser mereixedors del suport i confiança dels nostres
electors.
– La teva experiència professional pot ser un bon actiu?
– Aviat farà vint-i-nou anys
que visc a Agramunt i durant
aquest temps he dedicat tota
la meva experiència i esforç a
l’empresa privada en la qual

he treballat fins el mes de desembre, data en què he passat a la jubilació.
Abans de venir a Agramunt
vaig desenvolupar diverses
tasques de caràcter públic
a la meva Cuba natal, i conjuntament amb la meva experiència professional, estic
convençut que em seran de
gran utilitat en cas de comptar amb el suport dels ciutadans d’Agramunt.
Ara que disposo del temps
suficient, estic en condicions
d’expressar el meu compromís absolut i la plena dedicació al servei del poble d’Agramunt i sobretot comptant amb
l’equip que m’acompanya,
que està preparat per treballar
amb il·lusió pel futur. ■
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JUNTA DE GOVERN LOCAL, 27-12-2010
APROVACIÓ INICIAL PROJECTE OBRES EN SÒL NO URBANITZABLE
S’aprovà inicialment el projecte presentat pel senyor Jordi
Ortiz Llena, per a dur a terme la construcció de dues naus i
la legalització d’edificacions existents de l’explotació ramadera en sòl no urbanitzable, a la finca emplaçada al Polígon
10, parcel·la 72, partida “Grumaus”, d’aquest terme municipal, la qual té la condició de sòl no urbanitzable segons
les Normes subsidiàries de planejament municipals vigents.
CERTIFICACIÓ
S’aprovà la certificació núm. 4 de l’obra denominada
“Reforma dels vestuaris i sanejament del vas gran de les
piscines municipals d’Agramunt” lliurada per l’arquitecte municipal, David Blanco i Casadesús, i executada per
l’empresa PROMOCIONS BERCO, 22, SL per un import
d’11.286,50€.
BAIXA ACTIVITAT
S’acordà donar de baixa del Registre d’Activitats les corresponents activitats:
- Activitat del Sr. Joan Carles Tello Munté de l’establiment
de comerç al menor de fruita i altres, situat a la plaça Mercadal, 5, baixos.
- Activitat de l’empresa ROTECNA, SA, dedicat a la fabricació de sitges de metall situada a la Ctra. de Cervera.
ADHESIÓ SUPORT TÈCNIC DE JOVENTUT DEL CONSELL COMARCAL
DE L’URGELL PER A L’EXECUCIÓ I SUPERVISIÓ DEL PLA LOCAL DE
JOVENTUT 2010-2011
S’acordà adherir-se a la proposta del Consell Comarcal de
l’Urgell per a la contractació d’un tècnic/a de Joventut per
executar i supervisar el Pla Local de Joventut d’Agramunt
2010-2011.
L’Ajuntament d’Agramunt haurà de satisfer al Consell Comarcal de l’Urgell per aquest servei l’import de 10.042€ per
a l’any 2010 inclosos els desplaçaments del tècnic.
PARTICIPACIONS EN EL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA
S’acordà concedir la destinació de l’Ajuntament d’Agramunt de la participació dels ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, per
sufragar les despeses derivades de les activitats o les inversions supramunicipals, per l’any 2009 per un import de
10.850,19€ al Consell Comarcal de l’Urgell, per les despeses de les activitats en les quals hi participa el nostre ens
local.
APROVACIÓ ADHESIÓ AL PLA DE POLÍTIQUES DE DONES A LA
COMARCA DE L’URGELL 2010-2012
S’acordà adherir-se al II Pla de Polítiques de Dones a

la Comarca de l’Urgell 2010-2012 i al Projecte de Dones
2010 que es programi des del Consell Comarcal de l’Urgell
per les accions que es portin a terme a la comarca en matèria de la dona.
LLICÈNCIES D’OBRES
FERRETERIA FIRAL, SL per llicència de segregació. C. Firal.
FRANCESC ROS VILA, per un dret de connexió d’aigua definitiva
a la xarxa general. C. Sant Joan.
ROSER OBIOLS QUER, per un dret de connexió d’aigua definitiva a la xarxa general. C. Sant Joan.
JOAN NOVELL BALAGUERÓ, per un dret de connexió d’aigua
definitiva a la xarxa general. C. Sant Joan.
JAUME NADAL BONET, per instal·lar un aparell elevador a l’interior de l’habitatge. C. Comtessa Aurembiaix.
JAUME BARRERA SOLÉ, per reforçar el forjat existent de la
planta baixa de l’edifici. Pl. Mercadal.
TONI GARCIA BERNAUS, per construir un habitatge unifamiliar
aïllat. C. Domènec Cardenal.
NATÀLIA PERERA PINEDA, per un dret de connexió d’aigua definitiva a la xarxa general. C. Preixens.
JORDI CARABASSA ROS, per una connexió d’aigua definitiva a
la xarxa general. C. Preixens.
MARIA ESPINAL VILLALTA, per un dret de connexió a la xarxa
general de clavegueram. C. Ronda Comtes d’Urgell.
MONTDIVI, SL per un dret de connexió d’aigua definitiva a la
xarxa general. Montclar.
DANIANY CHADHIA MENEZES RODRIGUES, per un dret de connexió d’aigua definitiva a la xarxa general. C. Costa dels Dipòsits.
MARIA CARMEN MORENO BALAGUERÓ, per un dret de connexió d’aigua definitiva a la xarxa general. Av. Marià Jolonch.
JOAN FARRÉ ARTIGAS, per arranjar les parets de la cabana i
substituir la ondulina malmesa per teules. Montclar.
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU per obrir rasa de 2 ml
per instal·lar línia subterrània de baixa tensió per donar un nou subministrament d’energia elèctrica (Global Cantarell, SL). C. Tarascó.
MARIA ESPINAL VILLALTA, per obrir una rasa per connectar la
claveguera a la xarxa general. C. Ronda Comtes d’Urgell.
JOAN SABALL CAELLES, per fer una barbacoa i una piscina de
15 m2 al jardí de l’habitatge. C. Clos.
REINALD PERE BENET DE CAPARA SEGUETTE, per restaurar
les pedres dels quatre balcons de l’habitatge i fer una piscina de
10x4 m. al jardí. Per ocupar la via pública amb tanques de seguretat. Mafet.
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU per obrir una rasa
per realitzar un suport de formigó per un nou subministrament
d’energia elèctrica (Crispulo Aritzeta). C. Batedors.
JOSEFA CORTS NAVARRO, per aïllar les parets amb pladur, fer
instal·lació elèctrica i fer un lavabo. C. Estudis Nous.
RAMON MARIA GENÉ BOSCH, per fer un drenatge per evacuació d’aigües superficials a la finca. Pol. 510 Parc. 2 (Segons concentració parcel·lària).
RAMONA VILARÓ MANAUT, per llicència de primera ocupació
d’un magatzem agrícola, dos magatzems agrícoles annexos a un
magatzem ja existent i una bàscula. Av. Ribera del Sió.
FRANCESC SANGRÀ BALASTEGUI, per una llicència de primera
ocupació per a un habitatge unifamiliar aïllat. C. Mitjorn.
[FEBRER 2011]
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INSTITUCIONS i SERVEIS
Ajuntament
Oficines Tel. 973 390 057 / 973 390 632
Fax: 973 390 040
e-mail: ajuntament@agramunt.net
web: www.agramunt.es
Jutjat de Pau Tel. 973 392 465
Consell Comarcal Tel. 973 500 707
Fax: 973 500 666
e-mail: consell@urgell.cat
web: www.urgell.cat
Rectoria Tel. 973 390 239
Correus

Tel. 973 390 081

CASSA

Tel. 973 391 627 / 973 392 732

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

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

Mossos d’Esquadra 088
Bombers 085
Tel. 973 391 080
e-mail: bombers1602@hotmail.com
Creu Roja Tel. 973 390 880
CAP Tel. 973 390 635
Urgències (diürn) Tel. 973 392 020
Urgències (nocturn) Tel. 973 392 020
973 310 852
Visites per telèfon: 902 111 444
(Sanitat respon)
Ambulàncies
Emergències mèdiques (SEM) 061
Farmàcia Esteve Tel. 973 390 428
Farmàcia Viladot Tel. 973 390 087
Funerària

Tel. 973 390 862

ESPAI DE CULTURA
Oficina de Turisme Tel. 973 391 089
e-mail: turisme@ajuntamentagramunt.net
Horari: de dilluns a divendres, matí de 9h
a 13h i tarda de 16h a 19h
dissabtes, 10:30h a 13h
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CENTRES D’ENSENYAMENT
Escola Municipal
de Música

Tel. 973 390 536

CEIP Macià-Companys

Tel. 973 390 668

Institut de Batxillerat
“Ribera del Sió”

Tel. 973 390 803

Llar d’Infants “Nins”

Tel. 973 391 682

Col·legi Mare de Déu
dels Socors

Tel. 973 390 083

TRANSPORTS DE VIATGERS
Estació d’autobusos de Tàrrega
Tel. 973 311 171
Agramunt-Lleida
A les 7 del matí i a les 14:30h
Agramunt-Barcelona
De dilluns a divendres, a les 8:00h
De dilluns a diumenge, a les 10,22h
De dilluns a dissabte, a les 17,13
Diumenges, a les 19,33h i 19,43h

EFEMÈRIDES DEL MES
Regiones Devastadas. Amb la intenció
de refer les poblacions malmeses per la
Guerra Civil, el govern franquista va crear
el Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones que depenia del ministeri de Governació. A partir de 1939,
Agramunt va ser un dels pobles acollits
per aquest servei conegut popularment
com Regiones Devastadas. Quan l’agost de
1939 l’arquitecte de Regiones visita Agramunt, queda molt impressionat pel greu
estat de destrucció en què es trobava la
vila. En un acord del 7 d’octubre de 1939,
Franco declara adoptada la nostra vila als
efectes de la reconstrucció. Hi ha gent
gran que encara recorda que a l’entrada
de la població hi havia un rètol que deia:
“Agramunt. Pueblo adoptado por el Caudillo”. A l’arxiu Municipal es conserva l’expedient per a la reconstrucció d’Agramunt
que acaba en un resum que reproduïm:
“El Ayuntamiento de Agramunt (Lérida),
con el beneplácito de la Excma. Diputación, tiene el honor de proponer, la construcción por el Estado o restauración, de
los siguientes edificios o servicios:
SERVICIOS DEL ESTADO
A) Construcción de un edificio con destino a casa de Correos y Telégrafos. Presupuesto aproximado 150.000 pessetas.
B) Construcción de un edificio con destino a Casa Cuartel de la Guardia Civil. Presupuesto aproximado 250.000 pesetas.
SERVICIOS DEPENDIENTES DE LA
IGLESIA
A) Restauración del edificio del siglo
XIII con destino a Iglesia Parroquial. Presupuesto aproximado 600.000 pesetas.
B) Construcción en un solar adecuado
de la casa rectoral. Presupuesto aproximado 50.000 pesetas.
C) Restauración de la capilla adjunta
al río Sió, para la celebración en ella del
culto a la Virgen del Socós. Presupuesto
aproximado 25.000 pesetas.
SERVICIOS PROVINCIALES
A) Construcción de un edificio con destino a Hospital comarcal, u Hospital de
urgencia, con dispensario. Presupuesto
aproximado 500.000 pesetas.
(continuarà)
Font: La Guerrra Civil a Agramunt. Col·leccionable de la
revista SIÓ des de l’abril de 1988 fins al setembre de 1989.

Ramon Bernaus i Santacreu

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

Mes de 31 dies, tercer del nostre calendari, primer de l’antic calendari dels romans.
El dia 1 el sol surt a les 6h 26m, i es pon
a les 17h 42m. El dia 31 el sol surt a les 5h
36m, i es pon a les 18h 15m.
El dia 20 el sol entra a la constel·lació
d’ÀRIES. Entrem a la PRIMAVERA el dia 20,
a les 23h 21m.

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI
Per aquesta època de l’any amb l’arribada
de la bonança de primavera, la terra s’eixuga
i antigament els pagesos començaven a voltar
sense esclops. Era també l’època de començar a fer el carbó vegetal. Els carboners es
traslladaven a la muntanya amb tota la família i tots es lliuraven a la feina, segons les
seves forces i aptituds. Mentre el pare tallava
la llenya amb la destral, la muller i els fills
la transportaven fins a l’esplanada on anaven
muntant la carbonera. Un cop la tenien acabada i tapada amb rames i terra, deixaven uns
orificis per encendre-la, sense tiratge i que
cremés sumort, molt a poc a poc. La feina
més pesada i delicada dels carboners era la
vetlla de la carbonera perquè anés cremant
bé i el carbó no es convertís en cendres. La
carbonera encesa havia de vetllar-se nit i dia
sense parar durant vuit, deu o dotze dies, segons la seva mida. Per tal de no adormir-se en
la vetlla, els carboners cantaven o més encara
xiulaven, donant lloc a un ric folklore.

Lluna
nova

el dia 4, a les 20:46 h
Temps molt variable

Quart
creixent

el dia 12, a les 23:45 h
Pluges al litoral

Lluna
plena

el dia 19, a les 18:10 h
Temps plujós

Quart
minvant

el dia 26, a les 12:07 h
Temps en calma

Demografia
(Mes de gener de 2011)

Ara comencen a arribar els primers ocells
anunciadors del bon temps. El primer de tots
és el roquerol, que és el que més temps està a
casa nostra, ja que arriba el primer i és l’últim
de marxar. La seva presència és senyal de bonança. Diu la veu popular que és l’emissari de
les orenetes, que l’envien just una setmana
abans per tal que explori l’estat de l’atmosfera i dels conreus.

NAIXEMENTS
Biel Canalias i Bertran
Aran Bonillo i Puebla
Martin Biserov Iliev

dia 5
dia 15
dia 14

MATRIMONIS
Mohamed Ahssine Khilane, i
Oxana Lukina

dia 19

DEFUNCIONS
M. Dolors Costa i París
Joan-Josep Boncompte i Esteve
Pere Ignaci i Martínez
Encarnació Mas i Valls
Àngel Solans i Pujol
Maria Maza i Orus
Ramona Salvadó i Solà

48 anys, dia 11
42 anys, dia 13
66 anys, dia 18
93 anys, dia 24
84 anys, dia 29
93 anys, dia 28
97 anys, dia 31

Quan arriba el roquerol,
Primavera, si Déu vol.
Roquerols per les roquetes,
al cap de vuit dies orenetes.
Dia 3: Dijous Gras.
Dia 5: Festa de Carnaval.
Dia 9. Dimecres de Cendra, comença la
Quaresma.
Dia 19: Sant Josep, espòs de la Mare de
Déu. El refranyer és abundós en aquesta data:

– Carboner, bon carboner,
què portes dins el sarró?
– Porto la meua suor
d’onze dies de sitger.

Per a l’Espós de Maria,
tan llarga és la nit com el dia.

JOSEP ROVIRA

MARÇ 2011

Per Sant Josep
es casa el pardalet.

Ramon Bernaus i Santacreu

Temps

GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE GENER
°C

l./m2

PLUJA CAIGUDA DURANT EL GENER

40

40

35

35

30

30

25

25

20

20

Dia 4 .........................................
0,7 l./m2
Dia 5 ......................................... Inapreciable
Dia 8 .........................................
0,2 l./m2
Dia 9 ......................................... Inapreciable
Dia 28.........................................
8,7 l./m2
Dia 30......................................... Inapreciable
TOTAL .........................................
9,6 l./m2

15

15

10

10

5

5

0

0

–5
1

2

3

4

5
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8

TEMPERATURES EXTREMES DEL GENER
Màxima del mes ......................... 14°, dies 7 i 8
Mínima del mes ..............................–8°, dia 23
Oscil·lació extrema mensual ........................22°
Mitja de les màximes .............................7,129°
Mitja de les mínimes .............................0,580°
Mitja de les mitjanes .............................3,274°

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

Temperatura màxima:

Temperatura mínima:

Precipitacions:

L’observador: Deudat Pont
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PINTURA I DECORACIÓ

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

Preguem a Déu per l’ànima de

Ramona Salvadó i Solà
Vda. de Pere Solà Junyent
Que morí cristianament
* 22 - 3 - 1913
† 31 - 1 - 2011
havent rebut els Sants Sagraments.
A.C.S.

Els seus apenats: filla, Irene, Vda. de Jaume Vicens; néts, Jordi i Mercè; besnét, Genís;
nebots, cosins i altres familiars i amics, us agrairan una oració pel descans etern de la
seva ànima.
La família agraeix les mostres de condol rebudes.
Agramunt, gener de 2011
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R E C EP TAR I
P O P U LAR

Receptes de cuina

Oracions remeieres

Salsa de la tia Conxita

Oració per a curar
les angines / I 1

Aquesta salsa en dèiem de la
tia Conxita perquè la va portar de
Barcelona, a l’època que les noies
dels pobles hi anaren a servir.

«A la font del riu Jordà
tres Maries verges hi ha;
l’una cus, l’altra fila
i l’altra cura les angines;
l’una fila, l’altra cus
i l’altra cura el mal traïdor.

Ingredients:
Nous, ametlles torrades, pinyons, anxoves, olives verdes, pebre negre, pebre vermell, sal, sucre, tomata tipus Solís, vinagre.

La Santíssima Trinitat faci la gràcia
de curar el mal de coll de ... (nom) ...
ben aviat.»

Elaboració:
Barrejar tots els ingredients i
passar-ho per la batidora. Servir
per acompanyar el peix.
Dolors Potrony (Artesa de Segre)

(I es resen 3 parenostres a la Santíssima Trinitat).
1

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

Receptes casolanes

Beneficis del timó
Com a padrina que sóc i molt amant
de totes les herbes de la zona em fa
molta il·lusió poder explicar algun remei casolà.
Abans no hi havia farmacioles però
al rebost on guardàvem tot el menjar:
el pernil penjat dins d’una coixinera de
cotó, els xoriços i les carns, també hi
havia sobre una prestatgeria els remeis
casolans.
Ingredients: Timó, llorer.
Elaboració:
El timó té moltes propietats. Venia
un dentista de Barcelona i sempre deia
que si glopejaves timó, no t’hauries de
prendre mai cap pastilla. Per al mal de

eguiu
Aconsun

UI

OBSEQ

gola, glopejar aigua amb timó va molt
bé.
El meu fill anava amb bicicleta i va
caure a terra i se li van pelar tots els
genolls, amb sang i tot. A la farmàcia
ens van donar una pomada, però no era
prou eficient perquè queia la crosta i
tornava a sortir-n’hi una altra. Finalment li va marxar amb banys de timó.
Anys enrere se’n trobava a totes les
ribes i marges. Ara com que hi ha més
edificis no n’hi ha tant, però encara se’n
troba. Cal que passi Setmana Santa i
amb lluna vella aneu a buscar el timó.
Amb unes tisores talleu els poms florits
i deixeu les arrels per a l’any vinent.
És important collir-lo amb lluna vella
perquè la flor no cau i tot l’any està florit. Poseu-lo en caixes de cartró perquè

s’assequi procurant no aixafar-lo.
Arregleu les olives amb un ramet de
timó i veureu quin gust més bo que
tindran. Les olives acabades de collir
es posen amb aigua i sal, perquè no
es tornin toves, poseu-hi un ram de
timó i un de llorer. Deixeu-les dins una
garrafa i deixeu-les fins que no siguin
amargues. Tapeu-les amb unes rames
de fonoll. Les olives seran molt bones.
Angeleta Orpella (Anglesola)
Del llibret “Remeis casolans amb herbes
aromàtiques o medicinals de l’Urgell”
editat pel Consell Comarcal de l’Urgell

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

Pere Ignaci Martínez
que morí cristianament el dia 18 de gener de 2011,
a l’edat de 66 anys, havent rebut els Sants Sagraments.
A.C.S.

Els seus apenats: esposa, Josefina Melgarejo; fills, Mª Elena i Xavier,
Miquel i Patrícia; mare política, Maria; néts, Xavi i Pau;
i família tota, agrairan una oració pel descans etern de la seva ànima.
La família agraeix les mostres de suport de tots els amics i veïns
de la població que ens han demostrat la seva estima.
També agrair al personal del CAP d’Agramunt i de l’Hospital
Santa Maria de Lleida la seva dedicació i professionalitat.

Agramunt, gener de 2011
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L LEUR E A MEN ITATS

Les 7
diferències
per
Ricard Bertran

Tram del canal d’Urgell
al seu pas pel nostre
terme, i que a l’època
hivernal hi baixa molt
poca aigua.
La foto de l’esquerra
és l’original, mentre
que a la de la dreta
s’han fet set modificacions.
A veure si les trobeu!

❚ Coordina Rosa Maria Sera

SALT DE CAVALL

SUDOKU

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

que

s’es

nin

tu

criu,

el

Es tracta d’omplir el quadrat de manera que
cada fila, cada columna i cada quadrat de 3x3
caselles (delimitat per una línia més gruixuda)
tingui els números de l’1 al 9 sense que en falti
ni se’n repeteixi cap.

Solució a les
7 diferències:

8

El

diu,

7

6

1

2

es

que

du

2
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8
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8
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4
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Solució al SALT DE CAVALL, per P.R.:

7

l’a

3

2

4
1

1

5
3

1

ra;

5
9

6
Solució al
SUDOKU:

ra.

2

3

7
gú

6

6
1

5

9

2

5

8

7
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El que s’escriu, dura; el que es diu,
ningú l’atura.

Joan Ramon Gallart i Huguet
A. C. S.

Catorzè Aniversari
(22 de febrer de 1997)

Trobem a faltar
el teu somriure...
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LA FO TO

per JOSEP BERTRAN

questa és una foto il·lustrativa dels canvis que s’estan fent al nostre entorn amb la
concentració parcel·lària. En la
imatge podem veure per un costat l’antic camí de carro i a l’altre la seva transformació en una
via ampla i recta. És un canvi no
pas ben acceptat per tothom. Hi
ha qui opina que aquesta radical
transformació és un greu error i
que el temps els donarà la raó.
Altres creuen que és una necessitat i una conseqüència dels
canvis que cal a l’agricultura.
Una cosa és certa, la transformació de la xarxa de camins és
espectacular.

A

L A C A LA ISER A

per SERAFINA BALASCH
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No és un adéu per sempre,
és tan sols l’adéu per un instant.

Quart aniversari

Antònia Fornells i Musoles
nascuda a Agramunt i vídua de Narcís Pujadas
que morí cristianament a Barcelona,
el dia 18 de febrer de 2007,
a l’edat de 98 anys.

A. C. S.

Les seves germanes i els seus nebots la recordarem sempre.
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s una imatge històrica de la Fonda Crich als anys 30 del segle XX. Durant molts anys l’establiment tenia
una finestra taulell que donava directament al carrer. En la foto en destaca un personatge entranyable de
Cal Crich, el Miquel, que segur molts dels lectors encara recordaran. Amb la seva inseparable gorra se’l veia
regant i escombrant davant l’establiment, empenyent un carretó amb les maletes dels viatjants i atenent un i
mil “recados”.

D’esquerra a dreta:
1) Carme San Agustín

4
3
2
1

5

2) Mª Cristina Ros
(Cal Mundí)
3 i 4) Germans Ramon
i Josep Mª Inglés de
Cal Crich
5) Miquel Camats
mosso de Cal Crich
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I M AT G E S D ’ A H I R i D ’ AV U I

per JOSEP BERTRAN

La imatge d’aquest mes complementa la del mes passat.
La foto està agafada des dels
coberts del carrer Sant Joan
i es veuen els de la plaça de
l’Església i el primer tram del
carrer Sió. Al pilar de la cantonada amb el carrer Castell en
destaca una capelleta, com la
que encara es conserva en el
de la punta del carrer Sió. També es veuen les barres de ferro
a les quals, durant l’estiu, es
penjaven unes grans cortines
de roba per protegir del sol tot
els trams dels coberts, principal eix comercial i ciutadà
d’aquella època, els anys vint
del segle passat.
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